
A közgyűlés üléséről 
hangfelvétel készült. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. szeptember 10-

én 9.00 órai kezdettel tartott üléséről 
 
Az ülés helye:  Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Dr. Kovács Gábor jegyző, 

Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 
 
 
Vinczéné Foga Zsuzsanna, Bogár Beáta, Velkey Péter, Dr. Kovács Éva,  Dr. Nemes 
Katalin, Takácsné Czukker Szilvia, Bertók Sándor, Czikora Róbert, Cziborné Vincze 
Amália, Adrovicz Béláné, Tóth Csilla, Dr. Borda László, Hardubé Judit, Zimborás Béla, 
Baginé Hegyi Éva, Horváth István, Dr. Fata Anikó, Nagy Ildikó, Zsupanek Péter, 
Csomor Ferenc, Mátyás Márta a hivatal munkatársai, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 
Pánczélné Vadas Zsuzsa a Zalaegerszeg újság munkatársa, Udvar Sándor a LÉSZ Kft. 
ügyvezető igazgatója, Doszpoth Attila a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 
vezérigazgatója, Sziráki István a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetője, 
Gecse László a Zala-Depo Kft. ügyvezetője, Szintén László a Zalaegerszeg és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás mb. munkaszervezet vezetője,  Dömötör Csaba a CKÖ 
elnöke, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló 
 
 
Dr. Gyimesi Endre: Tisztelettel köszönti a képviselőtestület tagjait, az állandó 
meghívott vendégeket, az egyes napirendi pontokhoz érkező vendégeket, a sajtó és a 
hivatal jelenlévő munkatársait, és minden érdeklődőt, aki megtisztelte a város közügyei 
iránti érdeklődéssel a mai közgyűlést, akár személyesen, akár a médiákon keresztül. 
Megállapítja, hogy a testület 23 fővel határozatképes. Tarr Ervin képviselő úr előre 
jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, Garamvölgyi György 
pedig jelezte, hogy késve fog érkezni. 
A nyári szünet utáni első közgyűlés megkezdése előtt emlékeztet mindenkit, hogy 
Kauzli József képviselőtársuk három esztendővel ezelőtt hunyt el, engesztelő szentmise 
vasárnap délelőtt lesz, mindenkit tisztelettel várnak.  
Az előterjesztések kiküldésre kerültek, a napirendi pontokkal kapcsolatosan néhány 
apróbb javaslatot tesz. Az eredetileg 7.) napirendi pontról „A Zalaegerszegi 
Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2009. évi prémiumfeltételeinek módosítása” 
tárgyában – miután nem először tárgyalja a közgyűlés – minősített többséggel kell 
szavazni. Az 51.) napirendi pontot pedig javasolja zárt ülés keretében tárgyalni, a város 
gazdasági érdekeinek érvényesítése érdekében. 
 
Dr. Tóth László: Javasolja a napirendi tárgysor 22.) ponttól 42.) napirendi pontig 
történő együtt tárgyalását, ugyanis a 217/1998. Korm. rendeletnek megfelelően a 
szakfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati intézmények alapító okiratainak 
módosításáról szólnak ezek a napirendi pontok. Tulajdonképpen ugyanazon jogszabályi 
hely, ugyanazon ok miatt kell az összes intézmény alapító okiratát módosítani, ezért 
együttes tárgyalását javasolja, együttes szavazással a végén. Természetesen minden 
egyes, napirendi pontban szereplő intézmény alapító okirat-módosításával kapcsolatban 
ki lehet fejteni az egyéni véleményeket, és hozzá lehet szólni, módosító javaslatot tenni 
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– amiről szintén szavazás szükséges – de a végszavazás azonos ok miatt, azonos 
jogszabályi hely miatt, azonos feladat végrehajtása miatt legyen együttes szavazás. 
 
Dr. Gyimesi Endre: A 22.) ponttól a 42.) pontig le tudnák egy szavazással zárni a 
napirendet, nyilván közös vitával. Ebbe nem tartozik bele a Kontakt Humán Kft. alapító 
okirata és a Zala-Depo Kft. alapító okirata, mert azok más kérdéskör miatt kerülnek 
tárgyalásra. Más módosító javaslat a napirendi tárgysorral kapcsolatban nem hangzott 
el, ezért javasolja, hogy először a 7.) napirendi pont „A Zalaegerszegi Városfejlesztő 
Zrt. vezérigazgatójának 2009. évi prémiumfeltételeinek módosítása” című előterjesztés 
minősített többséggel kerüljön a napirendi tárgysorozatba. Kéri, hogy erről szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a testület 23 igen, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy az 51.) napirendi pontot „A Zala-Depo Kft., mint 
vállalkozó és a Nemzetközi Vegyépszer Zrt.,  mint megrendelő között a „Nyugat-Balaton és 
Zala völgye Térségi Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer rekultivációs 
munkáinak elvégzése” tárgyában létrejött szerződés jóváhagyása” című előterjesztést zárt 
ülés keretében tárgyalják a cég gazdasági érdekei miatt. Megállapítja, hogy a testület 23 
igen, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. 
Dr. Tóth László módosító javaslata – egyeztetve más frakcióvezetőkkel –, hogy az 
intézményekre vonatkozó alapító okirat módosításokat, amelyek azonos kötelezettségek 
miatt kerültek a közgyűlés elé, egyben tárgyalják meg és egy szavazással zárják le. Kéri, 
hogy erről szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazással 
a módosító javaslatot elfogadta. 
Kéri, hogy a teljes napirendi tárgysorról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 
23 igen, egyhangú szavazással az alábbi napirendi tárgysort elfogadta. 
 
NAPIRENDI  PONTOK: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
2. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. 

(XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
3. Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 

többször módosított 4/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
(írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
4. Degré Alajos szobrának elhelyezése (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
5. A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet III. 

negyedévi módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
6. Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
7. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2009. évi 

prémiumfeltételeinek módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 



      3. oldal / 263 

8. Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtása, 2010. évi 
cselekvési terv meghatározása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
9. Közterületek elnevezése (írásban) 
 Előadó: Dr. Kovács Gábor jegyző 
 
10. Alapítványok támogatása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
   Török Zoltán, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 
   Kiss Ferenc, a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
   Rigó Csaba, a Gazdasági Bizottság elnöke 
 
11. Betöltetlen iskolafogászati körzet ellátására pályázat kiírása (írásban) 
 Előadó: Sümegi László, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2010. évi fordulójához (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
13. Bérlőkijelölési jog biztosítása a Zala Megyei Önkormányzat számára (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
14. A Griff Bábszínház működésének és fenntartásának önkormányzati támogatásáról 

szóló megállapodás meghosszabbítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet alapító 

okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító 

okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
18. A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

(írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
19. A Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
20. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére 

létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
21. A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék 

kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás alapító 
okiratának és társulási megállapodásának módosítása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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22. A Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda alapító okiratának 
módosítása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
23. Apáczai Csere János ÁMK alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
24. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
25. A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kertvárosi 

Általános Iskola és a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola 
alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
26. A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
27. A Családi Intézet alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
28. A Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Csány László 

Közgazdasági Szakközépiskola, és a Városi Középiskolai Kollégium alapító 
okiratának módosítása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
29. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, a Ganz 

Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola és a Páterdombi 
Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
30. A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház alapító okiratának módosítása 

(írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
31. Az Izsák Imre és az Öveges József Általános  Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
32. A József Attila Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
33. Keresztury Dezső ÁMK alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
34. Az óvodák és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása 

(írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
35. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 

módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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36. A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye alapító okiratának módosítása 
(írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
37. Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
38. Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye alapító okiratának módosítása 

(írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
39. Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 

(írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
40. Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
41. Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának 

módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
42. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
43. A zalaegerszegi 24251 hrsz-ú út (Izzó utca) területrendezése (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
44. Önrész biztosítása a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések c. 

pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósításához (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
45. Pályázat benyújtása közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri 

hozzájárulás igénylésére (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
46. Pályázat benyújtása a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program, NYDOP-

2009-4.3.1./C kódszámú, a belterületi utak felújítását támogató kiírására (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
47. Tájékoztató Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. félévi 

tevékenységéről (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
48. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 

Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról 
(írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
49. Tájékoztató külföldi utazásról (Marosvásárhely) (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
50. Tájékoztató külföldi utazásról (Krosno) (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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51. A Zala-Depo Kft., mint vállalkozó és a Nemzetközi Vegyépszer Zrt., mint 
megrendelő között a „Nyugat-Balaton és Zala völgye Térségi Regionális 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer rekultivációs munkáinak elvégzése” 
tárgyában létrejött szerződés jóváhagyása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
52. Átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés ügyében eljárás 

megszüntetése (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
53. Átmeneti (folyamatos) segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 
 Előadó: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
54. Interpellációs bejelentésekre válasz  
 
55. Interpellációs bejelentések 
 
56. Egyebek 
 
 
NAPIRENDI  PONTOK  TÁRGYALÁSA: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Az előterjesztésben foglaltakat ismertette, vitára bocsátja. 
 
Kiss Ferenc: Van egy-két kérdés, amelyre felhívná a figyelmet, és ha választ nem is, 
de intézkedést és ráhatást kér a kérdésekben. Az egyik a 65/2005. számú határozat 2. 
pontja, üzemeltetési szerződés aláírása a Zalaegerszeg É-i és D-i szennyvízcsatorna 
rendszer működtetésére tárgyában. Nemesszentandrás, Nemessándorháza 
Önkormányzata mindeddig nem írta alá a szerződést. Polgármester úr Zalaegerszeg 
város részéről aláírta ugyan, de a helyi önkormányzati polgármester urak nem adták az 
aláírásukat ehhez. A feltétel pedig az, hogy minden csatlakozó önkormányzatnak ezt a 
szerződést alá kell írnia az üzemeltetési szerződés érvényességéhez. Kérdése, ha nem 
írta alá, akkor innentől működik-e a közös víziközmű. 
A 4/2008. számú határozat 1., 2., 3. pontjai az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok telephelyinek összevonása, Honvédelmi Minisztériummal 
tárgyalások lefolytatása a Petőfi laktanya területének megszerzésére tárgyában. Ezzel a 
témával sokat foglalkozott már Tombi Lajos alpolgármester úr, kérdése, mi akadálya 
van annak, hogy még egy év után sem került az önkormányzat tulajdonába az épület. 
A 256/2008. számú határozat 7. pontja a 2009. évi költségvetési koncepció, a ZTE FC 
Zrt-vel és a ZTE KK Kft-vel kötött megállapodások módosításának kezdeménye 
tárgyában. Kérték, hogy polgármester úr tárgyaljon a ZTE FC Zrt-vel és a ZTE KK Kft-
vel a megállapodás módosításáról. Ehhez nem járultak hozzá az érintett gazdasági 
társaságok, kérdése, van-e reális esély arra, hogy ebben a kérdésben változás történjen. 
Van egy későbbi határozat, amiben legutóbb úgy foglalt állást a Közgyűlés, hogy az 
eredményesség terhére kifizetik azokat az egyesületeket, akik 2009. évben jogosultak 
lettek volna valamilyen elismerésre. 
A 151/2009. számú határozat 1. pontja Pethőhenye Község Önkormányzata és ZMJV 
Önkormányzata közötti külterületi lakott hely átadására vonatkozó megállapodás 
aláírása tárgyában. ZMJV Önkormányzata elfogadta ugyan a megállapodást, de 
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Pethőhenye polgármestere a mai napig nem írta ezt alá. Van-e erről információ, valóban 
komolyak-e polgármester úr szándékai, vagy csak foglalkoztak ezzel az üggyel. 
Ezeket a kérdéseket kívánta kiemelni, viszonylag sok a lejárt határidejű határozatok 
száma, amelyben határidő-módosítást kezdeményeztek, ez azt jelenti, át kell gondolniuk 
a tárgyalásokat, vagy pedig a határozatok határidő pontjainak a meghatározását. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Ez utóbbira reagálna, jómaga is kényesen vigyáz a határidő 
tartására, jó színvonalon teljesít ez ügyben a hivatal. Általában véve városfejlesztési és 
műszaki ügyek nem teljesülnek határidőre, most elsősorban városfejlesztési ügyek 
vannak határidő- módosítás kérelem alatt. Sajnos a partnereket nem tudják a saját 
határidejükhöz igazítani, néha a partnerek az utolsó pillanatban – különböző 
kifogásokkal élve – halasztást kérnek, vagy az adott banki lehetőségeik miatt 
kedvezőbbnek tartják a későbbi aláírást. Többségében – az esetek 90 %-ában – nem az 
önkormányzat hozzáállásán, hanem a partnernek a késlekedésén múlt, hogy a határidők 
nem teljesültek.  
Pethőhenye Önkormányzata meghozta a szükséges határozatokat, a helyi népszavazás is 
érvényes és eredményes volt. Polgármester úr nem írta még alá a szükséges 
dokumentumokat, jómaga úgy gondolja, hogy talán szeretné összekötni más 
kedvezményekkel a dolgot. Az város önkormányzata írt egy levelet, hogy saját részről 
várják az aláírást, ha nem történik meg, akkor aláírás nélkül fogják felterjeszteni az 
iratokat az elkövetkezendő időszakban. 
A két nagy sportklubot illetően jómaga már az elején azon a véleményen volt, hogy nem 
az önkormányzatnak kellene felrúgni megkötött szerződéseket, ez nem lenne 
szerencsés. Ennek ellenére – képviselő úr is tudja – óriási gondok vannak a 
sportfinanszírozás területén. Nem lát esélyt arra, hogy a ZTE FC Zrt. erről a megkötött 
szerződésről lemondjon, főleg azok után, hogy a város 5 éve egyetlen fillért sem adott a 
szerződésen kívül, amit egyébként nem a klub, hanem az OTP Bank felé teljesít a város 
elsődlegesen. A klub vezetése tehát öt éve rendesen teljesít, hogy a szerződést a város 
rúgja fel, azt természetesen nem szeretnék, de nem zárkóznak el további 
megbeszélésektől sem, hogy a klub számára is elfogadható legyen a megoldás, ne pedig 
egyoldalú nyilatkozat. 
A kosárlabda szakosztály egyértelműen nyilatkozott, hogy le tud mondani a 
szerződésről abban az esetben, ha egy olyan fizetési konstrukciót találnak ki, ami a klub 
számára a jövőt illetően nagyobb garanciát jelent. Lassan lejár a szerződésük, nyilván 
ők is hosszabbítani szeretnének, különböző hitel-konstrukciókban gondolkodnak. Erről 
a tárgyalások a közeljövőben megkezdődnek, ha eredmény születik, akkor a Közgyűlés 
elé fogja bocsátani azokat. 
A laktanyát illetően – képviselő úr segítségét is kéri hozzá – nem a hivatal, nem az 
önkormányzat késlekedik, hanem az állam az, amely nem nagyon működik az utóbbi 
időben. Több esztendeje késlekedik a MNV Zrt., nem dolgoztak ez ügyben, ezért nem 
történt meg az átvezetés. Rendszeresen sürgeti Tombi Lajos alpolgármester úr, hogy ez 
megtörténjen, sajnos várni kell rá. 
A szennyvíz csatornaüzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az üzemeltetés folyik 
a szerződés alapján. Plusz információkat kell kérniük arra vonatkozóan, hogy 
Nemessándorházával és Nemesszentandrással hogyan egyezteti ezt a Vízmű. Nem a 
kistérség részei, nem könnyű partnerek, ez ügyben kéri jegyző urat, hogy soron kívül 
tájékoztassa Kiss Ferenc képviselő urat, hogy a két település kapcsán hogyan állnak a 
szerződéssel kapcsolatos folyamatok. Köszöni képviselő úr észrevételeit és kérdéseit, ha 
egyéb információkra van szükség, szívesen áll rendelkezésre. 
A határozati javaslatban a 147/2009. számú határozat 3.) és 4.) pontját kérték 
módosítani. Az anyag kiküldésekor aláírásra még nem került sor, de időközben a 4.) 
pontot aláírták a partnerek, ezért kéri törölni a határozati javaslatból, és a felsorolásból. 
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Az előterjesztéshez nem kíván további kiegészítéssel élni, mivel további hozzászólás 
nincs, kéri a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 23 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 172/2009. sz. határozata 
 

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a  polgármester jelentését 
lejárt határidejű 65/2005/2., 46/2007., 195/2007., 57/2008/2., 166/2008/2., 
167/2008/2.3., 216/2008/II., 218/2008/2., 224/2008/2/a.,5/2.,5/3.,6., 
246/2008/2., 256/2008/7., 280/2008., 292/2008/4., 4/2009/2., 22/2009/II., 
38/2009., 39/2009/III.,V., 40/2009., 43/2009/I., 47/2009/2., 51/2009., 
63/2009/2.,4., 64/2009., 77/2009., 102/2009/2., 119/2009., 120/2009., 
121/2009., 122/2009., 123/2009., 124/2009., 125/2009., 126/2009., 
127/2009., 132/2009., 133/2009/I.,II., 145/2009., 146/2009/1., 
147/2009/1.,2.,4., 148/2009./2., 150/2009/2., 152/2009., 154/2009., 
155/2009., 156/2009., 157/2009/1., 158/2009/1.,2., 159/2009/1.,2., 
160/2009/1., 161/2009., 162/2009., 163/2009., 166/2009., 168/2009., 
169/2009/1., 170/2009/1. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
elfogadja.  

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 242/2005. számú 
határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2010. december 31-re 
módosítja. 

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2006. számú 
határozat végrehajtási határidejét 2010. augusztus 31-re módosítja. 

4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 338/2007. számú 
határozat 2. pontjának, valamint az azt módosító 172/2008. számú 
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra 
módosítja. 

5.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2008. számú határozat 
1., 2., 3. pontjainak végrehajtási határidejét 2009. december 31-re 
módosítja. 

6.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 107/2008. számú 
határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja. 

7.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2008. számú 
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2009. december 31-re 
módosítja. 

8.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 182/2008. számú 
határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja. 

9.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2008. számú 
határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2009. október 31-re 
módosítja. 

10.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú 
határozat 1., 4., 7., 9. pontjainak végrehajtási határidejét 2010. december 
31-re módosítja. 

11.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2009. számú határozat 
4., 5. pontjának végrehajtási határidejét 2009. október 31-re módosítja. 

12.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2009. számú 
határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja. 

13.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/2009. számú határozat 
végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja. 

14.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 129/2009. számú 
határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja. 
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15.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2009. számú 
határozat 3., pontjainak végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra 
módosítja. 

16.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2009. számú 
határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2009. december 31-re 
módosítja. 

17.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2008. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

18.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 222/2008. számú 
határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

19.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2009. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy amennyiben az ingatlan 
bérbeadásának lehetősége a továbbiakban újra felmerül, az arra vonatkozó 
javaslat kerüljön a közgyűlés elé. 

 
 
2. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 
57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Ez az a bizonyos lakáshitelesekkel kapcsolatos előterjesztés, 
amivel a sajtó is rengeteget foglalkozik. Augusztus 21-én lépett életbe a törvény, amivel 
az állam ezt a lehetőséget az elővásárlási jog gyakorlásával az önkormányzatok számára 
biztosította, ugyanakkor elég szigorú előírásokat is tett. Az árverés után tud az 
önkormányzat – ha segíteni kíván – belépni az üzletmenetbe. Ez komoly vitát gerjesztett 
önkormányzati körökben és az érintettek körében is, ez nem az önkormányzat dolga 
lenne elsősorban, hanem állami feladat, másodsorban a bankok feladata. Vannak olyan 
helyek, ahonnan már nem lehet továbbadni a feladatokat, ezek a feladatok most mind az 
önkormányzatokhoz kerülnek, több más feladattal együtt. Az önkormányzat az a 
szervezet, amely a lakosság érdekeit mindenképpen szem előtt tartva megpróbál 
segíteni, ezért született ez a rendelet-tervezet az önkormányzatoknál, amiben az a 
javaslat szerepel, hogy viszonylag egzakt helyzetet teremtve 50 millió Ft-os tételt 
jelöljenek ki arra, hogy ezzel a lehetőséggel az önkormányzat élni tudjon. Ha a lakosság 
részéről ilyen típusú megkeresés van, akkor ezen elvek alapján az önkormányzat be 
tudjon lépni vevőként. Nem teljeskörű ez a megoldás, mert az érintetteknek töredéke tud 
így is hozzájutni a lehetőséghez, a lakásárak nem olcsók, az 50 millió Ft 7-8 lakás 
megvásárlására lehet adott esetben elegendő. A leginkább rászorultak számára viszont 
ez a megoldás kapaszkodót jelenthet. A bizottságok általában támogatták az 
előterjesztést, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság nem támogatta, aggályaikat 
megfogalmazták. 
 
Sümegi László: A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság hét igen és két 
nem szavazattal a mellett foglalt állást, hogy ne támogassák egyenlőre ezt a 
kezdeményezést, a többi bizottság támogatta az előterjesztést. Szövegszerű módosítási 
javaslattal kíván élni, ezzel egy hosszú vitát is meg kíván előzni. A rendelet azon 
szakaszait, amelyek nem a lakás-elővásárlással kapcsolatosak és módosításra kerülnek, 
csak azokat szavazzák meg. A következő szakaszok – egész pontosan az 1.§, 2.§, 3.§ (1) 
szakasza, 3.§ (2) szakaszának azon szövegrésze, hogy: „e rendeletben meghatározott 
kivétellel”, a 9.§, a 10.§ és a 14.§ – kerüljenek ki a rendelet-tervezetből. Olyan nagy 
horderejű döntésről van szó, amiben a városnak nincs tapasztalata – más városoknak 
sem –, mélyebb tárgyalást és részletesebb rendelet-módosítást igényelne. Ezért meg kell 
vizsgálni számos olyan kérdést, amely nyitott még ennek a rendeletnek a módosítása 
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kapcsán. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a bizottsági ülésen nem azért 
szavazott a rendelet-módosítás ezen részei ellen, mert nem szeretne segítséget nyújtani. 
Szeretnének természetesen segítséget nyújtani, de ennek a pontos módját egy 
részletesebb vita során kell közösen kidolgozni. Ha képviselőtársai elfogadják a 
javaslatot, akkor arra is javaslatot kíván tenni, hogy a következő vagy az azt követő 
közgyűlésen kerüljön újra napirendre a kérdés, addig a bizottságok a módosítás 
részleteit is pontosabban át tudják gondolni. 
 
Kiss Ferenc: Olyan helyzetbe került a város – amiben szerepe van a kormánynak, az 
önkormányzatnak – de szerepe van kiemelten a bankoknak és az egyéneknek is. Az 
egyénnek is, aki talán akkor még munkahellyel rendelkezett, amikor a lakására hitelt 
vett fel, aki úgy gondolta, hogy tudja törleszteni a részleteket és talán erőn felül is 
vállalt olyan kötelezettségeket, amivel nem számolt évekkel ezelőtt. Azt is látni, hogy 
nagyon sokan kerülnek a banki módosítások következtében nagyon kellemetlen 
krízishelyzetbe, amikor már nem tudják fizetni a részleteiket, a bankok pedig 
elárverezik a házat a fejük fölül. Való igaz, hogy ebben az államnak is és az 
önkormányzatoknak is szűkített a mozgástere, hiszen a bankok azok, akik a hitelekkel 
kapcsolatban diktálják a feltételeket. A kérdés most az, akarnak-e és tudnak-e segíteni a 
bajba jutott embereknek. Ahogy állami szinten elindult ez ügyben a kezdeményezés és 
sok független és kormánypárti politikus ez ügyben parlamenti törvény-módosítást 
kezdeményezett, ez közvetetten érinti a bankokat, hiszen akár egy etikai szabályzat, 
akár az Állami Számvevőszék szigorú ellenőrzésével a szerződések egyoldalú 
módosításai kapcsán büntetheti a bankokat. Ettől még azok az emberek kellemetlen 
helyzetben vannak, akiket már elért a veszély, és nem tudják fizetni a törlesztő 
részleteket. Sümegi László képviselő úr is kérte, hogy halasszák el egy következő 
közgyűlésre a döntést, de talán előfordulhat ez idő alatt, hogy többeknek elveszik a 
fejük fölül a házat, lakást. Nem tudni, eddig mennyien jelentkeztek már be az 
önkormányzatnál a segítségért, de javasolja, hogy a rendeletet fogadják el, hiszen a 
rendeletnek egy része foglalkozik a kérdéssel, eléggé szigorúan korlátozza azokat a 
lehetőségeket, amelyek alapján az önkormányzat odaítéli és megvásárolja abban az 
esetben, amikor árverezésre kerül sor. A korlátok meg vannak szabva, 8 millió Ft-nál 
többet nem fizetne az önkormányzat, a felújítási érték 1 millió Ft-ot nem haladhatja 
meg. Szigorú követelményeket és feltételeket fogalmaz meg a rendelet, mikor élhet az 
önkormányzat az elővásárlási jogával, és bérbe adja annak, aki ezt fizeti. 
Továbbgondolást igényel, hogy mi lesz akkor, ha olyan helyzetbe kerül a tulajdonos, 
hogy valamikor majd vissza tudja vásárolni az ingatlant. Abban a pillanatban vannak 
még, mikor tudnak segíteni és lépni, ez az 50 millió Ft – ha a 8 millió Ft-os értékhatárt 
veszi alapul – akkor sem jelent többet 6 lakás-probléma megoldásánál, de ha csak 
egynek tudnak segíteni, már az is jó dolog. Javasolja, hogy fogadják el a rendelet-
módosítást. Ebben a rendeletben lakóházakról van szó, az egyéb ingatlanok 
figyelembevételét pontosítani kellene, hogy melyek azok, amelyek beszámítanak majd 
ahhoz, hogy az illető azokat értékesítheti és a saját fizetési kötelezettségének így eleget 
tehet. A rendeletet jelen formában elfogadásra javasolja, mert ha bármelyik pontját 
módosítanák, akkor a segítségnyújtás halasztásra kerül. A kormányzati 
szerepvállalásnak nagyobbnak kellene lennie, hiszen ha az önkormányzatoknak – és 
főleg a kicsi önkormányzatoknak – nincs erre pénzük és lakásalapjuk, akkor 
valószínűleg nem fognak tudni élni ezzel a lehetőséggel, ebben az esetben az államnak 
is be kellene szállnia. Vagy kamatmentest hitelt nyújthatna az önkormányzatoknak, 
vagy az állam vásárolhatná meg ezeket a lakásokat, és adná bérbe. Ez a következő lépés 
lehetne a jövőben. Most az első lépést kell helyi szinten megtenni, ha az önkormányzat 
szociálisan érzékeny és segíteni akar. 
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Dr. Gyimesi Endre: Sokan érdeklődtek és jelentkeztek már az önkormányzatnál a 
lehetőség iránt, igaz, egészen más konstrukciót képzelnek el. Úgy gondolják, hogy jó 
áron az önkormányzat megvásárolja a lakásukat, amit aztán visszabérelnek majd ismét 
megvásárolhatnak. Ez elsősorban amiatt van így, mert pang a lakáspiac és szabad 
kézből sokkal rosszabb áron tudják eladni a lakásukat. A segítség kissé viszonylagos, 
mert mindenki segíteni szeretne, de tudni kell, hogy ez a megállapított összeg 
átcsoportosítás eredménye, mert amúgy is arra szánták, hogy szociálisan nehéz 
helyzetben lévő emberek számára lakásokat építsenek vagy vásároljanak. Tehát az 
egyik zsebből a másikba teszi át a város, nem is biztos, hogy mindig igazságos módon, 
nem biztos, hogy mindig a legrászorultabbaknak kedveznek. Ezért fontos, hogy 
normatív alapon segítsenek, hogy minél kevesebb legyen a bizonytalansági tényező, 
hiszen eléggé magukra maradtak az emberek a problémáikkal és csak az önkormányzati 
segítségben reménykednek. Meggondolná, hogy valóban csak az önkormányzat tud-e 
ebben az esetben lépni, hiszen ha az állam a saját fejlesztési bankját arra utasítaná, hogy 
ezeket a piaci bérletű kamatozású hiteleket átvállalja és egy – akár hitel nélküli – 
fizetési moratóriummal szerződne a lakástulajdonosokkal, az valós segítséget jelentene. 
A lakástulajdonosok is tudnák így fizetni a tartozásukat, de sajnos ilyen típusú 
kezdeményezés nincs. Ahogy képviselő úr is megfogalmazta, az önkormányzatok 
töredéke tud ily módon segíteni, hiszen a legtöbb önkormányzat annyira nehéz 
helyzetben van, hogy a legjobb szándék mellett sem tud segíteni. 
 
Dr. Tóth László: Kiss Ferenc képviselő úrnak elmondja, hogy a bankok októberig 
moratóriumot vállaltak a lakások árverezésének leállítására. Ha valóban igazságosan – 
bár ez egy abszolút szubjektív és relatív fogalom – akarják elosztani a pénzeket és 
megvásárolni az ingatlanokat, akkor az elővásárlási jogra vonatkozó rész a rendeletben 
pontosítandó, hiszen nem mindegy, milyen célú lakáshitelt vett fel valaki, szabad 
felhasználásút esetleg, amit akármire költhetett, vagy ingatlan-vásárlásra, -építésre 
fordítható hitelt. Valószínű, hogy 1-2 éven belül több száz lakás lesz érintett, ebből 
valóban csak kicsi hányad az, amire az önkormányzat ilyenfajta garanciát és segítséget 
tud nyújtani. Az igazságosság kedvéért javasolja, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó 
részt később tárgyalják, ez nem fog senkit hátrányosan érinteni addig, mégpedig az 
árverésre vonatkozó banki moratóriumok miatt. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi 
Bizottság konstruktív véleménye szükséges ahhoz, hogy valóban a rászorulók és 
lakásépítésre, -vásárlásra felvett hitellel rendelkezők kaphassanak segítséget, akik 
önhibájukon kívül, a gazdasági válság következményeként kerültek nehéz helyzetbe. 
Ezzel a pár lakással csak a segítségre várók és rászorulók huszadrészén tudnak segíteni, 
a veszélybe került ingatlanok száma igen nagy. Az önkormányzat nem akar kivonulni a 
problémakörből, próbál segíteni a lehetőségeinek keretei között, csak a szociális 
igazságosság, társadalmi szolidaritás elvét figyelembe véve tovább kell modulálni, 
finomítani azokat a feltételeket, amik mellett ez a segítség megadható. 
 
Szűcsné Dóczi Zsuzsanna: Eléggé érdekes a helyzet, mikor az összes bizottság 
támogatja az előterjesztést, kivéve a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságot, 
mint szakbizottság, akiknek a leginkább szociálisan érzékenynek kellene lennie ebben a 
témában. Valóban megvolt a bizottság ülésén a szakmai vita, a papírforma érvényesült, 
vagyis a többségi szavazat. Ebben a vitában több aggály megfogalmazódott, ezek az 
aggályok olyanok, amelyeken lehet változtatni. Nincs konkrétan meghatározva, hogy 
ezek a hitelek csak lakásvásárlási hitelek vagy egyéb, fogyasztási, szabad felhasználású 
hitelek lehetnek. Ezt pontosítani kell, a jelen lévő országgyűlési képviselők ebben 
biztosan segítenének, hogy felsőbb szintekre is eljusson a probléma. A lakásokba a 
tulajdonos fog visszaköltözni és ő fogja visszabérelni, határozatlan időre kaphatja meg a 
bérletet, nem úgy, mint az önkormányzati lakások esetében, mikor is határozott idejű a 
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szerződés. A szakmai vita e körül mozgott a bizottsági ülésen, de mindenki elmondta, 
hogy utolsó mentsvárként jó és támogatandó a segítő szándék. Kétféle családmodell 
létezik, az egyik tudatosan és átgondoltan vette fel a hiteleket, átgondolva, hogy van-e 
fedezete és biztosítéka a visszafizetésre. Van a másik modell, aki albérletben él és lcd-
készülékre vesz fel hitelt, a hiteltörlesztés az albérleti díj rovására kellene hogy 
teljesüljön, ők viszont nem átgondoltan vállaltak felelősséget. Azoknak kellene ezt az 
utolsó mentsvárat, segítséget biztosítani, akik felelősen, átgondoltan vették fel 
lakáscélra a hitelt, de mégis olyan krízishelyzetbe kerültek – pl. betegség kapcsán, 
rokkantnyugdíjazás okán, állásvesztés miatt – ami előre nem látható és tervezhető 
dolog. A lakásalapban van arra fedezet, hogy az önkormányzat támogassa a 
kezdeményezést.  Fontosnak tartotta elmondani, hogy a bizottság ülésén milyen 
szakmai viták folytak, a Gazdasági Bizottságban pedig véleménye szerint Rigó Csaba 
képviselőtársa volt az, aki tartózkodás mellett szavazott a rendelet-módosításról. 
 
Rigó Csaba: Szűcsné Dóczi Zsuzsanna képviselő asszony következtetése jó, valóban 
tartózkodott a Gazdasági Bizottság szavazásakor. Méghozzá azért, mert a problémát 
mindenki érti, viszont nevetségesnek tartja, hogy a magyar Országgyűlés egy 
jogszabályba beszúr egy jogintézményt, ugyanakkor számos kérdést nyitva hagy, majd 
a 3200 önkormányzatra hagyja, hogy azt oldják meg. Egyébként az önkormányzat nem 
törvényalkotó szerv, az ilyen fajsúlyos kérdésekben – mikor az országban egységesen 
kell kezelni a problémákat – kérdéses, hogyan jutott át az Országgyűlési 
Szakbizottságokon ez a jogintézmény, hogy olyan elvarratlan dolgot hagy benne, 
miszerint olyanok is segítséghez jussanak, akik nem érdemlik meg, mert felelőtlenül 
fogyasztási hitelbe keveredtek. Azokon az embereken, akiket biztatott a 
gazdaságpolitika, a kormányzat, hogy rendben lesz minden és nyugodtan adósodjanak 
el – tovább növelve az ország 20 ezer milliárd Ft-os adósságállományát – azokon az 
embereken szívesen lehet segíteni. Náluk érdemes úgy gondolkodni, hogy az utolsó 
vagyonelemüket, a lakásukat, ingatlanukat, lakhatásukat meg kell menteni, ne 
kerüljenek a felszámolók, árverezők kezére. Viszont ha ilyen anomáliák maradtak ebben 
a törvényben, akkor kérdéses, mi alakulhat ki ebből, ha októberig minden önkormányzat 
azon fog gondolkodni, hogyan teheti jobbá azt a törvényt, amit tisztességesen nem 
tárgyaltak meg és nem szavaztak meg az Országgyűlésben. A problémát ebben látja, 
nagyon sok szakmai aggály merült fel, hiszen ha az ember segíteni akar és ráadásul 
kevés pénzből, akkor azt a segítséget jó lenne úgy és oda irányítani, ahol valóban a 
rászorulókon segítene. Ez a jogszabály ezt nem teszi lehetővé, mert olyan is 
előfordulhat, hogy a nem teljesen rászoruló kap majd segítséget az önkormányzat 
jelenlegi határozata alapján. Ezért fordult elő, hogy a szakbizottság – a Szociális, Lakás- 
és Egészségügyi Bizottság – nem támogatta az előterjesztést. Jómaga hezitált a 
döntéskor, a Gazdasági Bizottság döntésekor akár meg is tudta volna szavazni, de nem 
fejlődött az anyag annyit, hogy a szavazatával támogatni tudta volna. Bízik benne, hogy 
októberre az előterjesztés fejlődik, kéri az országgyűlési képviselőket, hogy vigyék 
vissza tárgyalásra és vessék fel újra a problémát. Nem gondolja, hogy az 
önkormányzatnak kellene megoldani olyan problémákat, amelyeket az Országgyűlés 
nyitva hagy. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Sajnos nagyon sok törvény elég pongyolán van megfogalmazva, 
sőt van olyan törvény – például az előadóművészeti törvény – amely kifejezetten 
csalásra ösztönöz. Itt ez a törvény nem ösztönöz csalásra, de felteendő a kérdés, hogyan 
tudják a virágzó lakásmaffiát ettől elzárni. Ugyanis ha részt vesznek az árverésen, 
feltornásszák az árat, az önkormányzat pedig nem tudja megvenni, majd nem veszik 
meg a lakást és külön alkuval az ölükbe hullik, nem tudni, ezt hogyan lehet kizárni és 
kivédeni. Sok egyéb más és hasonló problémát felvet ez a rendelet, ami az 
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önkormányzati szinten túlmutat. Azért kellene a saját normák szerint a rendeletet 
lehetőleg egzaktabb módon megfogalmazni, hogy a szubjektív elemek ebből 
kikerüljenek és valóban a leginkább rászorultakon tudjanak segíteni. 
 
Dr. Tóth László: Kommunikációs vagy interpretációs zavar van véleménye szerint, 
hiszen senki nem azt mondja, hogy ezt az 50 millió Ft-ot ne fordítsák ilyen célra. 
Szűcsné Dóczi Zsuzsanna képviselő asszony szavaival egyetért, az általa elmondott 
céloknak az érdekében kell pontosítani a szövegét a rendeletnek. Egyetért képviselő 
asszony társadalmi helyzet-elemzésével, az adós-kategóriákra vonatkozó véleményével, 
valóban azokon az embereken, családokon kell segíteni, de ez a szándék a rendeleten 
most nem jön át. A banki árverezésre vonatkozó moratórium miatt nem fogja érinteni 
ténylegesen az árverésre kerülő lakásokat, ha októberben kerül vissza a közgyűlés elé 
tárgyalásra a rendelet. Akkor már a szakbizottságban kerüljenek módosításra a pontok, 
kerüljenek be az adós-kategóriák, hogy ki és mire vette fel a hitelét. Könnyen meg lehet 
különböztetni, hogy lakásépítésre vagy -vásárlásra, szabad felhasználású vagy egyéb 
hitele van, kinek voltak korábban is fizetési problémái, mikor még nem volt az áfa-
növekedés miatt törlesztőrészlet fizetési nehézség. Ki került önhibáján kívül ilyen 
helyzetbe és ki másképp, és még sok ilyen hasonló szempont van, ami miatt ha most 
elfogadnák a jelenlegi rendeletet, akkor éppen az elhangzottaknak megfelelően nem 
lehet az elosztást elvégezni ill. a lakásvásárlást elővásárlási jog alapján realizálni. Ami a 
másik frakció részéről elhangzott, az mindenképpen respektálható, azonban a jelenleg 
előterjesztett rendelet ezt nem tartalmazza, ezért javasolja, hogy a következő 
közgyűlésen tárgyalják meg és orientáltabb elővásárlás, a közgyűlés céljának megfelelő 
elővásárlásra vonatkozó norma, szabályozás legyen benne. A banki moratórium miatt 
valószínűleg nem fog ez az időszak hátrányosan érinteni senkit. 
 
Kiss Ferenc: Nagyon elméleti kérdés arról beszélni, hogy ki segítsen és ki mikor 
tegye. Akár az állam, akár az önkormányzat feladata is ez. Polgármester úr szavaival ért 
egyet, miszerint az önkormányzatnak kell olyan rendeletet alkotni, amely a saját 
normáiknak megfelel. A banki moratóriummal az a baj, hogy a bankok is vannak olyan 
rafináltak, hogy nem ők teszik mindezt, hanem vannak különböző hitelintézeteik, akik 
ezt az egész lakás-árverezést intézik és bonyolítják. Bizony ebben is jelen van a 
lakásmaffia, a veszély fennáll itt is, hogy aláajánlanak vagy magasabb értékeket 
ajánlanak. A rendelet-módosítás arról beszél, hogy lakóingatlan kényszerértékesítése 
során illeti meg az önkormányzatot az elővásárlási jog. Azt is tisztázza a módosítás, 
hogy lakáscélú kölcsönről van szó, amikor valaki a lakástartozását szeretné, de nem 
tudja törleszteni. Az pedig, hogy szabad piaci hitelről vagy banki hitelről van szó, 
szintén nehéz eldönteni, mert annyiféle hitel létezik, amivel az embereket rendszeresen 
félrevezették, csak a fizetéskor döbbentek rá az emberek a hitel hátrányaira. Lényeges 
kérdés, hogy valaki szabad piaci hitelt vagy banki hitelt vett fel, de a fontos az, hogy 
nem tudja törleszteni. Polgármester úr elmondta, hogy voltak már érdeklődők a 
hivatalban, de vajon lehet-e tudni, hogy Zalaegerszegen kényszerintézkedésre került-e 
sor, amikor valamelyik pénzintézet értékesítette valakinek a fejel fölül a lakását. 
Személy szerint ilyenről nem tud, ha lesz ilyen a közeljövőben, akkor viszont tényleg 
nincs mit mondani. A 8. §-ban szereplő elővásárlási jog még nem kellően kidolgozott, 
hogy valaki később hogyan is tudná visszavásárolni a lakását, hogyan tudná 
érvényesíteni az önkormányzat az elővásárlási jogát. Ez lehet, hogy részletkérdés, amit 
szakmailag tisztázni kell. Mikor ez a probléma jelentkezett, akkor mindenki azon volt – 
politikai hovatartozástól függetlenül – hogy megoldást kell keresni azoknak, akik ilyen 
helyzetbe kerültek önhibájukból részben, vagy önhibájukon kívül, a kamat és a deviza-
árfolyamok miatt. Fontos, hogy a segítő szándék jelenjen meg, ha úgy gondolják, hogy 
módosítani kell a rendeletet, akkor későbbi közgyűlésen tárgyalják újra és pontosítsák. 
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De nem lehet teljesen elutasítani és elvetni, hiszen van olyan eleme a rendeletnek, ami 
nem közvetlenül ehhez tartozik. Az egészet nem lehet elvetni, meg kell határozni, mely 
részét kell újragondolni és visszahozni, ugyanakkor a folyamatot nem állítja le a döntés. 
 
Tombi Lajos:  Kicsit másképp gondolja a problémakört, Sümegi László 
képviselő úr javaslatát támogatja. Nem mondaná, hogy a Parlament segített ebben a 
témakörben, mindössze annyit engedett meg az önkormányzatoknak, hogy egy 
csoportnak a rovására egy másik csoportot segítsen. Nem tud olyan képviselőről, aki ne 
akarna segíteni, valóban van olyan család, akinek a feje fölül elvitték a lakásukat, 
függetlenül a banki csődöktől. Azért kell óvatosan bánni a kérdéssel és megfontoltnak 
lenni, mert elméletileg szépek a rendeletek, de gyakorlatilag arról van szó, hogy nem 
plusz pénzt kapott az önkormányzat, amit el kell és lehet osztania, hanem a 
lakásalapból, a bérlakások pénzéből kell tudnia elvenni. Most arról szól a lényeg, hogy 
kb. tíz családot előnyben részesítenek és a bérlakás lista elejére helyeznek. Ezzel 
csúszik az egész bérlakás lista, hiszen abból a pénzből, amit egyébként lakásépítésre és 
önkormányzati lakásvásárlásra fordított volna az önkormányzat, abból fognak 
olyanoknak adni, akik jelenleg még rendelkeznek lakással, csak veszélybe kerültek. Ez 
a lépés lefordítva azt jelenti, hogy a bérlakás lista elejére odatesznek 8-10 családot, akik 
önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Ezt mindenképpen meg kell tenni és 
segíteni kell, de – Sümegi László képviselő úr véleményével egyetértve – ennek a 
szabályozását el kell készíteni. Ez megér egy hónapnyi időt, főleg akkor, ha a banki 
moratórium erre ad is lehetőséget. Javasolja, hogy fogadják el Sümegi László képviselő 
úr javaslatát, a rendeletet fogadják el és a következő közgyűlésen tárgyalják a 
pontosításokat, a részletek kidolgozását. Azért is kell felelősségteljesen eljárniuk, mert 
képviselői fogadóórákra jönni fognak emberek, akik bérlakásért már évek óta a listán 
szerepelnek és várnak, és most meglepődve fogják látni, hogy a csúszás miatt pl. csak 
egy év múlva fognak bérlakáshoz jutni, viszont aki segítségre szorul, az önkormányzati 
segítséggel fél éven belül megtarthatja a lakását. Más lenne a helyzet, ha az 
önkormányzat erre plusz forrást kapott volna, vagy lenne rá plusz pénz, nem pedig a 
lakásalapból kellene megoldani, az egyik zsebből a másikba áttéve a forrást. 
 
Gyutai Csaba: Személyes véleménye, hogy ez hihetetlenül igazságtalan eljárás. 
Abba a sorba illeszkedik, ami már hét éve folyik, ez pedig a látvány-politizálás, média-
politizálás sora. Van egy probléma, amit nem tudnak megoldani, rátestálják arra a 
szervezetre, aki a legvégén van, jelen esetben az önkormányzatra. Az önkormányzat 
sem tudja megoldani, és az önkormányzatok között is különbség van, mégpedig igen 
igazságtalan különbség. Zalaegerszeg olyan helyzetben van, hogy erre a feladatra adott 
helyzetben 50 millió Ft-ot tud fordítani, kb. 8-10 család problémáját meg tudja oldani. 
De mi történik, ha húsz családnál lesz ilyen probléma? Igazságos-e a rendszer? Mi 
történik, ha Kisbucsán, Alsónemesapátiban, vagy más kis faluban, ahol nincs erre 
forrás, ott kerül egy család ilyen helyzetbe? Azon a családon nem fog senki segíteni, 
mert az önkormányzat nem tud. Hol van itt igazság? Egy zalaegerszegi polgár ebben az 
esetben mennyivel különb, mint egy falusi ember? Az egész hihetetlenül igazságtalan, 
csak a felületi problémákat kezelő eljárás. Egyetért Sümegi László képviselő úrral, 
alaposan át kell gondolni és megfontolni a rendeletet, lehetőség szerint a saját, 
önkormányzati rendszerben kell megpróbálni igazságot teremteni. 
 
Dr. Tóth László: Két rövid reflexiót tenne. Valóban kommunikációs zavar áll fenn, 
hiszen azt mondták, el kell fogadni a rendeletet, annak a kivételével, amit vissza kell 
hozni tárgyalásra. Kiss Ferenc képviselő úr azt mondta, nem lehet megállapítani, hogy 
lakáscélú hitelről van-e szó. Meg lehet, teljesen más konstrukcióról van szó különböző 
típusú hitelek esetén. Van forint és deviza hitel, azon belül lakásépítési, lakásvásárlási 
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és szabad felhasználású. Teljesen mások a kondíciók, teljesen mások a konstrukciók. 
Mellékelni kell a hitelszerződést és egyértelműen látszani fog, milyen típusú a hitel. 
 
Tolvaj Márta: Gyutai Csaba alpolgármester úr szavaival egyetért, örül, hogy 
ezeket a gondolatokat elmondta. A következményekkel foglalkozik a kormány, és azzal 
a törvénnyel is, amely alapján az önkormányzati rendeletet most meghozzák. Végtelen 
igazságtalanságról van szó, amelyet mindannyian tudnak, ennek hangot is kell adniuk. 
Egy példát említene. 12 millió Ft-os lakás vásárlása történt hét évvel ezelőtt, 5 millió Ft 
hitel felvételével. Jelen pillanatban a lakás 8 millió Ft-ot ér, a hitel 6,2 millió Ft, közben 
az opciós szerződés kapcsán a jelenlegi értékének van hogy 40 %-áért elárverezheti a 
bank. Borzasztó igazságtalan a helyzet, amelyen ha az önkormányzati képviselők 
segíteni szeretnének, akkor meg tudják tenni. Javasolja, hogy ha 50 millió Ft-ot 
tudnának arra szánni, hogy a devizahiteleseken segítsenek, akkor dolgozzanak ki egy 
olyan konstrukciót, ahol ezt az 50 millió Ft-ot úgy tudják felhasználni, hogy az összes 
bajba jutott családon tudjanak segíteni. El tudná képzelni a megoldást úgy, hogy ez az 
50 millió Ft legalább 60-80 családon tudna átmenetileg segíteni. Dolgozzanak ki egy 
olyan konstrukciót, hogy ez a pénz esetleg idővel vissza is kerüljön az önkormányzat 
kasszájába, egy átmeneti segítséget tudjanak adni hónapokra vagy akár egy évre is 
olyan családoknak, amelyek meg vannak szorulva és árverezés, végrehajtási eljárás előtt 
állnak. Javasolja, hogy a közgyűlés gondolja át a kérdést, a szakbizottság foglalkozzon a 
javaslattal, és ha az 50 millió Ft-ot erre szánnák, akkor próbáljanak minél több 
családnak így segíteni. 
 
Török Zoltán: Mivel a közgyűlés soraiban két országgyűlési képviselő is helyet 
foglal, ne csak az önkormányzati képviselők tartsák kötelességüknek, hogy ezzel a 
kérdéssel foglalkozzanak. Olyan emberekről, családokról van szó, akik önhibájukon 
kívül kerültek nehéz helyzetbe, a lakást elveszíthetik a fejük fölül. Igyekezzenek az 
országgyűlési képviselők is, teremtsék meg a törvényi feltételeit annak, hogy a bankok a 
követeléseiket ebben a nehéz helyzetben ne érvényesíthessék, amíg ilyen gazdasági 
helyzettel kell szembenézni. Családokról, gyerekekről van szó, szörnyűségeket lehet 
hallani, nem csak az ingatlanaikat, hanem az ingóságaikat is elveszíthetik, elégetik, 
semmivé teszik. Nem csak a helyi képviselők felelőssége a kérdés, hiszen szinte 
tehetetlenek az ügyben, azt kéri, hogy országgyűlési szinten a törvényi lehetőségét 
teremtsék meg annak, hogy az önhibájukon kívül bajba jutott embereknek megoldást 
nyújtsanak, hiszen saját erőből nem tudnak a helyzetükből kilépni.  
 
Rigó Csaba: Az látszik, hogy mindenki segíteni szeretne, csak az időpontban nem 
egyeztek még meg. Jelentős módosításra szorul a feltételrendszer, ami alapján az 
önkormányzat tud segíteni. Azt kéri az országgyűlési képviselőktől, hogy vessék fel azt, 
hogy ezt a problémát nem jól kezelik. Érthetetlen, hogyan mehet át egy ilyen javaslat az 
Országgyűlés Gazdasági Bizottságán keresztül. Hitelek tologatásáról van szó. Az 
egyébként is eladósodott önkormányzatok lépjenek be, vegyék meg a vagyonelemet 
azért, hogy az egyéni hitelesek megmeneküljenek egy helyzetből. Vállalják át a hitelt, 
de az továbbra is duzzad, legalábbis szinten marad az a hitel országos szinten, ami már 
jelenleg is létezik. Az alapprobléma nem ez. Ezek az emberek nem tudták miből 
visszafizetni a szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Ha ezen szeretne segíteni a 
kormányzat – vagy akár az önkormányzatok – akkor munkát kell adniuk az 
embereknek, munkahelyeket kell teremteniük, fizetést, jövedelmet kell adniuk, hogy 
aztán vissza tudják fizetni a megemelkedett törlesztőrészleteiket. Ez az egyedüli 
megoldás, erre kellene koncentrálni, nem a vagyonra, nem a lakásra. Most mindez 
persze értékesnek tűnik, de három éve még értékesebb volt az ingatlan. Lehet még olyan 
a helyzet, hogy kevésbé lesz értékes. Az ingatlanok is piacon mozognak, a kereslet-
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kínálat alakítja az értéküket. A bekerülési költség csak egy dolog, és hogy kinek a 
lakása mennyit ér, mennyit fektetett bele, az is. Alapvetően az értékét a kereslet-kínálat 
határozza meg. Az ingatlanpiacon, a gazdaságban, a pénzpiacon óriási zavarok vannak, 
a problémához meggyőződése szerint rendkívül rossz módon nyúltak hozzá. Úgy 
lehetne megoldást találni, ha az embereknek munkát, jövedelmet biztosítanának, így a 
visszafizetéshez tudnák őket hozzásegíteni. Az 50 millió Ft-ot szívesen szánná és 
szavazná meg zalaegerszegi munkahely-teremtés céljára. 
 
Horváth Miklós: Rigó Csaba képviselő úr utolsó hozzászólásával egyetért, azzal is, 
hogy a kormány jelentős hibát követett el, másképp kellett volna ehhez 
társadalompolitikailag, gazdaságpolitikailag is hozzányúlni. Úgy tűnik, ez az 
előterjesztés jó napirendi pontnak tűnik, amiből politikai napot lehet „gyártani”. Most 
nem az a feladat, hogy eldöntsék, ki és hol hibázott, a kormány, a bank vagy az 
eladósodott állampolgárok, akik felelőtlenül vagy felelősen, de felvették a hiteleket. 
Adott egy helyzet, ami kialakult, lehet mutogatni a kormány felé, természetesen kell is, 
hiszen országgyűlési képviselők is ülnek a közgyűlés soraiban, nekik is kötelességük, 
hogy a problémát továbbvigyék és kormányszinten is próbálják megoldani. De most 
elsődlegesen itt az a feladatuk, hogy abban döntsenek, milyen lehetősége van az 
önkormányzatnak, tudnak-e, akarnak-e segíteni. Azt az elvet nem tudja elfogadni, csak 
mert nem tudnak mindenkinek segíteni, akkor ne segítsenek senkinek. Ha csak két 
családnak sikerül, akkor az is fontos, akkor két családot mentenek meg. Át lehet 
gondolni, lehet finomítani, lehet másképp tenni, de hogy segíteni kell, az egészen biztos, 
ez senki előtt nem lehet vitás. Mindegy, hogy ki és miért, hogyan hozta az embereket 
ilyen helyzetbe, sok összetevője lehet mindennek, a világgazdasági helyzet alakulása 
legalább akkora szerepet játszott ebben, mint a kormány vagy az egyén saját maga. 
Komplexen kell nézni a kérdést és e szerint dönteni, javasolja, hogy fogadják el a 
rendelet-módosítást. Természetesen szükséges módosítani, finomítani, kidolgozni a 
segítségnyújtás módját. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Mindenki szeretne segíteni a lehető leghatékonyabb módon. 
 
Kiss Ferenc: Igaz, hogy az egyén is kérheti a hitele átütemezését, a banknál ezt a 
folyamatot le lehet folytatni, ha nem tudja a hitelét fizetni. Az árverezés réme nem 
azonnal jelenik meg a feje felett. Segíteni lehet azokon az embereken kis összegekkel, 
akik ilyen helyzetbe kerültek, erre van a krízisalap, ahová be lehet fizetni pénzeket, 
ezért az alapért is sorok állnak Zalaegerszegen. De most azokról az emberekről van szó, 
akik elveszítették a munkahelyüket a válság miatt, akiknek lakáshitelük – főleg 
devizahitelük – van. Most rajtuk kell segíteni, nem általánosságban sok emberen. 
Természetesen lehet az mondani, hogy nem segítenek, nem adnak pénzt ehhez, oldja 
meg az állam vagy az egyén. Most az a feladat, hogy olyan rendeletet hozzanak, amely 
a saját normáknak felel meg, és így próbálják a helyzetet megoldani. Utána lehet 
mutogatni, hogy tegye meg a magáét a kormány is, amit neki kell megtenni, azt tegyék 
meg ők, de amit az önkormányzatnak, azt tegye meg az önkormányzat. 
 
Zsuppányi Gyula: Tolvaj Márta képviselő asszonytól kérdezi, egyeztetett-e már a 
javaslatáról, miszerint az 50 millió Ft-ot másképpen használják fel, ezt a javaslatot 
jómaga is meggondolandónak tartja. Horváth Miklós képviselő úrnak nincs igaza, mikor 
azt mondja, hogy mindenkinek nem lehet segíteni, ha csak egy családnak sikerül, akkor 
annak az egynek is kell. Nem mindegy, hogy egynek, kettőnek vagy soknak tudnának 
segítséget nyújtani az 50 millió Ft-ból. Valójából több száz millió Ft kellene a városban, 
hogy megnyugtatóan megoldják a problémát, hiszen még csak most fognak sorban 
bedőlni a hitelek és fizetésképtelenné válni a családok, hatványozottan lehet érzékelni a 
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valóságban mindezt, jön a tél, érzékelhető lesz a rászorulók számának növekedése. 
Egyértelmű, hogy ezt a problémát nem az önkormányzatnak kellene megoldania, hanem 
állami szinten. Felháborító, ami az elmúlt húsz évben tapasztalható volt. Volt bank-
konszolidáció, Posta Bank-ügy, pénzlopások, 3-10 millió Ft-os fizetések, amiért 
többszáz éves börtönbüntetéseket kellene letölteni, most pedig ha az euró árfolyam 250 
Ft-ról 300 Ft-ra felcsúszik, akkor két-háromszorozódnak a havi törlesztőrészletek. Nem 
az önkormányzatnak kell megoldania mindezt, csupán helyi szinten tudnak döntést 
hozni és a hangukat hallatni. Javasolja, hogy Tolvaj Márta képviselő asszony javaslatát 
gondolják át, az 50 millió Ft-ot mindenféleképpen rá kell szánni a bajba jutott emberek 
sorsának segítésére, és lehetőség szerint minél több ember sorsának segítésére. 
Javasolja, hogy egy más konstrukcióban hozzák vissza tárgyalni az előterjesztést, fél év 
– egy év kell ahhoz, hogy a probléma kormányzati szinten rendeződjön, hamarabb nem 
várható megnyugtató megoldás. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Képviselő úr hozzászólása alapján elmondható, hogy nem tervez 
olyan önálló képviselői indítványt, hogy esetleg segítsék meg a nehéz helyzetben lévő 
magyarországi bankokat, a javaslatai mindenesetre megfontolandóak. 
 
Szűcsné Dóczi Zsuzsanna: Gyutai Csaba alpolgármester úr hozzászólása indította 
reflexióra. Az igazságosság egy erkölcsi, jogi és politikai fogalom, és mint ilyen, 
abszolút szubjektív. Lehetne szólni arról, hogy jelenleg Zalaegerszegen mi igazságos, 
hiszen igazságos-e az, hogy ennyi beteg, munkanélküli, rokkant ember él a városban. 
Az előterjesztés nem erről szól, hanem arról, hogy van egy felsőbb szintű jogszabály, 
amihez vagy csatlakozik az önkormányzat, vagy nem. Tolvaj Márta képviselő asszony 
javaslatában megfogalmazott módszer már évek óta működik a Lakhatásért 
Közalapítvány által és keretein belül, az a főrum az, amely elosztja ezeket a pénzeket az 
igazán rászorulóknak. Volt, aki a lakáshitelét, volt, aki a gázszámláját nem tudta fizetni. 
Ez az előterjesztés most másról szól, dönteni kell, hogy csatlakozik-e az önkormányzat 
vagy sem a kezdeményezéshez. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Azt kell mondania – nem sértve a jelen lévő jogászokat – hogy 
elég régen megtanulták már, hogy a törvény jogot szolgáltat és nem igazságot. Jó, ha a 
kettő egybevág, de sajnos nem minden esetben van így. 
 
Devecserné Óvári Ibolya: A probléma nagyon összetett és többszereplős, 
mindenkinek meg kell találnia benne a helyét és szerepét, hogy a nehéz helyzetbe került 
embereken tudjanak segíteni. A vita alapján elmondható, hogy a lakásalapból egyenlőre 
az 50 millió Ft elkülönítését el tudják fogadni, a részletekben van vita. Ha a részleteket 
lehet még továbbgondolni, akkor a problémát is tovább kellene gondolni. Segítenek 
néhány embernek – különböző rendeletekben megfogalmazott szempontok alapján – de 
hány ember kerül nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, annyira, hogy az árverést nem tudja 
elkerülni. Mi történik utána? Árverés után néhány hónapig még lakhat a lakásában, azt 
követően teszik ki onnan, ha piaci árverésre kerül sor. Nyilván a lakóingatlant lakottan 
veszik meg, de az új tulajdonos nem szociális szempontokat fog mérlegelni, hanem 
bizony kiteszi az embereket családostul együtt. Ez nem egyedi példa, mert ez már 
napjainkban is folyik. El kell gondolkodni, hogy ezek a nehéz helyzetben lévő, 
lakásukból kitett emberek vajon hová mennek lakni. Világgá esetleg, vagy ehhez tud-e 
az önkormányzat segítő kezet nyújtani. A probléma nagyságrendje itt, ezen a vonalon 
fog bekövetkezni, erre kell találni megoldást, például átmeneti szállás működtetésével. 
Megoldás persze a munkahely, jövedelem lenne, ennek a megteremtéséhez a felelősöket 
lehetne keresni. Arra kéri polgármester urat, hogy ezt a problémát kezeljék, annyira és 
olyan szinten, amennyire az önkormányzatra mindez tartozik. Nem lehet szemet hunyni 
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a gondok felett, ha olyan emberek jönnek majd segítségért, akiknek nincs hova menniük 
lakni. Továbbgondolása és pontosítása szükséges ennek a problémakörnek, hogy 
megoldást találjanak. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy kollégiumot a jövőben be kell 
áldozni a célra, hogy átmeneti szálláshelyként működjön családoknak. Ha a kollégiumot 
nem tudják hasznosítani egyéb célra, bizony a probléma eljuthat ilyen fázisba is. Tolvaj 
Márta képviselő asszony felvetésével is egyetért, de azzal nem lesz kisegítve senki, ha 
500 embernek juttatnak tízezer forintot, attól nem lesz megoldva az élethelyzete. Olyan 
problémákban kell előre gondolkodni és időben reagálni, amelyek még ezután jönnek és 
jelentkeznek. A bankok egyenlőre moratóriumot hirdettek a kérdésben, a problémával 
ennek ellenére erőteljesen szükséges foglalkozni, empátiával és elkötelezettséggel. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Minden olyan ügy, ami a város polgárait érinti, önkormányzati 
ügy is, ezt nem lehet egyetlen önkormányzatnak sem másként gondolnia. Zalaegerszeg 
város önkormányzata élen jár abban, hogy segíteni akar, mindig is akart, de ettől még 
nem lehet elhallgatni, hogy nem a városi önkormányzat okozta a bajt, és az egyik 
legkiszolgáltatottabb szereplői a rendszernek az önkormányzatok. Állami szinten, 
kormányzati szinten és banki szinten kellett volna megoldást találni, önkormányzati 
szinten igyekeznek a saját szerény eszközeikkel segíteni, de az igazi segítséget 
elsősorban nem helyi szinten lehetne várni. Igaz, amit Gyutai Csaba alpolgármester úr 
mondott, ha Zalaegerszeg város képes még odatenni a maga anyagi eszközeit, de ha 
ugyanezt a város határától 10 m-re lévő Bocfölde önkormányzata, vagy a 
zalaszentiváni, egervári önkormányzat nem tudja megtenni, akkor annak a polgárnak 
hogyan és ki segíthet. Magasabb szintű jogszabálynak és a kormányzatnak kellene 
normatív módon segíteni, akár felülről nyitott pénzügyi alapokkal. 
 
Tombi Lajos:  Devecserné Óvári Ibolya képviselő asszony véleményével 
egyetért a tekintetben, hogy nem néhány tucat embernek, hanem több száz családnak is 
lehet gondja. Nem szeretne egy olyan típusú megoldás felé haladni, hogy tele legyenek 
a zalaegerszegi kollégiumok családokkal és ott maradjanak az üres lakások, lakótelepek, 
mert nem tudni, mi lesz az elárverezett, üres lakások sorsa. Nagyon rossz vízió. Ahhoz 
kell hozzásegíteni az embereket, hogy erre a félévre, egy évre, amíg munkát kapnak, 
addig tudják fizetni a részleteket és a családok maradjanak a lakásukban, ahol lehet élni. 
Egy átmeneti szállón nem lesz reményük arra, hogy munkát kapjanak, jövedelmük 
legyen és visszakerüljenek a lakásukba. Fél évre, egy évre kell segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy a megszorult emberek hitelezése megoldódjon. Aki pedig munkához jutott, 
jövedelme lesz, az lekerül erről a listáról. 50 millió Ft nem kevés pénz, ezt visszaosztva 
nem 8-10 családnak, hanem jóval több embernek lehet segíteni, 120-130 családnak is 
akár. 10 hónap alatt lehet remény arra, hogy egy családfő munkát találjon és így 
megoldást is, ez számít igazi segítségnek. Egyetért azzal a véleménnyel is, hogy ez több 
száz család problémája, de nem megoldás az sem, hogy átmeneti szállóra kerüljenek 
ezek a családok. Az a város nem város, ahol a kollégiumokban laknak átmeneti 
szálláson, összezsúfolódva családok, az elárverezett, üres lakások pedig ott állnak a 
lakótelepeken. Más irányba kell elmozdulni, ez így nagyon rossz vízió lenne a jövőre 
nézve. Meg fogja szavazni a rendeletet azzal, hogy még finomítani kell a részleteket. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Több hozzászólás nincs, a vitát ezennel lezárja. Egy módosító 
javaslat érkezett, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság elnökétől. Sümegi 
László elnök úr módosító javaslata a következő: A lakások bérletéről valamint 
elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása kapcsán az 1.§ és 2.§ tervezett kiegészítésének levétele, a 3.§ (1) 
szakaszának levétele, a 3.§ (2) szakaszának e rendeletben meghatározott kitétellel 
szövegrész kivétele, a 9.§ kivétele, a 10.§ és a 14.§ kivétele a javaslata. 



      19. oldal / 263 

Röviden ez annyit jelent, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó részt kívánja – ahogy 
szövegesen kiegészítette – a következő közgyűlésre, a többi bizottság tárgyalása után 
visszahozni. Ezek mind egymással összefüggő kiegészítések, így egyben kíván róla 
szavaztatni. Tehát képviselő úr javasolja, hogy az elővásárlásra vonatkozó passzusok a 
rendeletből kerüljenek ki azzal, hogy a következő közgyűlésre kerüljön vissza 
tárgyalásra. Kéri, hogy a módosító javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés a módosító javaslatot 16 igen, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával az 50 millió Ft 
elkülönítése a Lakásalap terhére  megvalósul, kéri, gondolja át a testület, szükség van-e 
most erre. Ha a testület ezt bebiztosítani kívánja, akkor szükséges elfogadni. 
Kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen 
szavazattal, 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, a pénzügyi 
eszközöket biztosítja. A feltételrendszert a következő közgyűlés alkalmával 
újratárgyalják. 
 
 ZMJVK 173/2009. sz. határozata 
 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évre a lakóingatlanok 

kényszerértékesítése során az önkormányzatot megillető elővásárlási jog 
gyakorlásával történő lakóingatlan vásárláshoz 50.000 eFt összeget biztosít a 
Lakásalap terhére. 

 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester   

 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kéri, hogy a teljes rendelet-módosításról szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a rendelet-
módosítást elfogadta. 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 33/2009. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletét 
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  

többször módosított 
 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 
 
3. Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról 
szóló többször módosított 4/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Az előterjesztéshez nem kíván kiegészítéssel élni, a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. A megyei jogú városok egyeztető fórumán a két oldal 
megállapodott egymással ebben a kérdésben. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. 
Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 26 igen, 
egyhangú szavazattal a rendelet-módosítást elfogadta. 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 34/2009. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló  
többször módosított 

4/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
–  m e g a l k o t t a  –  

 
4.  Degré Alajos szobrának elhelyezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A közelmúltban született arról döntés, hogy a város díszpolgára, 
Degré Alajos születésének 100. évfordulója tiszteletére a város – együttműködve más 
társadalmi szervezetekkel – szobrot állít emlékének. Bizottságot jelöltek ki, pályázatot 
írtak ki, három zalaegerszegi szobrászművészt hívott meg a bíráló bizottság. A három 
szobor terve elkészült, a Művelődési és Sportosztály helyiségében volt rá lehetőség, 
hogy bárki megtekintse, mintegy két hónapon keresztül. A szakemberekből, 
képzőművészekből és családtagokból álló zsűri egyhangúlag Farkas Ferenc 
szobrászművész alkotásának felállítását javasolta. Javasolja továbbá, hogy a 
Kvártélyház területén, az épület belső udvarában kerüljön felállításra, a mellékletben 
csillaggal jelölték a helyet. Kérdezi, kíván-e valaki szólni az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Sümegi László: A Műszaki Bizottság javaslatával ellentétben a hely mellett 
szeretne érvelni, mert a belső udvar a város egyik legszebb belső tere. Érdemes 
elgondolkodni a jövőre nézve egy olyan folyamaton, hogy ebben a belső térben – ahol 
sokan megfordulnak – Zalaegerszeg legjelesebb képviselőinek emlékművet, 
emléktáblát, plakettet állítsanak. Ennek lehetőségét szakértő emberek nyilván 
megvizsgálják, lehetne ennek a folyamatnak az első lépése, hogy Degré Alajos 
mellszobrát ide állítják fel. A helyszínt támogatja. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Valóban ebben a belső udvarban Deák Ferenctől kezdve Festetics 
Györgyig sokan megfordultak 1765 óta, akik a megye és a város nagyjai, elődei. 
Érdemes képviselő úr javaslatáról valóban egy elképzelés-tervet készíteni a jövőre 
nézve. További hozzászólás nincs, kéri a testületet, szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 174/2009. sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc 
szobrászművész alkotását, Degré Alajos mellszobrát a Széchenyi tér 3-5. 
sz. alatti területen kívánja elhelyezni. A közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a szakhatósági engedély beszerzéséről, a szobor 
elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város 2009. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére. 

 
 Határidő:  2009. október 31. 
 Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyenként Bruttó 150.000 

Ft-ért  megvásárolja Béres János és Szabolcs Péter szobrászművészek 
Degré Alajosról készített gipsz modelljét a 2009. évi költségvetésben 
jóváhagyott előirányzat terhére, valamint felkéri a Zala Megyei Levéltárat 
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és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságát a műalkotások méltó 
környezetben történő megőrzésére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a megvásárlásra kerülő alkotások díjának kifizetéséről, 
továbbá, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Zala Megyei Levéltárral és 
a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságával a műalkotások megőrzésére. 

  
 Határidő:  2009. október 31. 
 Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Degré 

Alajos Zalai honismereti Alapítvány által felajánlott 500e Ft összegű 
támogatást Degré Alajos szobrának felállítása céljára átveszi. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az átvételre kerülő pénzeszköz 
költségvetésben történő átvezetéséről, és kösse meg az Alapítvánnyal a 
pénzeszköz átvételéről szóló támogatási megállapodást. 

 
Határidő:  az átvételre kerülő pénzeszköz költségvetésben történő 

átvezetésre: 2009. évi költségvetés III. negyedéves 
módosítása 

 a támogatási megállapodás megkötésére: 2009. október 15. 
 Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
5. A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati 
rendelet III. negyedévi módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kiegészítéssel kíván élni, egyúttal megköszönve minden 
frakciónak, amely részt vett a jótékonysági napon, közel 2 millió Ft-ot gyűjtöttek. Van 
felajánlás, amely pl. természetbeni levásárlásra ad lehetőséget és ez összegen felüli 
felajánlás. Javasolja, a III. negyedévi rendelet-módosításba kerüljön be, a jótékonysági 
nap bevételével növeljék a költségvetés főösszegét, ugyanakkor működési célú 
pénzeszköz átadásként – megállapodás alapján – kerüljön a fogyatékkal élő bölcsődések 
és az autista tanulók intézményeihez. Az összeg, ami készpénzben rendelkezésre áll, 
1.867.130 Ft, ezt kéri a költségvetés bevételi és kiadási oldalán a megjelölt célra 
beépíteni. Miután nagyon óvatosan tervezték a felhasználást, nagyon takarékosan és 
óvatosan terveztek, ez meglátszik a III. negyedévi módosításon is, ahol a 
legszükségesebb átvezetésekre került sor. A főösszeg 400 millió Ft körüli összege 
változik, amelynek a tételes felsorolását a rendelet-tervezet tartalmazza. Így a 
költségvetés bevételi főösszege 22.535.828 eFt, a kiadási oldalán a tervezet 25.153.355 
eFt. Ez a kiadási főösszeg a végső költségvetés során – amit a IV. negyedévben 
módosítani szükséges a gazdasági válság hatásait átvezetve – további takarékoskodással 
jelentős mértékben csökkenhet, de sajnos a bevétel sem nő olyan dinamikusan, ahogyan 
tervezték. Az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Devecserné Óvári Ibolya: A költségvetési rendelet módosításánál lehet szakmai és 
politikai vitát lefolytatni, nagyon sokrétűen lehet megközelíteni a kérdést. Az I. félév 
értékelése és a III. negyedévi költségvetés módosítás szakmailag összetartozik, nyilván 
együtt kell tárgyalni, a szakmai véleményét is egyben fogja elmondani. Lényeges, hogy 
tervszerű, szakszerű gazdálkodás folyik. Polgármester úr is elmondta, hogy a feladatok 
sorolására időközönként sor kell hogy kerüljön, csak így lehet a közbejövő feladatokat, 
változásokat a költségvetési rendeletben és a gazdálkodásban is figyelembe venni. 
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Néhány kritikus pontra felhívná a figyelmet a módosításnál is. A költségvetés továbbra 
is forráshiányos, működési hitellel tervezték az elején is, ugyanakkor elhatározták, hogy 
lehetőleg ne növekedjen ez a hitel a tervezettnél nagyobbra. A tavalyi évhez képest az a 
változás történt ezen a területen, hogy kismértékben mégis növekedett – 460 millió Ft-
ról 471 millió Ft-ra – terv szintjén, de még nem kellett felvenni. Ugyanakkor tavalyi 
évben már a III. negyedévi módosításnál tudtak lefaragni a tervezett működési hitelből. 
Ez egy olyan probléma, amivel szembe kell nézni, hogy a működési, kiadási oldalon 
mik lehetnek azok a tételek, amelyekben még vannak esetlegesen tartalékok. A 
működésnél ugyancsak az látszik – az illetékbevételek ill. annak tendenciája mutatja –, 
hogy nem emelkedő – nyilván az ingatlanpiaccal összefüggésben –, hanem romló a 
tendencia. A helyi adók közül várhatóan az iparűzési adó, ami nem tud teljes egészében 
teljesülni, de szeptember 15-e után nyilván pontosabb képet lehet erről majd látni. A 
fejlesztési oldalon a forrásoknál nagy gond továbbra is az ingatlanértékesítés bevétele. 
Ha a tervezettet nem, de még ha csak a felét sem sikerül teljesíteni, akkor bajok lesznek 
ezen a területen is, hiszen már terveztek 1 milliárd Ft hitelt fejlesztésekre, és ma is 
születnek döntések olyan európai források megszerzéséről, ahol önrészeket kell 
biztosítani, amelyeknek a fedezete hitellel lehetséges. A teljesség igénye nélkül csak 
néhány tételt emelt ki, de ezek a számok azt jelentik, hogy vannak még előre várható 
változások az önkormányzatnál, pl. áfa-változások, ami a IV. negyedévben érinti az 
önkormányzatot. A kiadási és befizetési részt, az egyenleget kell megvizsgálni, 
várhatóan milyen hatással lesz ez majd a jövőben. A jövő évi költségvetés tervezésekor 
nem szeretnék olyan állapotba hozni az önkormányzatot, hogy lényegesen 
megnehezítsék a saját helyzetüket, ezért az a javaslata, hogy meg kell nézni, hol vannak 
további tartalékok a működést illetően. Az intézményeknél nem lát erre sok lehetőséget, 
hiszen a változások eléggé megszorították őket. Meg kell nézni, hogy az ágazatok 
hogyan állnak a teljesítéssel, mi az a feladat, ami sorolható. Meg kell vizsgálni azokat a 
feladatokat, amelyek  a körzetekben zajlanak, mi az, amiben sorrendet lehet felállítani, 
nem körzeti feladatként, hanem megoldandó feladatként kezelni, ebben is sorrendet kell 
megállapítani. Ahhoz, hogy valamennyi megtakarítást tudjanak elérni, meg kell nézni az 
ágazatokat is, hol van takarékosságra még lehetőség. A megkezdett felújításokat, 
fejlesztéseket be kell fejezni, új feladatra nincs lehetőség. Újabb fejlesztések 
elhatározására csak nagyon-nagyon körültekintően ad lehetőséget a jelenlegi rendelet-
módosítás és a költségvetés. Ezeket a javaslatokat megfontolásra ajánlja, továbbra is 
napi és heti kontrolling szükséges ahhoz, hogy ténylegesen elkerülje az önkormányzat a 
jövőben a nagyobb problémákat. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Örömmel fogadja, hogy képviselő asszony aggódik a költségvetés 
jövőjéért, jómaga is aggódik miatta, hiszen nagyon sok, az önkormányzaton kívül álló 
ok befolyásolja azt a tényt – amivel egyébként egyetért –, hogy romló tendenciát mutat 
a város költségvetése. Nem szólva azokról a plusz feladatokról, amelyeket források 
nélkül kapott az önkormányzat. Az áfa-emelést mindenképpen megemlíti, ezt nem 
tudták előre betervezni, de a munkában közel 300 millió Ft-os nagyságrendű 
pluszkiadást jelent, ami magyarázza azt, hogy nem tudták eltüntetni a működési hitel-
felvételi szándékot. Pozitívumként kiemeli, hogy nem vettek fel működési hitelt, a 
hátralévő 3-4 hónapot talán sikerül úgy túlélni, hogy el tudják tüntetni a működési hitel 
szándékát is, de ehhez kellenek a takarékoskodó lépések, amelyekről képviselő asszony 
is szólt. Akár olyan áron is, hogy bizonyos fejlesztések nem fognak megindulni, 
bizonyos terveket is át kell ütemezni a jövőben, de a működésben is meg kell nézni, 
mihez lehet hozzányúlni a jövőben, mert csak ezzel a szigorú és szoros gazdálkodással 
lehet egyensúlyt tartani. 
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Horváth László: A költségvetés III. negyedévi módosítása kapcsán szeretné kérni a 
közgyűlés támogatását a sportágazatnak, az eredményességi támogatások III. 
negyedévben történő megítéléséhez kéri a támogatást. A júniusi közgyűlés alkalmával 
polgármester úr előterjesztésében került megtárgyalásra a 2008/2009. versenyévben 
kiemelkedően szereplő sportegyesületek eredményességi támogatása, 5.675 eFt 
értékben. Sajnálatos módon akkor egyértelmű döntés a támogatás megítéléséről nem 
született, de a közgyűlés nem zárkózott el az elől, hogy a sportágazatnak e célra 
biztosított költségvetési forrás megjelenése esetén ezt a támogatást – az elért 
eredmények után járó támogatást – kifizethetik az egyesületeknek. Az érintett 
egyesületek vezetői bizonyára több képviselőtársát is megkeresték, felvázolták az 
egyesületek nehéz helyzetét, hogy ez a forráshiány milyen nehézségeket okoz a 
tekintetben, tudják-e vállalni a következő versenyidőszak különböző rendezvényeit, a 
megnövekedett utazási költségeket és a versenyzés egyéb költségeit. Javaslatot kíván 
tenni a Sportbizottság nevében – a bizottság egyébként 7 igen és 1 tartózkodás mellett 
támogatta az elképzelést –, hogy a költségvetés fősorainak változtatása nélkül, belső 
átcsoportosítással, nem más ágazatok terhére, hanem más forrásból megoldva ezt a 
forrást biztosítsa az önkormányzat erre a célra. Az egyesületek így el tudnának indulni 
azon az úton, ami az előző évhez hasonló, eredményes versenyidőszakot jelenthet 
számukra. Azzal a javaslattal kíván élni – kiemelve, hogy a fősorokat nem érinti a kérés 
– hogy az 1.sz. melléklet és az 5.sz. melléklet változtatásával kerüljön sor a forrás 
megteremtésére. Az 1. sz. melléklet működési célú kiadások alatt a 4.) Céltartalék 
működésre sorról a módosítás összege oszlopban a tervezett 197.254 eFt helyett 
202.929 eFt kerüljön átcsoportosításra. Ez az összeg ugyanennek a fejezetnek a 2.) 
Polgármesteri Hivatal, szakágazatok kiadásai sorra kerüljön át, ahol jelenleg a 
módosítás összege 306.432 eFt, ez növekedne az átcsoportosítással 312.107 eFt-ra. Az 
így keletkezett összeget javasolja az 5.) számú mellékletben a 14. alcímre, 
Sportfeladatok alá, eredményességi támogatás címen, 5.675 eFt-tal betervezni. Kéri a 
testületet, hogy a Sportbizottság javaslatát támogassák. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Nehéz helyzetben vannak, nem csak az előzőekben elhangzottak 
miatt, hanem mert mindenki jó szívvel támogatja az eredményeket és fontosnak ítéli. A 
jelenlévő Sportbizottsági tagok figyelmét felhívja arra, hogy minden évben a 
költségvetés készítésekor el kellene különíteni az eredményességi támogatást, és nem 
kiosztani egész évre előre a pénzeket. Ha pedig nem jönnek az eredmények, akkor IV. 
negyedévben működésre vagy egyéb más feladatra ki lehet ezt a pénzt osztani, de ha 
jönnek az eredmények, akkor az eredményes sportegyesületeknek lehetne kiadni. 
Természetesen saját hatáskörében gondolkodik és dönt a Sportbizottság, csupán 
továbbgondolásra javasolja a kérdést. 
 
Dr. Tóth László: A céltartaléknak nem az a feladata, hogy a sportágazat kiadásait 
növeljék, év végén meg lesz azoknak a feladatoknak a teljesítésére, kiegészítésére a 
fedezet. Devecserné Óvári Ibolya elmondta a működési hitellel és a hiánnyal 
kapcsolatos véleményét, maximálisan egyetért vele. Ezzel kapcsolatban frakción belül 
elindult egy belső egyeztetés, gondolkodás, szívesen veszi, hogy a szocialista frakció 
ebben akár bizottsági, akár frakció szinten együttműködik. Igaz, hogy az 
illetékbevételek nem jönnek a tervezett szerint, az áfa-növekedés mintegy 273 millió Ft-
ot jelent az önkormányzatnak, ugyanakkor ennek van részbeni kompenzációja is. A 
minimálbér kétszeresét meg nem haladó béreknek az 5 %-os járulékcsökkentése 
bizonyos kompenzációt jelent ilyen szempontból, ugyanakkor marad még olyan 
fedezetlen kiadás, amit az elmaradó bevételek miatt az önkormányzat nem tud fedezni. 
Ha az elkövetkezendő fél évet nézi, akkor a személyi kiadásokban már nem lehet 
gondolkodni, mert a személyi kiadások csökkentése, létszámleépítés maximum a 
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következő évet érintené, mint ahogy majd a közalkalmazotti létszámcsökkentésre 
kérnek állami támogatást, ahogy egy későbbi napirendi pontból ez kiderül. Dologi 
kiadások csökkentése intézményi oldalon szintén nem elképzelhető, ahol már lassan 10-
15 %-át teszik ki az intézményi költségvetésnek. Működési oldalon a dologi 
kiadásoknak a lehető legszükségesebbek a jogszabály szerint kötelezővé tett 
korlátozásra történő visszafogása indokolt. A fejlesztési oldalon igaz, hogy az ingatlan-
bevételek, az iparűzési adóbevétel elmaradása ezt eredményezi, de munkahely-
teremtésre többlet-forrás biztosítása mellett is meg kell tenni minden lehetséges lépést. 
Új beruházásokat, befektetéseket – amiket tervezett az önkormányzat – felül kell 
vizsgálni, csak azokat szabad elkezdeni, amelyekre jelentős állami források, 
támogatások vannak, ami legalább az 50 %-ot meghaladja. Nem tartja célszerűnek, 
hogy az egyéni választókerületekben élő lakosság komfortérzetének javítása érdekében 
megteszik a szükséges intézkedéseket – parkokról, járdákról, lépcsőkről van szó. A 
város egyéni választókerületekre van felosztva, a részből adódik össze az egész. 
Bármilyen vagyonelemhez, felújításhoz, fejlesztéshez karbantartás céljából 
hozzányúlnak, azzal a város vagyona fog nőni, az ott élőknek a komfortérzete szintén. 
Valóban számolni kell a következő negyedévben a bevételek csökkenésével, ehhez 
hozzá kell igazítani a kiadásokat, amelyek már jelenleg folyamatban vannak. Év végére 
meg kell teremteni a költségvetés egyensúlyát, mindkét frakciónak ez az érdeke, idáig is 
közösen dolgoztak a témában, a jövőben is hasznos észrevételekkel segítik a közös célt, 
mind önkormányzati, mind parlamenti szinten. 
 
Dékány Endre: A III. negyedévi költségvetés módosításának visszafogottságáról 
már volt szó, tényleg minden tételt átgondolnak azért, hogy valóban takarékos, 
megfontolt gazdálkodás folyjon az önkormányzatnál. A bevételi elmaradásokkal 
kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy igaz, az ingatlan-bevétel várhatóan nem fog 
teljesülni, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy érték alatti veszteséggel, 
vagyonvesztéssel járó ingatlan-eladásokhoz nem adhatják a nevüket, ez némileg 
magyarázza a visszafogottságot ezen a területen. A hitelfelvételeknél, a fejlesztéseknél 
több, mint 1 milliárd Ft szerepel, azonban itt is egy olyan visszafogottság jellemzi a 
gazdálkodást, amellyel remélhetőleg nem kell ebben az évben hitelhez folyamodni. 
Olyan fejlesztéseket, programokat, amelyek a munkaerőhöz való jutás feltételeit 
teremtik meg, nem adhatnak fel, ezek a jövőt szolgálják, ilyen pl. az északi ipari park 
közművesítése, az inkubátorház építése a Városfejlesztő Rt. közreműködésével. Azok 
az útfejlesztések, amelyek napjainkban napirenden vannak, ott már csúszások 
tapasztalhatók, pl. a Kosztolányi útnak a kétirányúsítása, amely olyan költségeket 
indukálna, hogy pillanatnyilag mindenképpen csúsztatni kell a munka elkezdését. Ilyen 
pl. a Göcseji út – Mártírok u. kereszteződése, amelyet feltétlenül meg szeretne 
valósítani az önkormányzat, de ezt is pályázati pénzekből kívánja jórészt megvalósítani, 
hogy minél kevesebb városi önrészt kelljen bevonni. Vannak olyan fejlesztések, 
amelyekkel nem lehet leállni, minden célról nem lehet lemondani, ilyen pl. a 
városközpont rehabilitációja. Közismert, hogy az első ütem előkészítése a véghajrában 
van, várhatóan sor kerülhet a közeljövőben a támogatási szerződés megkötésére, mely 
900 millió Ft-hoz juttatja a várost. Egy határozati javaslattal kíván élni. Igaz, hogy maga 
a program elemeit tartalmazó fedezet megvan a költségvetésben, de vannak olyan 
járulékos feladatok, amelyek nem hagyhatók el. Nem lenne méltó a városhoz, ha nem 
gondolkodnának tágabb értelemben a kérdésről. Ilyen pl. a Piac tér teljes átépítése, 
fejlesztése, a piacon túli egyéb, többfunkciós kiterjesztése is. A piacot ahhoz, hogy a 
jövő évben a munka elkészülhessen, ki kell költöztetni. A Vásárcsarnokot nem, de a 
piac területét érinti a beruházás. A szándék az, hogy egy ideiglenes piacot építsenek ki a 
Budai Nagy Antal utca – Várkör közti területen. Akik erre járnak, tudják, hogy a két 
utca között áldatlan állapotok uralkodnak, két romos épület van még a helyen, az üres 
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területeken is rendezetlen a helyzet. Erre költeni kell, a piacot ide szeretnék ideiglenesen 
átköltöztetni, elérve azt, hogy a párszáz méteres átköltöztetéssel a piac alapvető 
funkciója csak odébb csúszik, de nem változik, ezzel nem okoznának törést a terület 
működésében. Ahhoz, hogy ott ingatlanhoz jussanak, hogy az ideiglenes piacot 
kiépíthessék és a munkát megkezdhessék, ill. a felújítási, javítási munkálatokhoz 
forrásra van szükség, kb. 28 millió Ft-ra. Ennek a forrását abból a hitelkeretből látja 
biztosítottnak, ami a többi, megvalósításában csúszásban lévő beruházás céljára állna 
rendelkezésre – Kosztolányi u. egyirányúsítása, csomópont-kiépítés. Erre a hitelkeretre 
kellene más célt megfogalmazni, a határozati javaslata ezért a következő:  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében jóváhagyott „Fejlesztési célú hitelfelvétel 2008. évi” 
hitelkeret maradványának felhasználása érdekében a Közgyűlés szükségesnek tartja a 
hitelszerződésben foglalt hitelcélok bővítését „Belváros rehabilitációhoz kapcsolódó 
kiegészítő feladatok” fejlesztési céllal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új 
hitelcél finanszírozás érdekében a hitelszerződés szükséges módosítását az OTP Bank 
Nyrt-nél kezdeményezze, és felhatalmazza a hitelszerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2009. szeptember 30., felelős polgármester úr. 
 
Panácz Antal: Mikor a júniusi közgyűlésen a költségvetési rendelet-módosítást 
elfogadták, szerepelt egy olyan kitétel, miszerint az Űrhajós utcai székhelyóvoda 
nyílászáróinak cseréjére és fűtés-rekonstrukciójára 24,5 millió Ft rendelkezésre áll. Ez a 
24,5 millió Ft beépítésre került, a felújítás részben megtörtént, de a felújítás nincs 
befejezve. A fűtés-rekonstrukció rendben van, de a nyílászáró-csere nem készült el, a 
foglalkozási termekben és egy-két más helyiségben az ablakokat kicserélték, de a 
folyosón és a mellékhelyiségekben változatlanul lepusztult állapotban vannak a 
nyílászárók. Befúj a szél, mozog az ablak, életveszélyesek az állapotok. Egy nagyobb 
szél ha megmozdítja a folyosón az ablakokat, baleset is lehet belőle. Mikor 
polgármester úr az Úrhajós Bölcsőde átadásakor beszédet tartott, ígéretet kaptak rá és az 
ígéret be is lett tartva, miszerint az óvodára is lesz felújítási keret. Sajnos azzal nem 
számoltak, hogy ebből a pénzből a felújítást nem fogják tudni befejezni, 70 %-osan 
készült csak el a felújítás. Mint képviselő azért szólt, ha lehetséges, akkor valamilyen 
forrást próbáljanak erre a célra szerezni, hogy be tudják fejezni a felújítást és normális 
körülmények között tudják a gyerekek a mindennapjaikat eltölteni. 
 
Dr. Kovács Éva: Panácz Antal képviselő úr felvetésére válaszolva elmondja, hogy 
a költségvetés jóváhagyásakor a közgyűlés mindösszesen 200 millió Ft-ot szánt arra, 
hogy az intézményi felújításokat finanszírozza. Ez volt az a keretösszeg arra a 
huszonegynéhány célra, amit a közgyűlés a költségvetési előterjesztés mellékletében 
egyértelműen hozzárendelt összegekkel jóváhagyott, tehát ennyit lehetett rá költeni 
összesen. Ez is hitel felvételével valósulhatott meg, erről is döntött a közgyűlés. Ezt az 
összeget, amelyhez egy-egy feladat hozzárendelésre került – bizonyos előkészítő 
munkák után – sok, huszonegynéhány feladatra kellett elosztani. Az Úrhajós Óvodára – 
pontos számot nem említve – huszonegynéhány millió Ft jutott a 200 millió Ft-os 
összegen belül. Erre a műszaki tartalomra lett elég ez az összeg, ennyit lehetett 
elvégeztetni. A fűtésrekonstrukció teljeskörűen teljesült, a csoportszobákban és a 
leginkább gyerekek által használt helyiségekben a nyílászáró-csere megvalósult. Nem 
csak az ablakcserét, hanem három bejárati ajtó cseréjét is meg lehetett ebből a pénzből 
oldani. Ha lesz ennél több forrás, akkor természetesen a többi fennmaradó munkát is el 
fogják végezni a továbbiakban. 
 
Dr. Gyimesi Endre: A szűkre szabott költségvetési keretek miatt dönteni kellett, hogy 
a kiterjedt intézményrendszerben milyen típusú felújításra és fejlesztésre van lehetőség. 
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Azt mondták akkor, hogy kétféle prioritás szerepel a költségvetésben. Az egyik, hogy 
lehetőleg a legkisebb gyerekeknek próbáljanak segíteni, a bölcsődék és óvodák 
fejlesztésével, a nyílászárók cseréjével, a beázások megszüntetésével. Sajnos jövőre 
még kevesebb pénz lesz, de ez a prioritás meg fog maradni, ha lesz fejlesztésre pénz, 
akkor nyilván befejeződnek a munkálatok. 
 
Panácz Antal: Köszöni osztályvezető asszonynak és polgármester úrnak is a 
válaszát, bízik benne, ha idén nem is, de jövőre lesz pénz a munkálatok befejezésére. 
 
Kiss Ferenc: Polgármester úr szavai szerint működési hitelt nem kívánnak felvenni, 
amivel egyetértenek. Mikor a költségvetést elfogadták, azt mondták, vannak tartalékok 
a költségvetésben, az egyensúlyt a működési hitel felvételénél látják, ennek az összegét 
csökkentsék. A III. negyedévi módosításban olvasható, hogy 8,9 millió Ft-tal 
megemelte a hitel-felvétel keretösszegét az önkormányzat, de remélhetőleg a felvételére 
nem kerül sor. Csatlakozik Devecserné Óvári Ibolya képviselő asszonyhoz, mikor 
felveti annak a kérdését – bizottsági ülésen elhangzott és a hivatal munkatársai 
készségesen elmondták –, hogy látnak veszélyeket. Az egyik ilyen veszély, amit már 
most érzékelni lehet, hogy a saját bevételek – iparűzési adó, illeték, ingatlan-értékesítés 
– jelentősen elmaradtak. Ugyanúgy elmaradtak a saját társaságok befizetései is, amelyek 
nem jelentek meg, de ez majd a félévi munka értékelésekor részletesen kitűnik. Akár az 
iparűzési adó elmaradása, ami a vállalkozások teljesítmény-csökkenéséből adódhat, akár 
az illeték-bevétel, aminek többféle okai lehetnek, csökkennek. Ha nem tudják teljesíteni 
a saját ingatlan-értékesítést sem, akkor bizony nem lehet elkerülni a működési hitel 
felvételét. Ha nem akarják ezt az utat járni, akkor át kell gondolni, hogy melyek azok a 
területek, amelyeknél az önkormányzat is újra értékeli a költségvetésében elfogadottakat 
és azt mondja, ebben vissza kellene lépni, ezt el kellene halasztani, vagy sorrendet 
kellene felállítani. Igaz, hogy a fejlesztéseknél, amelyek pályázati önrésszel működnek, 
jelentősebb támogatás indokolt, inkább a szabad felhasználást kellene bővíteni és 
biztosítani azokat a lehetőségeket, ahol az önrész szükséges egy pályázati pénzhez. 
Részt vett rendszeresen azokon az átadási ünnepségeken, ahol azt lehetett hallani, hogy 
ez az átadás képviselő úr keretéből és támogatásával valósult meg. Ezt kéri pontosítani 
úgy, hogy a képviselő úr kezdeményezésére, az önkormányzat finanszírozásában 
valósult meg, ez így pontos és helyes. A Kosztolányi u. – Göcseji u. csomóponttal 
kapcsolatban olyan dilemmába kerültek, mintha nem akarnának a Kosztolányi utcával 
foglalkozni. A Kossuth Lajos utca hetente, havonta felújításra szorul – a város-
rehabilitációs program keretében ezt még bővíteni is kívánják a Petőfi utcáig. El kell 
dönteni, hogy félreteszik a Kosztolányi utca kétirányúsításának gondolatát legalább az 
autóbuszok és bizonyos járművek részére, vagy teljes egészében elfelejtik és a Göcseji 
úti csomópontra fordítanak több, mint 100 millió Ft-ot. Ez a két megoldás nem 
alternatívája egymásnak, az eredeti tervnek megfelelően kellene továbblépni. Az 
informatikai fejlesztésre 31 millió Ft áll rendelkezésre. Az az informatikai tájékoztatás, 
amely a közgyűlést, a képviselőket kiszolgálja, 2002. évtől működik. Lehetővé kellene 
mára már tenni – erre biztosan van lehetőség a fejlesztésben – hogy a közgyűlés elé 
kerülő anyagokat bárki megnyithassa, ahhoz hozzáférhessen. Ha ehhez programot kell 
módosítani, akkor legyen úgy, de ha nyitni akarnak és bevonni a lakosságot a 
közgyűlésen tárgyalt előterjesztésekbe, akkor nem csak a meghívót, hanem minden 
előterjesztést – természetesen a zárt ülések kivételéve – hozzáférhetővé kell tenni. A 
közgyűlésben a mikro-voksos szavazási rendszert is rendezni lehetne fejlesztéssel. 
Napirendre kell tűzni az AquaCity körül kialakult helyzetet, mert a költségvetésben 
rendszeresen adnak fejlesztésre, felújításra támogatást. A sajtóból arról lehet értesülni, 
hogy lassan nem tudja az üzemeltető gazdaságosan működtetni, ez vissza fog szállni az 
önkormányzatra. El kell dönteni, mik a tervek az AquaCity-vel. Mikor elfogadták a 
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fejlesztést, akkor Koczka Csaba nyilatkozata szerint 3-5 éven belüli megtérülést jósoltak 
a befektetésnek, beruházásnak. A sajtóban ennél sokkal borúsabb véleményekről lehet 
olvasni, polgármester úr válaszát várja abban a kérdésben, hogyan áll a város az 
AquaCity finanszírozásának tekintetében. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Nem tudja, mi az, ami egy képviselő számára nem elérhető az 
informatikai rendszeren belül, mire utalhatott képviselő úr. A képviselők számára még a 
zárt ülés anyagai is elérhetőek, kéri az Önkormányzati Osztály dolgozóit, tisztázzák 
képviselő úrral az esetleges félreértéseket. 
 
Tombi Lajos:  Egyetért a korábban szólók véleményével, valóban helye van a 
takarékosságnak, meg kell gondolni minden fillér kiadását. Óvatosan kell ezekkel a 
dolgokkal bánni, még nem hallott olyat, hogy valakinek sikerült volna egy lovat 
leszoktatni az evésről. A takarékosságnak is kell hogy legyenek bizonyos korlátai, az 
egyik ilyen korlát a külső környezet. Zalaegerszeg önkormányzata nem egyedül áll a 
városok, megyei jogú városok között, nem lehetnek annyira szűk látókörűek, hogy a 
minden áron való, hitel nélküli gazdálkodás miatt hátrányba kerüljön a város a 
szomszéd, környező városokhoz képest. A későbbi fejlesztés lehetőségeit fogja érinteni 
a kérdés, nem jó, ha Zalaegerszeg a 22 megyei jogú város közül egyedül marad hitel 
nélkül, mert országos szinten valamit tenni fognak ezzel a 22 várossal, és az lesz a 
különbség, hogy akinek nem lesz hitele, annak megveregetik a vállát, de egyébként a 
sorrendet tekintve versenyhátrányba fog kerülni. Aki meg tisztességesen költekezett, azt 
meg valamiképpen konszolidálják. Óvatosan kell tervezni. Mindenkitől örömmel 
hallotta, ahol külső forrás bevonására van lehetőség, ott ne nagyon legyen visszafogás, 
mert az nem csak a zalaegerszegi forintokat, hanem más forintokat is megmozgat. Nem 
javasolja sem a képviselői, sem a területi pénzek, a kisebb javítások, felújítások 
visszafogását. Egyrészt ezt később nagyon keményen meg kell fizetni, egy épület vagy 
járda állagának javításakor a többszörösét, ha elmulasztanának bizonyos felújításokat. 
Pont ezek azok a helyek, momentumok, ahol zalaegerszegi emberek, polgárok 
dolgoznak, kisebb léptékű munkáknál, ahol nincsenek versenytárgyalások, így 
többnyire helyi cégek végzik. Minden 10 millió Ft-os megtakarítás, ami a 
városüzemelésre, felújításra, kisfejlesztésekre vonatkozik, az több család munkahelyét 
is jelenti. Utána komoly problémák lennének a Népjóléti Osztályon és a hitel-
bedőléseknél is, ezért nem javasolja a teljes visszafogás útját, spórolni nem itt lehet. 
Olyan projekteknél, ahol nem zalaegerszegi cégek dolgoznak, vagy pl. az informatikai 
fejlesztés területén lehetne inkább spórolni, és ha erre van lehetőség, akkor ebben a 
szférában. Vagy lehetne spórolni értelmetlen központi rendeleteknek, jogszabályoknak a 
be nem tartásán, értelmezésén. Mert majdnem mindegy – bármily furcsán is hangzik ez 
így egy közgyűlésen –, hogy melyik jogszabályt nem tartanák be, hiszen a jelenlegi 
önkormányzati finanszírozási rendszer nem azt mondja, hogy be kell tartani vagy sem a 
jogszabályokat, hanem rábízza az önkormányzatokra, hogy melyiket nem tartja be. Az 
összes jogszabály betartására nem ad forrást és lehetőséget. Hadd legyen annyira 
önkényes az önkormányzat, hogy azokat a jogszabályokat tartsa be, amelyek a 
zalaegerszegi lakosok számára jó, kedvező. Legalábbis amíg az általános gazdasági 
válság hatásait kivédik, vagy megindul egy konjuktúra az országban. Óvatosság 
szükséges, nem tartja személy szerint tragédiának, hogy a város a 22 megyei város 
közül az eladósodási sorrendben valahol a 17-18. helyen van, lényegesen megelőzik 
Zalaegerszeget más városok. Emiatt nem szabad becsukni a forrást a felújításoknál, kis 
fejlesztéseknél, javításoknál, hiszen minden befektető érdeklődésénél látható, ha ezt 
elhanyagolja a város és rossz állapotba kerül e miatt, akkor utána nem lesz már felállási 
lehetőség és sansz rendbe tenni. A nagymértékű munkanélküliségből nem csak amiatt 
nehéz felállni, mert nagy az adósság, hanem azért, mert a befektetők is aktív munkaerőt 
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keresnek a munkaerőpiacon, nem pedig olyan szakembert, aki évek óta nem gyakorolja 
a szakmáját. Takarékoskodni kell, de ésszerű keretek között. A költségvetés ilyen 
szempontból nézve – véleménye szerint – nincs nagy bajban. 
 
Makovecz Tamás: A költségvetés módosítása kapcsán belső átcsoportosításra tesz 
javaslatot. A közvilágítás és egyéb közműberuházások szakfeladaton szereplő Kodály 
úti garázssoron létesítendő lámpaoszlopra tervezett 200 ezer Ft összeget kéri 
átcsoportosítani út-, híd-fenntartás szakfeladat sorra. Az átcsoportosításról a 
szakosztállyal egyeztetett, a költségvetés főösszegét nem érinti. Azért szükséges az 
átcsoportosítás, mert hosszú évek után a Kodály úti garázssoron lakók nagy örömére 
megvalósult a teljes közvilágítás, most már mindenki világítás mellett járhat be a 
garázsába. Az Alkotmány utcában az elmúlt időszakban kaotikus helyzet alakult ki a 
Laktanya kerítése mellett található gaz és egyéb elhanyagoltság kapcsán. Az Alkotmány 
út alsó szakaszán a Városgazdálkodási Kft. segítségével a bozótirtást elvégezték a 
Laktanya kerítésén belül is, a kerítésen kívül gyalogjárda létesült. A most áttervezésre 
kerülő pénzösszeg az Alkotmány út felső szakaszán folytatandó munkálatokhoz kellene. 
A Laktanya kerítés külső-belső oldalán el fogják végezni a bozótirtást, némi útjavítást is 
tudnak eszközölni az átcsoportosítás eredményeként. Kéri a közgyűlés támogatását. 
 
Joó Gábor: A vitában elhangzott és elmondható, hogy felelős gondolkodás teljesült a 
költségvetés kérdésében, a gazdálkodásban. A pénzszűke, a lehetőségek szűkülése még 
felelősebb gondolkodásra késztet mindenkit. Sok hasznosítható észrevétel hangzott el, 
ami ebben az irányba hat. Mindenki a saját szemszögéből erősíti azt a vonalat, amire 
úgy gondolja, több pénz kellene. A sportágazat kérdését szeretné felvetni, fontosnak 
tartja, hogy rendeződjenek azok a sportágazati, pénzbeli aránytalanságok, amelyek 
hosszú évek óta tartanak és jellemzőek. Az eredményességi támogatás nem igazán az 
eredményességi támogatásról szól, hanem a háttérben a működési lehetőség minimális 
szintjéről. Ha lett volna pénz, mikor először elosztásra került a támogatás, és lett volna 
keret az eredményességi támogatásra, akkor biztosan a Sportbizottság is úgy döntött 
volna, hogy arra a célra is tesz pénzt. De akkor nem volt erre pénz, mert működésre 
feltétlenül kellett, méghozzá a minimális működésre. Ez már a tavalyi évben is így volt, 
a minimális, szűkített feltételeket próbálták megteremteni. A számokból kiderül, hogy 
van, amihez hozzá lehetne nyúlni, ezért kéri a közgyűlést, próbálják a kérdést 
megoldani, a javasolt átcsoportosítással meg is lehetne oldani. Akkor, ha felelősen 
akarnak a költségvetésről, gazdálkodásról gondolkodni, tárgyalni, dönteni, akkor 
valóban szélesebb körű megbeszélése szükséges – akár a lakosság részéről is – ami 
fontos dolog és elősegítheti a hogyan tovább kérdését, a szelektálást, a differenciálást, a 
takarékos és hatékony gazdálkodást. Az előterjesztést tanulmányozva felfigyelt rá, hogy 
az önkormányzati érdekegyeztető fórumon 15 főből csak 5 fő jelent meg. Milyen felelős 
hozzáállás ez az érdekegyeztetésben, ha több, mint a fele létszám hiányzik egy 
költségvetési érdekegyeztetés alkalmával. Fontos kérdés, ha működik és létezik ilyen 
fórum, hogy élnek-e a lehetőséggel, akiknek erre lehetőségük van, vagy eleve 
értelmetlennek tartják a megjelenést. 
 
Rigó Csaba: A sport területén vajon nincs válság? Mikor a legégetőbb gond a 
munkahely-teremtés kérdése, a költségvetés egyensúlyának a fenntartása, a 
krízishelyzetben élő családok megsegítése, az intézmények zökkenőmentes 
működtetése, akkor nem elsőrangú feladat, hogy eredményességi támogatást hogyan 
tudnának az adófizetők pénzéből fizetni. Mindenhol, minden területen válság van, ezt 
mindenkinek meg kell érteni. A válsághoz igazodni kell, a költségvetésben is. A 
Sportbizottság egyébként kidolgozhatná a teljesítményen, eredményességen alapuló 
támogatási rendszerét, mert az a pénz, amit az önkormányzat betervez minden évben a 
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sportágazatra, igen komoly összeg, országos átlaghoz képest is komolynak mondható. 
Az, hogy nem elég mégsem, sajnálatos. Egyetért Tombi Lajos alpolgármester úrral, jól 
látja, egy ilyen helyzetben őrködni kell a működés kondíciói felett, viszont a valós 
problémát csak karcolgatják. Nagyon komoly iparűzési adó és illeték kiesés fog 
történni, igazán komoly terhelése ennek 2010. évben fog érződni. Az önkormányzatnak 
majd választ kell adnia arra, miképpen működteti az intézmény-rendszerét, az 
önkormányzatot, a polgármesteri hivatalt. Ez az egyik legégetőbb feladat. Amint ez 
megtörténik – a fejlesztéseket nem szabad idekeverni –, akkor arra kell választ adni, 
milyen új fejlesztéseket, folyamatban lévő beruházásokat fog és tud megvalósítani, 
amire a fedezet még mindig nincs meg. A közgyűlés kimondta, hogy a belvárosi 
rehabilitáció a munkahely-teremtés után prioritást élvez. De ennek nincs meg a 
fedezete. Hónapról hónapra azon dolgoznak, hogy forrásokat biztosítsanak előre, hiszen 
olyan a pályázati rendszer, hogy mindent utólag finanszíroznak és ismernek majd el, ha 
egyáltalán elismerhető költség lesz. A város által felvállalt 4,5 milliárd Ft-os belvárosi 
rehabilitáció 3-4 év alatt egyáltalán nincs letudva, annak a forrását elő kellene teremteni. 
Ebből az következik – amit Tombi Lajos alpolgármester úr is mondott –, nagy a 
valószínűsége annak, tovább fog adósodni a város fejlesztési hitel tekintetében. Ne 
legyen működési hitel, de fejlesztési hitelt is csak akkor lehet felvenni, ha vissza tudják 
fizetni, nyilván csak akkor is kapnak. De miből is tudnák visszafizetni? Egyetlen lába 
maradt az önkormányzatnak, a városi tulajdonú cégek befizetései. Ebből van remény 
fejlesztési hitelek visszafizetésére. A Gazdasági Bizottság előtt volt az I. féléves 
beszámolója a cégeknek, ők még nem adósodtak el annyira, mint az önkormányzat, 
ezért 360 millió Ft pénzeszköz áll rendelkezésre az I. féléves tényadatok alapján. Ez jó 
hír, Zalaegerszeg felvállalhat olyan nagyon értelmes fejlesztéseket, amelyeknek az 
önrészét majd elő tudja teremteni, akár ezzel a tartalékkal. Fontos tudomásul venni, 
fontos a munkahely, a munkahely-teremtés, de csak olyan fejlesztéseket érdemes 
támogatni – akár folyamatban lévő támogatási szerződés előtt álló, akár jó uniós 
lehetőség által – aminek munkahely-teremtési vonzata is van. Legyen ez maga a 
beruházás vagy utána a működtetéséből eredő haszon. Elkészült az Apáczai Csere János 
ÁMK-ban a tornaterem, a szép felavató ünnepség után – amelynek keretében a két 
idegen nyelvi labort és a fogadóhelyiséget is átadták – mégis maradtak a tornateremnél 
olyan elvarratlan dolgok műszakilag, amelyek nem fértek bele az eredeti szerződésbe. 
Még forrásra lenne szükség. Egyetért Kiss Ferenc képviselő úrral, nincsenek képviselői 
keretek, a lényeg az, hogy az egyéni körzetben megválasztott képviselők dolgoznak a 
körzetükben és feladatokat hoznak, amit az önkormányzat finanszíroz. A Kertvárosban 
a járdák, lépcsők, útkapcsolatok, gyalogátkelőhelyek célra 4,5 millió Ft-ot sikerült 
tervezni ebben az évben. Mivel a tervek még nem készültek el, lesz még e tekintetben 
munka, ezért erről a célról szeretne 1,8 millió Ft-ot átcsoportosítani az Apáczai Csere 
János ÁMK további munkálataira. Ez azt jelenti, hogy a tornateremnél a galéria ferde 
síkú oldalának a gipszkartonozása, a linóleum leragasztása PVC burkolattal, takarítógép 
beszerzése a speciális burkolat miatt megvalósulna. Látható, hogy az idei évben mi fog 
megvalósulni a közlekedésbiztonság területén az Apáczai tér környékén, ezért kéri a 
közgyűlést, hogy az arra szánt 4,5 millió Ft-ból – ami nem egyéni keret, hanem komoly 
feladat fedezete – 1,8 millió Ft-ot csoportosítsanak át az Apáczai ÁMK munkálataira. 
 
Horváth László: Mindenki tisztában van vele, hogy minden ágazat nehéz 
helyzetben van. Nem szabad olyan jellegű beruházást, ami ráadásul a sportágazatot is 
érinti, kritika alá vonni, de a nehéz helyzetben nem gondolja, hogy a legfontosabb 
feladat 1,2 millió Ft-tal a vorhotai sportpálya világítását támogatni – elnézést kér a 
vorhotaiaktól. Ez közvetve ugyan sportcélt szolgál, de annak a működtetése újabb 
forrásokat fog igényelni és az igazi minőségtől veszi el a pénzt. 
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Gyutai Csaba: Horváth László képviselő úr megjegyzésére kíván reagálni 
röviden. Nem csupán a vorhotai sportpálya világításáról van szó. Az elmúlt időszakban 
belterületté lett nyilvánítva a terület, az uniós projektből a szennyvízcsatorna kiépítése is 
megtörtént, lakóterület van ott, azon az úton járnak a volt Hűtőház fölötti területre az ott 
lakók. Tehát ez közvilágításnak is minősül, így is kellett volna megnevezni. Egyébként 
az a játszótér, az a pálya a város egyik legkedveltebb ilyen jellegű létesítménye, az 
általános iskolások és óvodások a városból kijárnak oda pihenni, sportolni, mert nagyon 
szép a környezet. Nem haszontalan a beruházás, lakóterületeket is érintett. Érdemes 
személyesen is megtekinteni. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kéri, hogy az elhangzott módosító javaslatokról szavazzanak.  
Rigó Csaba módosító javaslata belső átcsoportosítást érint, a főösszeget nem. A 
Kertvárosban a járdák, lépcsők, gyalogátkelőhelyek 4,5 millió Ft-os tételsoráról kér 
belső átcsoportosítást az Apáczai ÁMK munkálatainak folytatására, 1,8 millió Ft-ot. 
Kéri, hogy erről a módosító javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 24 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
Makovecz Tamás módosító javaslata a közvilágítás és egyéb közmű beruházások 
szakfeladatán lévő Kodály úti garázssoron egy darab lámpaoszlop létesítésére tervezett 
200 ezerFt összeg átcsoportosítását kéri az út-híd fenntartás szakfeladatok sorra. A 
költségvetés főösszegét nem érinti. Kéri, hogy erről a módosító javaslatról szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító 
javaslatot elfogadta. 
Horváth László módosító javaslata a főösszeget nem érinti, belső átcsoportosítást kér. 
Az 1. sz. mellékletben működési célú kiadásoknál a 4.) céltartalék működésére sor 
módosítás összege oszlop 197.254 eFt helyett 202.929 eFt, az összeg átkerül a 2.) 
szakfeladatok és kiadások sorra, a módosítás összege oszlop a 306.432 eFt helyett 
312.107 eFt. Az 5. sz. mellékletben az első cím, 14.) alszámnál a sportfeladatok alá 
eredményességi támogatás 5.675 eFt sor. Sportbizottság nevében tette a javaslatot 
képviselő úr, kéri, hogy erről a módosító javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
testület 12 igen, 2 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett a módosító javaslatot 
elutasította. Ez a döntés természetesen nem „übereli” a meglévő közgyűlési 
határozatot, a IV. negyedévben még erre sor kerülhet. 
A következő módosító javaslat, hogy a jótékonyság nap bevétele kerüljön a bevételi 
sorra, a kiadási soron pedig a fogyatékkal élő bölcsődések és autista tanulók 
intézményéhez kerüljön, ennek összege 1.867.130 Ft. Kéri, hogy erről a módosító 
javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal 
elfogadta a módosító javaslatot. 
A rendelet-tervezethez nincs több módosító javaslat, Dékány Endre képviselő úr 
határozati javaslatot nyújtott be, mely szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 
jóváhagyott „Fejlesztési célú hitelfelvétel 2008. évi” hitelkeret maradványának 
felhasználása érdekében a Közgyűlés szükségesnek tartja a hitelszerződésben foglalt 
hitelcélok bővítését „Belváros rehabilitációhoz kapcsolódó kiegészítő feladatok” 
fejlesztési céllal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új hitelcél finanszírozás 
érdekében a hitelszerződés szükséges módosítását az OTP Bank Nyrt-nél 
kezdeményezze, és felhatalmazza a hitelszerződés módosításának aláírására. Kéri, hogy 
erről a határozat javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 18 igen 
szavazattal, 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
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 ZMJVK 175/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletében jóváhagyott „Fejlesztési célú hitelfelvétel 
2008. évi” hitelkeret maradványának felhasználása érdekében a Közgyűlés 
szükségesnek tartja a hitelszerződésben foglalt hitelcélok bővítését „Belváros 
rehabilitációhoz kapcsolódó kiegészítő feladatok” fejlesztési céllal. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új hitelcél finanszírozás érdekében 
a hitelszerződés szükséges módosítását az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezze, 
és felhatalmazza a hitelszerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
Dr. Gyimesi Endre: Kéri, hogy az így kialakult teljes III. negyedévi rendelet-
módosításról szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 19 igen, 1 ellenszavazattal, 5 
tartózkodás mellett a rendelet-módosítást elfogadta. 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 35/2009. (IX.18.) számú önkormányzati  rendeletét 

a  2009. évi költségvetés  módosításáról 
–  m e g a l k o t t a  –  

 
 
6. Tájékozató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Az előző napirendi pontnál a bevezetőben jómaga és Devecserné 
Óvári Ibolya képviselő asszony is hangsúlyozta, hogy visszafogottság jellemző a féléves 
működésre. A bevétel 43,3 %-ra teljesült, a kiadás 38,2 %-ra, ami azt mutatja, hogy 
kiegyensúlyozott volt a gazdálkodás, de rendkívül takarékos. Igyekeztek visszafogottak 
lenni, hogy a későbbiek során ne legyen gond, ha a IV. negyedévben esetleg bizonyos 
fejlesztéseket elindítanának. A működési bevételek 54,4 %-ra teljesültek, a felhalmozási 
célú bevételek nagyon le vannak maradva 25,9 %-kal. A kiadási oldalon sikerült 
takarékosan gazdálkodni, a működési célú kiadások így is 48,5 %-ot mutatnak a kiadási 
arányokon belül. A beruházások, felújítások teljesítése jelentősen elmarad az éves 
tervtől. A szám azonban csalóka, mert az intézményi felújítások nagy része nyáron 
történt, ezért jelentős mértékben felszalad a szám. A fejlesztés az, amit módjával szabad 
csak indítani. Az intézmények bevétele 52,4 %-ban teljesült, a kiadások 51,9 %-ban. 
Kiegyensúlyozott az intézményi gazdálkodás, de mindkét összeg meghaladja az 
időarányos számot, ami ebben az esetben is természetes. Jelenleg fél év után 
elmondható, hogy nem kellett működési hitelt felvenni, a gazdálkodás kiegyensúlyozott 
de veszélyeztetett. Veszélyeztetett az áfa-növekedés miatt, amit nem lehetett év elején 
tervezni, az ingatlanpiac pangása miatt a bevételi oldalon duplán, mert nem csak az 
ingatlan-bevételek hiányoznak, hanem az illetékbevételek is, jelentős mértékben. 
Mindezek figyelembevételével kerültek átvezetésre a közgyűlési határozatok nyomán 
született fejlesztések, felhalmozások, működések. Kérdezi, kíván-e valaki az 
előterjesztéssel kapcsolatban szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 18 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett az 
önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Dr. Gyimesi Endre polgármester úr 11.42 órakor szünetet rendel el. 
S Z Ü N E T  

A testület 12.00 órakor folytatja munkáját. 
 
 
7. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2009. évi prémium-
feltételeinek módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A Felügyelő Bizottság javaslata alapján egy területen szükséges a 
módosítás. Miután a vezérigazgató úrtól független módon a Deák téri projekt építése a 
jövő tavaszra átkerült, így helyére a Zalaegerszeg város befektető-ösztönző kiajánló 
anyagának megújítása és megvalósítása került. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. 
 
Gyutai Csaba: Rövid, de talán lényegi módosítást javasol. A Felügyelő Bizottság 
2.6.) pontban szereplő javaslatában – amely egyébként a határozati javaslatban is 
szerepel – a város befektetés-ösztönző kiajánló anyagának megújítása, megvalósítása 
szerepel. Nyilván tartalmi megújításra van szükség, pontosabb megfogalmazást javasol, 
a befektetés-ösztönző kiajánló anyagának tartalmi megújítása szerepeljen 
szövegszerűen a határozati javaslatban. A megfogalmazás így pontosabb és többet 
tartalmaz, mint az eredeti megfogalmazás. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Kéri, hogy először 
Gyutai Csaba módosító javaslatáról szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 19 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. 
Kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 ZMJVK 176/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 18. napján hozott 
299/2008. számú határozatának 2.6.) pontját a következők szerint módosítja: 
 
2.6.) Zalaegerszeg város befektetés-ösztönző kiajánló anyagának tartalmi 
megújítása, nyomdai megvalósítása.     
Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10 %-a.  
 
Határidő:  2009. december 31. 
Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
8. Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtása, 2010. évi 
cselekvési terv meghatározása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Nem kíván az előterjesztéshez kiegészítést fűzni. A 
környezetvédelem témáját fontosnak tartják, minden évben a közgyűlés elé kerül 
tárgyalásra a program. A Műszaki Bizottság, a Gazdasági Bizottság, a Szociális, Lakás- 
és Egészségügyi Bizottság és az Oktatási és Ifjúsági Bizottság is támogatta az 
előterjesztést, valamennyien egyhangúan. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás 
nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen, egyhangú 
szavazással elfogadta az előterjesztést. 
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9. Közterületek elnevezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Kovács Gábor: A határozati javaslat II. pontjára hívja fel a figyelmet, amely 
alternatív javaslatokat tartalmaz. Az „A” alternatíva az Utcaelnevezéseket Előkészítő 
Szakmai Bizottság javaslatát, a „B” alternatíva pedig a lakók javaslatát tartalmazza. A 
testület döntésétől függően bármelyik választható, a házszámozást és az utcakialakítást 
nem befolyásolja a döntés. 
 
Dr. Káldi Dávid: A lakók kérését tolmácsolja, akik megkeresték a kérdésben. Az 
„A” alternatíva a Feketerigó utca elnevezést, a „B” alternatíva pedig az Olajfa utca 
elnevezést javasolja. A lakók az Olajfa utca elnevezés mellett tették le a voksukat. 
Mivel a bizottság egyik alternatíva mellett sem tette le a döntését, így az a közgyűlésre 
van bízva. Jómaga is a lakók kérését, az Olajfa utca elnevezést preferálja. 
 
Dr. Gyimesi Endre: További hozzászólás nincs, külön kell szavazni a határozati 
javaslat I. és II. pontjáról. Az I. pont nem tartalmaz alternatívát, kéri, hogy erről 
szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
határozati javaslat I. pontját elfogadta. 
A határozati javaslat II. pontjában két alternatíva szerepel, az egyik lehetőség a 
Feketerigó utca elnevezés, amely már létezik és annak a meghosszabbításaként hívnák 
az új utcát is így. A másik alternatíva szerint új nevet kapna, Olajfa utca elnevezést. 
Kéri, hogy először az „A” alternatíváról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 7 
igen, 1 ellenszavazattal, 12 tartózkodás mellett az „A” alternatívát elutasította. 
Kéri, hogy a „B” alternatíváról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 17 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a „B” alternatívát fogadta el, így az utcát Olajfa 
utcának fogják nevezni, a lakók kérésének megfelelően. 
Kéri, hogy a teljes határozati javaslatról szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 19 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 
 ZMJVK  177/2009. sz. határozata 
 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 a zalaegerszegi 0684 hrsz-ú közterületnek Reptéri utca, 
 a zalaegerszegi 27212 hrsz-ú közterületnek Szirom utca, 
 a zalaegerszegi 0108/17 hrsz-ú, illetve a 0119 hrsz-ú közterületnek  

Sugár utca, 
 a zalaegerszegi 22624/1 hrsz-ú közterületnek Gálafeji utca, 
 a zalaegerszegi 24544  hrsz-ú közterületnek Forrás utca, 
 a zalaegerszegi 22800  hrsz-ú közterületnek Lejtős utca, 
 a zalaegerszegi 0130/12 hrsz-ú közterületnek Erdőalja utca, 
 a zalaegerszegi 0831/179 hrsz-ú, a 0831/292 hrsz-ú, a 0831/289 hrsz-ú, 

a 0831/288 hrsz-ú, a 0831/286 hrsz-ú, a 0831/284 hrsz-ú, a 0831/298 
hrsz-ú közterületeknek Speditőr út elnevezést adja. 

 
 II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 0123 hrsz-ú, 

a 22826 hrsz-ú, valamint a 0127/5 hrsz-ú közterületeknek Olajfa utca 
elnevezést adja. 
 
A közterületek elnevezésének időpontja 2009. szeptember 15. 
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A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével 
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 
 
Határidő:  2009. szeptember 15 
Felelős:      Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
 
10.  Alapítványok támogatása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Több alapítvány támogatásáról szól az előterjesztés, mivel a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik, ezért kerül most tárgyalásra. Kérdezi, kíván-e valaki 
szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 
igen, egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 178/2009. sz. határozata 
 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Énekmondó Alapítvány 
részére 50.000 Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés 
polgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére az „Advent Varázsa” 
ünnepköszöntő rendezvénysorozat megszervezéséhez. 

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

 
 Határidő: 2009. szeptember 30. 
 Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Énekmondó Alapítvány 

részére 100.000 Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés „Egyéb 
szervezetek támogatása” előirányzat terhére az „Advent Varázsa” 
ünnepköszöntő rendezvénysorozat megszervezéséhez. 

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

 
 Határidő: 2009. szeptember 30. 
 Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 56.000 Ft támogatást 

biztosít a Roma Nagycsaládos Országos Üdültetési Alapítványnak, a roma 
fiatalok  részére 10 db ifjúsági színházbérlet vásárlásához  a Nemzetközi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság kerete terhére. 

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

 
 Határidő: 2009. szeptember 30. 
 Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
 
4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 50.000 Ft támogatást 

biztosít a Tipegő Bölcsőde Alapítvány részére a Benedek Elek emlékére 
szervezett mesenapok megszervezéséhez, a kulturális ágazat iparűzési adó 
kerete terhére.  
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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
támogatási megállapodás megkötésére. 

 
 Határidő: 2009. szeptember 30. 
 Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
11.  Betöltetlen iskolafogászati körzet ellátására pályázat kiírása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Sümegi László: Az előterjesztéshez nincs kiegészítése, egy régóta betöltetlen 
körzetet szeretnének pályáztatni a jogszabályok szerint, ezt a pályázat-kiírást a bizottság 
egyhangúlag támogatta. Kéri a közgyűlés támogatását is. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy 
szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazással az 
előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 179/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi V. számú 
iskolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint. 
 
Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 17-19. Tel.: 92/502-100 

Meghirdetett munkahely és beosztás: fogorvos (zalaegerszegi V. számú 
iskolafogászati körzet, a körzet ellátotti létszáma: 1.708 fő.) 
 
Képesítési és egyéb feltételek:  
  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 

meghatározott képesítés, 
  az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezés 

feltételei fennállásának, vagy a működtetési jog meglétének igazolása,  
 tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 
előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő, 

 büntetlen előélet 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
  a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
  részletes szakmai önéletrajzot, 
  a fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot, 
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
  az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog engedélyezés 

feltételei fennállásáról, vagy meglétéről szóló igazolását,  
  az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott igazolást arról, hogy a 

tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő megfelel az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,  

  tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő biztosításáról szóló 
igazolást (tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum), 
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 a fogászati  körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló 
nyilatkozatot, 

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik. 

 
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti 
súlyszámok figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok: 
a)  a szakvizsga megléte (súlyszám: 20%; szakvizsgánként 50 pont, maximum 

két szakvizsga vehető figyelembe, nincs szakvizsga: 1 pont), 
b)  hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 

pont – 3 évente 20 pont), 
c)  a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%) 
 - önállóan (100 pont) 
 - alkalmazottként (50 pont) 
d)  az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának módja (súlyszám: 30%) 
 - saját tulajdonú rendelőben (100 pont) 
 - bérelt rendelőben (75 pont) 
 
A tevékenység kezdete: 2010. január 1. 
 
A működés finanszírozása: 
A működéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított. Az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a 
tevékenység végzéséhez és az OEP finanszírozáshoz a területileg illetékes 
ÁNTSZ-től érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 
 
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell 
benyújtani. 
 
Benyújtási határidő: 2009. október 26. 
 
Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán 
(Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4., Tel.:502-144 vagy 502-145). 
 
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. november 
19-i ülésén dönt. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás meghirdetéséről 
gondoskodjon.   
 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Minden esztendőben csatlakoztak az ösztöndíjrendszerhez, most 
is ez a javaslat, a bizottságok egyetértettek az előterjesztéssel. Kérdezi, kíván-e valaki 



      37. oldal / 263 

szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 
igen, egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 180/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 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 népjóléti ágazat kerete 
terhére biztosítja.  

Határidő:  2009. szeptember 30., ill. folyamatos 
Felelős:    Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
13.  Bérlőkijelölési jog biztosítása a Zala Megyei Önkormányzat számára 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kérdezi, kíván-e valaki az előterjesztéssel kapcsolatban 
véleményt nyilvánítani. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 
a közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 181/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Cinke u. 8. fsz. 2., 
valamint a Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55. I/1. szám alatti lakásokra 2009. 
október 1. napjától térítésmentesen, 10 éves határozott időtartamra 
bérlőkijelölési jogot biztosít – szakember elhelyezés céljára - a Zala Megyei 
Önkormányzat számára. 
 
A bérlőkijelölési jog a 10 éves időtartam lejártát követően újabb közgyűlési 
döntéssel meghosszabbítható. 
 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérlőkijelölési joggal kapcsolatos 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
14. A Griff Bábszínház működésének és fenntartásának önkormányzati 
támogatásáról szóló megállapodás meghosszabbítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Lejár a megállapodás, három évvel történő meghosszabbítását 
javasolja az egyeztető fórum, 2012. december 31-ig. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. 
Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 20 igen, 
egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
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 ZMJVK 182/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletében szereplő, a Zala Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodást 
a Griff Bábszínház működtetésére és fenntartására. 
Felek a jelen megállapodást 2010. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő 
határozott időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél indokolás nélkül a színházi 
évad végére mondhatja fel úgy, hogy arról a megelőző év szeptember 30-ig 
köteles döntést hozni és azt a másik féllel közölni. A megállapodásnak a 
határozott idő lejártával történő megszűnését megelőzően felek a megállapodás 
meghosszabbításának lehetőségét kötelesek megvizsgálni, és az arról szóló 
döntést legalább három hónappal korábban kötelesek meghozni és a 
megállapodást kötő másik féllel közölni. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.   
  
Határidő:  a megállapodás aláírására:  2009. szeptember 30. 
                  a megállapodás meghosszabbításának megvizsgálására:  
      2012. szeptember 30. 
Felelős:      Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 
módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A szakfeladati rendszer miatt került a közgyűlés elé az 
előterjesztés. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést 
elfogadta. 
 
 ZMJVK 183/2009. sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
(továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„9.  Alaptevékenysége: 
A költségvetési szerv az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat 
nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el, 
az alapító általános felügyelete mellett. 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
Fő tevékenység:  
TEÁOR :     8411 Általános közigazgatás 
 
Szakágazat száma: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások  igazgatási tevékenysége 
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Szakfeladat besorolás: 
016200  Állattenyésztési szolgáltatás  
021000  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
360000  Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
412000  Lakó és nem lakó épület építése 
421100  Út, autópálya építése  
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
431100 Bontás 
493102  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
602000  Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749031 Módszertani szakirányítás 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902  Központi költségvetési befizetések 
842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterületek rendjének fenntartása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
  (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
  (5-8. évfolyam) 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
854233 Tanulmányi ösztöndíj 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás     
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889924 Családsegítés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890509  Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900113  Kőszínházak tevékenysége  
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900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
932918  Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919  M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 
alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Hasonló ok miatt került a közgyűlés elé az előterjesztés, mint az 
előző pontnál. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy 
szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazással az 
előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 184/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 
Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„11. Az intézmény tevékenységi köre:  
 
TEÁOR: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális 

szolgáltatás  (kivéve: társadalombiztosítás 
igazgatása) 

 
Szakágazat száma: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 
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Alaptevékenység: 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
A költségvetési szerv az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat 
ellátási kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. 
Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
A Vásárcsarnok az alaptevékenységen belül, alaptevékenysége feltételeként 
rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi 
kapacitások fokozott kihasználásával - nem nyereségszerzés céljából - 
kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet végezhet. 
 
Szolgáltatások jegyzéke 
 
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 6832 Ingatlankezelés 
 7311 Reklámügynöki tevékenység” 
  
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 
alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy 
szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 21 igen, egyhangú szavazással az 
előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 185/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 
Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az intézmény  
- jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó 

önkormányzati költségvetési és egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi 
szerv. 
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- besorolása: Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

- törzsszáma:  559070 
- alapvető szakágazat:  842520 Tűzvédelmi tevékenységek 
- szakfeladat száma: 842521  Tűzoltás, műszaki mentés,  
   katasztrófahelyzet elhárítása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma 
 Teljesítménymutató:  tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet 

elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma 
 
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével összefüggő szakhatósági 

tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: átlagos statisztikai állományi létszám 
 Feladatmutató: benyújtott hatósági engedélykérelmek száma 
 Teljesítménymutató: kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma 
 
842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: műszaki mentőbázisok száma 
 Teljesítménymutató: segítségnyújtások száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
- szakágazati kódja:  8425 Tűzvédelem” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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18. A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A Cégbíróság az alapító okirat módosítást nem fogadta be, 
módosításokat javasolt benne. Ennek a módosításnak az átvezetésére tesz javaslatot az 
előterjesztés. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést 
elfogadta. 
 
 ZMJVK 186/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kontakt Humán 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 
47-51., cégjegyzékszáma: 20-09-069693, adószáma: 20271017-2-20) 
alapítója, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 5.1. pontjának alábbi szövegrésze hatályát veszti: 
 „Az alapító a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából 

is elrendelheti.” 
 
2. Az alapító okirat 14.1. pontjának  

„A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. A megmaradó vagyont közhasznú 
célra kell fordítani. A megmaradó vagyon közhasznú célra fordításáról az 
alapító gondoskodik.”  
szövegrésze helyébe  
 
„A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése 
után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. A megmaradó vagyont az 
alapító rendelkezése szerint más, jelen társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenységével megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató 
közhasznú szervezet részére kell átadni.”  
szövegrész lép. 

 
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az 
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 
 
Határidő:  2009. október 10. 
Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
               felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető 
 
 

19. A Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A Zala-Depo Kft. a következőket kezdeményezte: eddig 50 millió 
Ft-os és 20 millió Ft-os volt az a limit, ami fölött nem dönthetett az ügyvezető. A kérés 
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az, hogy emelkedjen a limit 100 millió Ft-ra a szerződések jóváhagyása esetében a 
közgyűlés ill. 50 millió Ft felett a polgármester hatáskörében. Kérdezi a 
képviselőtestület tagjait és a jelen lévő ügyvezető igazgató urat, kívánnak-e szólni az 
előterjesztéshez. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 187/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zala-Depo 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26., cégjegyzékszáma: 20-09-065081, 
adószáma: 12701131-2-20) alapítója, a társaság alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 10./ f. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

f./ olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 
100.000.000.-Ft-ot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság ügyvezetőivel, 
vagy közeli hozzátartozóival köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a 
társaság szokásos tevékenységéhez tartozik (50 MFt feletti szerződésnél 
annak aláírását megelőzően az ügyvezető a polgármestert tájékoztatni 
köteles), 

 
2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az 
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 
 
Határidő:  2009. október 10. 
Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
               felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 
 
20. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep 
fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Itt is az új szakfeladat-rendszer miatt szükséges a módosítás. 
Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 
előterjesztést. 
 
 ZMJVK 188/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal az 
„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” alapító okiratának (továbbiakban: 
alapító okirat) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
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1. Az alapító okirat V. fejezetében az alaptevékenység 
szakágazati/szakfeladat besorolása az alábbiak szerint módosul:   

 
 „Az alaptevékenység szakágazati/szakfeladat besorolása: 

 
Alapvető szakágazat: 
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
Ezen a szakfeladaton a folyékony és légnemű anyagok elosztását és 
szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét 
képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat kell tervezni és elszámolni. 

 
429900 Egyéb m.n.s. építés  
Ezen a szakfeladaton az ipari létesítmények építésével, az építési munkákkal, 
valamint a földterület értéknöveléssel együtt járó parcellázásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat kell tervezni és elszámolni. 
 
431200 Építési terület előkészítése  
Ezen a szakfeladaton az építési terület megtisztításával, a megtartandó 
növényzet fizikai védelmével, a talajmozgatással, a bányászati terület 
előkészítésével, a takaróréteg eltávolításával, egyéb terület-előkészítési 
műveletek ásványi lelőhelyeken (kivéve: az olaj- és földgázlelőhelyek) 
történő végzésével, az építési terület és a mezőgazdasági és erdészeti terület 
lecsapolásával, a termőterület építőipari jellegű földmunkáival kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat kell tervezni és elszámolni. 
 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Ezen a szakfeladaton az épület és egyéb építmény különféle szerkezeteinek 
(kivéve: az elektromos, csővezeték, fűtési, légkondicionálási rendszer, 
valamint az ipari gép szerelése) szerelésével, javításával és karbantartásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell tervezni és elszámolni. 
 
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Ezen a szakfeladaton a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott, 
valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést 
igénylő szaképítési tevékenységgel (pl.: alapok építése, beleértve a 
cölöpverést is, dohosság elleni és vízszigetelési munka, épület 
páramentesítése stb.), a föld felszíne alatti munkákkal, szabadtéri 
úszómedence építésével, az épületek külső homlokzatának gőz- és 
homokfúvással vagy hasonló módszerrel történő tisztításával, a daru és más 
speciális, építőipari szakágazathoz nem rendelhető építőipari berendezés 
személyzettel együtt való kölcsönzésével, valamint a kútásással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat kell tervezni és elszámolni. 
 
841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása 
Ezen a szakfeladaton a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, 
településrendezés, építésügy központi igazgatásával, szervezésével és 
szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell tervezni és 
elszámolni. 
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841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, 
településrendezés, építésügy hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi 
forrásokból történő támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell 
tervezni és elszámolni. 
 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
Ezen a szakfeladaton a szennyvízkezelő rendszerek és berendezések 
működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz 
összegyűjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztőgödör, a 
szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé 
ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell tervezni és 
elszámolni. 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ezen a szakfeladaton az önkormányzat vagy költségvetési szerv 
tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, 
illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell tervezni és 
elszámolni. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei 
alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, 
az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem 
használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is 
tartalmaz). 
 
A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.” 

 
2.  Az alapító okirat VIII. fejezete szervezeti rendszerének 3. pontja törlésre 

kerül, ezzel egyidejűleg a 4. pont 3. pontra, az 5. pont 4. pontra, a 6. pont 5. 
pontra módosul.  

 
3.  Az alapító okirat VIII./1.2. pontjának utolsó mondata törlésre kerül, valamint 

a harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: 
„A Tanács Ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe 
tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű 
megjelölésével indítványozza.” 

 
4.  Az alapító okirat X. fejezetének harmadik mondata törlésre kerül. 

 
5.  Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 
 

6.  Jelen alapító okirat módosítás 2010. január 1-jén lép hatályba. Jelen alapító 
okirat módosítás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok 
képviselő-testületei mindegyikének minősített többségével hozott döntése 
szükséges.  

 
7.  A fentiek szerint – jelen alapító okirat módosítás mellékletét képező aláírási 

íven – Tagok 42 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a döntésről a 
Társulási tanács elnökének értesítésére.   
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
21. A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési 
szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati 
Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Nem kíván kiegészítéssel élni az előterjesztéshez, a Műszaki 
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. 
Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 23 igen, 
egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 189/2009. sz. határozata 
 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. július 1-jei hatállyal 
az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására” alapító okiratának (továbbiakban: alapító okirat) 
módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékelte szerint jóváhagyja. 

 
 Jelen alapító okirat módosítás 2009. július 1-jén lép hatályba.  
 Jelen alapító okirat módosítás hatályba lépéséhez a Társult 

Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükséges.  

 A fentiek szerint – jelen alapító okirat módosítás mellékletét képező 
aláírási íven – valamennyit társult Tag eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírta.  

 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a döntésről a 
Társulási tanács elnökének értesítésére.   
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. július 1-jei hatállyal 

az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására” Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

 
1. A Társulási Megállapodás III. pontjának 3. bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 
 

„A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a 
Projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak 
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szerint, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv; Zalabér-Zalavég Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási 
Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 
2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.” 

 
2. A Társulási Megállapodás V. pontja kiegészül a 2010. január 1. 

napjától hatályos szakfeladatrend meghatározásával az alábbiak 
szerint: 

 
„2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatrend: 
 
429900 Egyéb m.n.s. építés  
Itt kell megtervezni és elszámolni az ipari létesítmények építésével, az 
építési munkákkal, valamint a földterület értéknöveléssel együtt járó 
parcellázásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
431200 Építési terület előkészítése  
Itt kell megtervezni és elszámolni az építési terület megtisztításával, a 
megtartandó növényzet fizikai védelmével, a talajmozgatással, a 
bányászati terület előkészítésével, a takaróréteg eltávolításával, egyéb 
terület-előkészítési műveletek ásványi lelőhelyeken (kivéve: az olaj- és 
földgázlelőhelyek) történő végzésével, az építési terület és a 
mezőgazdasági és erdészeti terület lecsapolásával, a termőterület 
építőipari jellegű földmunkáival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Itt kell megtervezni és elszámolni az épület és egyéb építmény 
különféle szerkezeteinek (kivéve: az elektromos, csővezeték, fűtési, 
légkondicionálási rendszer, valamint az ipari gép szerelése) 
szerelésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
 
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Itt kell megtervezni és elszámolni a különböző építmények 
létrehozásánál alkalmazott, valamilyen szempontból azonos 
szakértelmet vagy speciális berendezést igénylő szaképítési 
tevékenységgel (pl.: alapok építése, beleértve a cölöpverést is, 
dohosság elleni és vízszigetelési munka, épület páramentesítése stb.), a 
föld felszíne alatti munkákkal, szabadtéri úszómedence építésével, az 
épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló 
módszerrel történő tisztításával, a daru és más speciális, építőipari 
szakágazathoz nem rendelhető építőipari berendezés személyzettel 
együtt való kölcsönzésével, valamint a kútásással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és 
szabályozása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a területfejlesztés, területrendezés, 
településfejlesztés, településrendezés, építésügy központi 
igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
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841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
Itt kell megtervezni és elszámolni a területfejlesztés, területrendezés, 
településfejlesztés, településrendezés, építésügy hazai és uniós, illetve 
egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a 
hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan 
gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, 
alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos 
begyűjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból 
gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
 
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a 
maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a 
textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a 
hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, 
úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti 
hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a 
maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a 
textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a patológián keletkező hulladék, 
(anatómiai hulladék, nem anatómiai hulladék, éles, szúró anyagok, 
például tűk, szikék); az egyéb, kórházból, orvosi, fogorvosi rendelőből, 
orvosi laboratóriumból származó biológiai, fertőző hulladék; az egyéb 
veszélyes biológiai hulladék (háztartásokon kívüli helyszínekről) 
összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
Itt kell megtervezni és elszámolni az olyan veszélyes hulladék (kivéve 
az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az 
emberi egészségre vagy a környezetre és amelynek kezelése 
törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel (például 
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nukleáris hulladék) összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a nem veszélyes hulladék 
lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem 
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és 
követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Itt kell megtervezni és elszámolni az egyéb nem veszélyes hulladék, 
úgymint: mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és 
hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, 
ártalmatlanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvíziszapból gyártott brikett 
és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
Itt kell megtervezni és elszámolni a veszélyes hulladék lerakásával, 
illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes 
hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.” 

 
3. A Társulási Megállapodás VI. pontjának első mondata az alábbiak 

szerint módosul: 
„Társulás operatív végrehajtási,  pénzügyi, gazdasági feladatait – a 
projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak 
szerint mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv; Zalabér-Zalavég Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási 
Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 
2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.” 

 
4. A Társulási Megállapodás VIII. pontja „Szervezeti rendszer:” 

fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „4. Pénzügyi Lebonyolító Szerv (Zalabér-Zalavég Községi 

Önkormányzatok Körjegyzősége” 
 
5. A Társulási Megállapodás VIII. pontjának szervezeti ábrájában a 

Pénzügyi Lebonyolító Szerv az alábbiak szerint módosul: 
 „(Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége)” 
 
6. A Társulási Megállapodás VIII/1.2. pontja első bekezdésének utolsó 

mondata (illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt 
a  Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetője, vagy e 
hivatal Zala Megyei Területi Kirendeltségének Vezetője 
kezdeményezi.), valamint ugyanezen pont utolsó bekezdésének utolsó 
mondata (A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök 
megküldi a társulás székhelye szerinti Nyugat-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Területi Hivatala vezetőjének.) 
törlésre kerül. 
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7. A Társulási Megállapodás VIII/3. pontjának első mondata az alábbiak 

szerint módosul: 
„A Társulás Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok 
Körjegyzőségét bízza meg a Pénzügyi Lebonyolító Szerv feladatainak 
ellátásával.” 

 
8. A Társulási Megállapodás VIII/3. pontjának 3. bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 
„A Pénzügyi Lebonyolító Szerv a Társulásban résztvevő 
önkormányzatok-képviselőtestületei által fizetendő un. előkészítési 
költségek terhére az ISPA/KA projekt végrehajtó munkaszervezeteként 
– Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, mint 
Pénzügyi Lebonyolító Szerv az önkormányzati hivatal székhelyén, az 
önkormányzati hivataltól elkülönülten – Projektirodát hoz létre, 
melynek meghatározza szervezetét, feladat- és hatáskörét.” 

 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak.  

 
Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2009. július 1-jén lép hatályba. Jelen 
Társulási Megállapodás módosítás hatályba lépéséhez a Társult 
Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többségével 
hozott döntése szükséges. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás 
és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására és a 
döntésről a Társulási tanács elnökének értesítésére.   

 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
22. A Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda alapító 
okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A közgyűlés elején úgy döntöttek, hogy a 22.) – 42.) napirendi 
pontokat összevonják, együttesen, egy szavazással fogják eldönteni a vita után, hogy 
elfogadják-e az alapító okiratok módosítását. Így az előterjesztéseket egyben bocsátja 
vitára.  
Két módosítást javasol, a 23.) napirendi pontban, az „Apáczai Csere János ÁMK alapító 
okiratának módosítása” című előterjesztésben javasolja kiegészíteni az iskola és a 
szakemberek kérésére az anyagot. A fogyatékossági típusoknál a felsorolást ki kell 
egészíteni a „testi fogyatékosság” elemével. A másik módosító javaslata a 28.) 
napirendi ponthoz, a „Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Csány 
László Közgazdasági Szakközépiskola és a Városi Középiskolai Kollégium alapító 
okiratának módosítása” című előterjesztésben a Kiegészítő tevékenység végzése sor 
után kerüljön be a 731200 Médiareklám címszó, egy mondattal kiegészítve: „Itt kell 
megtervezni és elszámolni a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett reklámfelirat 
értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.” 
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Kérdezi, kíván-e valaki szólni, kiegészítéssel élni. Hozzászólás nincs, kéri, hogy a 
közgyűlés elején megszavazott módon, egyben szavazzanak az alábbi napirendi 
pontokról: 
22. A Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda alapító okiratának módosítása  
23. Apáczai Csere János ÁMK alapító okiratának módosítása 
24. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 

okiratának módosítása 
25. A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kertvárosi Általános Iskola és a 

Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása 
26. A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény alapító okiratának módosítása 
27. A Családi Intézet alapító okiratának módosítása 
28. A Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Csány László Közgazdasági 

Szakközépiskola, és a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása 
29. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, a Ganz Ábrahám és 

Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola és a Páterdombi Szakképző Iskola alapító 
okiratának módosítása 

30. A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház alapító okiratának módosítása 
31. Az Izsák Imre és az Öveges József Általános  Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
32. A József Attila Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 
33. Keresztury Dezső ÁMK alapító okiratának módosítása 
34. Az óvodák és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása 
35. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
36. A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye alapító okiratának módosítása 
37. Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 
38. Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye alapító okiratának módosítása 
39. Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása 
40. Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása 
41. Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása 
42. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 
 
 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 22.) – 42.) 
napirendi pontok alatt szereplő intézmények alapító okiratainak módosításáról 
szóló előterjesztéseket. 
 
 ZMJVK 190/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi és Zala 
Megyei Tourinform és Marketing Iroda alapító okiratát 2010. január 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.  Az alapító okiratnak  

„Az  intézmény tevékenységi köre 
Fő tevékenysége: 799000 Egyéb foglalás   
93090 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
93093-2  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a Tourinform – Zalaegerszeg 
bevételeit és kiadásait.”  
szövegrésze helyébe  
 
„Az  intézmény tevékenységi köre 
Fő tevékenysége:  799000  Egyéb foglalás   
Alaptevékenysége:  7990000 Egyéb foglalás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb utazással összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
   960900 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 
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Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a m. n. s. egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat.”  
szövegrész lép. 

 
2.  Az alapító okiratnak a  

 
„Szolgáltatások jegyzéke: 
4761 Könyv-kiskereskedelem 
4778 Egyéb m.n.s. egyéb áru kiskereskedelme 
5811 Könyvkiadás 
5819  Egyéb kiadói tevékenység 
7021 PR kommunikáció 
7311 Reklámügynöki tevékenység 
7312 Médiareklám 
7320 Piac-, és közvélemény kutatás 
7430 Fordítás, tolmácsolás 
7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) 
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
9329 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”  
szövegrésze helyébe 

 
„Szolgáltatások jegyzéke: 
22.11 Könyvkiadás 
22.15  Egyéb kiadás 
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 
52.48 Egyéb,máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése  
74.13 Piac-, közvélemény kutatás 
74.85 Titkári, fordítói tevékenység 
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység” 
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Felkéri, hogy döntéséről a Zala Megyei Közgyűlés elnökét értesítse és kérje az 
alapító okirat módosításához a Zala Megyei Önkormányzat egyetértését. 
 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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23.  Apáczai Csere János ÁMK alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 191/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Apáczai Csere János 
Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
Fő tevékenysége:  853100 Általános középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében szervezett intézményi 
étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. 
a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 
ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által 
a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott 
intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, valamint az 
önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. 
Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, 
amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók 
ki. 
 
75195 Költségvetési szervek kiegészítő és vállalkozási tevékenysége 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – a költségvetési 
szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel 
kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb 
személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő tevékenységek 
bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladat rend szerint mely besorolású 
alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 Oktatás 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. évfolyamain, a 
6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamain 
(beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
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irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai 
feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása keretében a gimnázium 
9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem 
sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú 
beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, 
fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.  
Fogyatékosság típusai: 

 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége körében a 
felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), nappali oktatás 
munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerinti gimnáziumi tanórai 
foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt 
kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon 
működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
 
80520 Pedagógiai szakszolgálat 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények alkalmazhatják, 
amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot látnak el. 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a szakszolgálati 
intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési tanácsadással, a logopédiai ellátással, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a 
gyógy-testneveléssel és az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt  kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, 
fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai 
(pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) tanfolyamokkal és a 
vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni és 
elszámolni. 
 
Közép- és felsőfokú iskolai szakképzés 
Középfokú iskolai oktatás olyan szakképző évfolyamo(ko)n, melyek bemeneti feltétele érettségi 
vizsga, s amely középfokú szakképesítéshez kötött munkakörök ellátására jogosító 
szakképesítést nyújtanak. 
Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés keretében a befogadó felsőfokú 
intézménnyel való együttműködési megállapodásban meghatározott szakmák képzése történik e 
szakfeladaton. 
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80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani és szervezési, oktatási feladatok bevételeit és 
kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az előbbi oktatási 
szakfeladatokba. 
 
92180 KÖZÖSSÉGI- MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
A lakótelep kulturális és sportolás iránti igényeinek ellátása, szolgálata, programok kínálata: 
filmvetítés, előadó- művészeti szolgáltatás, közösség- művelődési szolgáltatás, 
sportrendezvények lebonyolítása, képző,- ipar,- fotó,- és egyéb művészeti kiállítás, tudományos 
szakmai rendezvények bemutatók kiállítások megszervezése, tanfolyami oktatás, vizsgáztatás, 
családi és egyéb személyi szolgáltatás, hirdetés. 
 
92310 KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
Felnőtt,- gyermek,- és iskolai könyvtári funkciók ellátása a lakótelepen. Irodai szolgáltatás, 
INTERNET-szolgáltatás. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása.”  
szövegrésze helyébe 
 
„Fő tevékenysége:  853100 Általános középfokú oktatás 
Alaptevékenység: 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 

nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
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853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 testi fogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános 
műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, 
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő 
felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 
alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a 
felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma 
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856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – 
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a 

fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények 

tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a 
tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, 

önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú 
cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben 
valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a 
település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
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feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, 
művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb 
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, 
klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó 
bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a 
megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi 
juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, 
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy 
közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e 
tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen 

szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális 

száma  
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, 

rendszeressége (óra) 
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, a 

rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 
 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési 

tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő 
szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal 
rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), 
valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres 
vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő 
közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, 
önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján 
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen 
rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) 
működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a 
közművelődési intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert 
támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó 
állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben 
az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az 
állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait 
a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben 

megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett 
kiadásokat, bevételeket, 

 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és 
oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési 
tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó 
kiadásokat és bevételeket 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület (m2), 

nyitvatartási idő (hét/óra) 
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db) 
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő) 
 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, 

nyitvatartási idő, látogatottság növekedése (%) 
 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és 

helyi igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével 
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a 
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok 
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek 

nagysága (fm) 
 Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján 

meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) 
 Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) 
 Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat 

szerint 
 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az 

őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből 
hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári 
állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, 
portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, 
lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel 

foglalkozó munkatársak száma (fő) 
 Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) 
 Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) 
 Eredményességi mutató: az állomány feldolgozottsága (%), elérhetősége a 

katalógusokban 
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910123 Könyvtári szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz 

való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés 
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló 
információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), 
a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi 
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a 
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás 
rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író–
olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése 
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek nagysága (m2) 
 Feladatmutató:  a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
 Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + db) 
 Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő 

skálán) 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 

lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik 
személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy 
időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség 
biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. 
portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
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 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében 
végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett 
költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai nevelést, ellátást (85101), 
 általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során 
 Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében 

biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató:   - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató:  - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató:   - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató:  - ellátottak száma 
 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 

nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett 
ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, 
vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy 
nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével 
és azonnali közvetlen fogyasztásra való felszolgálásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 

4799) és a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) 
(TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma”  
szövegrész lép. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
24. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 192/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ady Endre Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
Fő tevékenysége:   852010 Alapfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
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55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében szervezett intézményi 
étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. 
a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.)  
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 
ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás 
által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által 
kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, 
valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást 
és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell 
szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások 
nem mutathatók ki. 

 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – a költségvetési 
szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel 
kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb 
személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő tevékenységek 
bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint mely besorolású 
alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 OKTATÁS 
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. évfolyamain, a 
6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamain 
(beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai 
feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. évfolyamain, a 6. 
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamain 
(beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen 
történik. Itt, kell  szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az 
intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
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Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80130 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 
80131-3 Alapfokú művészet- oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
művészeti ágakban alapfokú művészetoktatási intézményként működő iskola szakmai feladat 
ellátásával, az iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátáshoz 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a nem sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása keretében a 
gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai 
eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása keretében a gimnázium 
9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem 
sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú 
beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, 
fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.  

Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményekben 
iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő iskola 
esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje 
alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási 
órákra történő felkészítés segítésével, a tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai 
eszközök, anyagok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS  
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai 
(pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) tanfolyamokkal és a 
vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni és 
elszámolni. 
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92400 Sporttevékenység 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az 
iskolaotthonos oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
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853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 

nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-
és bábművészeti ágban 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra 

kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára 
épülő, ezen művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése 
érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a 
szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési 
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a 

sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 
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alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a 
felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények 

tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a 
tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 

lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik 
személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy 
időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség 
biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. 
portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
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 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében 
végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett 
költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében 

biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató:   - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató:  - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató:  - ellátottak száma 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 

lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) 
bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” 
szövegrész lép. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
25. A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a 
Kertvárosi Általános Iskola és a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, 
Sportiskola alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 193/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító okiratát 2010. 
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 

 
„Fő tevékenysége:   852010 Alapfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
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pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 

 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 OKTATÁS 
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
Petőfi Sándor Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Dózsa György Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények alkalmazhatják, 
amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot látnak el. 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési tanácsadással, a 
logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, továbbá a konduktív 
pedagógiai ellátással, a gyógytestneveléssel és az intézmény pedagógiai-szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. 
a szakmai feladatot ellátó személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, 
kiadásai.) 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével) 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással, továbbá az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
Fogyatékosság típusai: 
Petőfi Sándor Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Dózsa György Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
Petőfi Sándor Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Dózsa György Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
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855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
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 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 
érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma”  
szövegrész lép. 
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Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Általános 

Iskola alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 

 
„Fő tevékenysége:   852010 Alapfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi „étkeztetés” szakfeladat neve helyett, Iskolai intézményi 
„közétkeztetés” megjelölés lép. 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett 
– a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 

 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  

 

80000 OKTATÁS 

80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
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évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
Eötvös József Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Liszt Ferenc Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési tanácsadással, a 
logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, továbbá a konduktív 
pedagógiai ellátással, a gyógy-testneveléssel és az intézmény pedagógiai-szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével) 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással, továbbá az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
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Eötvös József Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Liszt Ferenc Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
Eötvös József Székhelyiskola: 
 beszédfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Liszt Ferenc Tagiskola: 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
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841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” 
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegyi és Pais 
Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratát 2010. január 1-jei 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 
 
„Fő tevékenysége:   852010 Alapfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
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52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként  
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett 
– a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 OKTATÁS 
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
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bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények alkalmazhatják, 
amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot látnak el. 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési tanácsadással, a 
logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, továbbá a konduktív 
pedagógiai ellátással, a gyógy-testneveléssel és az intézmény pedagógiai-szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. 
a szakmai feladatot ellátó személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, 
kiadásai.) 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása”  
szövegrésze helyébe 
 
„Fő tevékenysége:  852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással, továbbá az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
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Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
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Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület 

(m2)” 
 szövegrész lép. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okiratok és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és 
a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
26. A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 194/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béke ligeti Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okiratnak 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
 
Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás 
 
Alaptevékenységi kör: 
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52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 

55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében szervezett intézményi 
étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. 
a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 
ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által 
a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott 
intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, valamint az 
önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. 
Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, 
amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók 
ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként  
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a szakfeladaton 
kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – a költségvetési 
szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel 
kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb 
személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő tevékenységek 
bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladat rend szerint mely besorolású 
alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 OKTATÁS 
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. évfolyamain, a 
6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamain 
(beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai 
feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. évfolyamain, a 6. 
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamain 
(beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen 
történik. Itt, kell  szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az 
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intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
80220 SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a nem sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása keretében, a 
szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a szakiskolai 
felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, továbbá a párhuzamos oktatás 
keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a 
szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, 
kiadásai.) 
 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása keretében, a szakiskola 
9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a szakiskolai 
felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, továbbá a párhuzamos oktatás 
keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is, attól függetlenül, hogy a 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az 
intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, iskolai 
oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain az iskolai 
szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai-szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a gépek, műszerek, egyéb szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, 
kiadásai.) 
A szakfeladat alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - 
hány évfolyammal működik. 
 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása 
keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain, az iskolai szakmai-
elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a 
szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 
külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. A szakfeladat 
alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány 
szakképzési évfolyammal működik. 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 



      96. oldal / 263 

80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményekben 
iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő iskola 
esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje 
alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási 
órákra történő felkészítés segítésével, a tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai 
eszközök, anyagok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények alkalmazhatják, 
amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot látnak el. 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a szakszolgálati 
intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési tanácsadással, a logopédiai ellátással, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a 
gyógytestneveléssel és az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
80540 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként 
pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot látnak el. Ezen a szakfeladaton kell tervezni és 
elszámolni a pedagógiai értékelés, a szaktanácsadás, a pedagógiai tájékoztatás (a közoktatási 
információs rendszer), az igazgatási, intézmény irányítói pedagógiai szolgáltatás, a pedagógus 
át- és továbbképzés, az önképzés segítésének, szervezésének, a tanulmányi és tehetséggondozó 
versenyek szervezésének, összehangolásának, valamint a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat 
működtetésének, a megbízás alapján történő ellenőrzések elvégzésének, az intézmény 
pedagógiai-szakmai irányításának, vezetésének és a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységeknek, az ellátást igénybe vevőknek a szakmai feladattal kapcsolatos 
bevételeit, kiadásait. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az 
intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az 
iskolaotthonos oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 
évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi 
vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára 
felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 
(9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
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Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
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853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással 
(pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – 
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a 

fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a 

sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
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855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények 

tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a 
tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 
tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 
komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 

lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik 
személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy 
időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség 
biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. 
portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében 

végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett 
költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében 

biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma”  
szövegrész lép. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
27.  A Családi Intézet alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 195/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családi Intézet alapító 
okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az alapító okiratnak  

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
Alaptevékenységi kör : 
 
Fő tevékenysége: 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása 
 

92170 EGYÉB MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 

A máshová nem sorolható művészeti tevékenységek bevételeit és kiadásait kell ezen a 
szakfeladaton megtervezni és elszámolni. 
Feladatmutató: - 
Teljesítménymutató:  
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93090 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 
93092-1     Családi ünnepek szervezése 
A családi ünnepségek szervezésével foglalkozó költségvetési szervek  tevékenységével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a  szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
Feladatmutató: - 
Teljesítménymutató: -”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás 
igazgatása 
 
Alaptevékenység: 
 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 
 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint 

a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő 
részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat.” 
szövegrész lép. 

 
2.  Az alapító okiratnak  

 
„Vállalkozási tevékenység: 

75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 

75195-9 A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a 75195-1, a 75195-3, a 75195-5, 75195-7 számjelű 
szakfeladatokra nem tervezhető, ill. el nem számolható, költségvetési szervezetekben – az 
alapító okirat szerint - végezhető vállalkozási tevékenységek bevételeit és kiadásait, 
függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint milyen alaptevékenységet végez a 
költségvetési szerv. 
Feladatmutató:  
Teljesítménymutató: - 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme nélkül végezhet. 
Vállalkozási tevékenysége körében rendezvények, tanfolyamok lebonyolítását végezheti. 
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A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény összes 
kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell 
finanszírozni.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Vállalkozási tevékenység: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységét a „900124 Egyéb előadó-
művészeti tevékenység és 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése” szakfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme 
nélkül végezhet. 
Vállalkozási tevékenysége körében rendezvények, tanfolyamok 
lebonyolítását végezheti. 
 
A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az 
intézmény összes kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait 
e tevékenység bevételeiből kell finanszírozni.”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
28. A Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Csány László 
Közgazdasági Szakközépiskola, és a Városi Középiskolai Kollégium alapító 
okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 196/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
 
„Fő tevékenysége:  853100 Általános középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
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55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZAT, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 Költségvetési szervek kiegészítő és vállalkozási tevékenysége 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység. 
 

80000 OKTATÁS 

80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 
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Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 
oktatása 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. 
Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is.  

Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti gimnáziumi tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.)  
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Azok a költségvetési szervek alkalmazzák, amelyek alaptevékenységként végeznek nem 
szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, sport, 
ismeretterjesztő, szakismereti stb.) tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos 
kiadásokat és bevételeket kell tervezni és elszámolni ezen a szakfeladaton. 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni a gyógy-testneveléssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
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80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ehhez a szakfeladathoz olyan feladatok tartoznak, amelyeket részben önállóan vállal az 
intézmény, kapacitásának jobb kihasználása érdekében (nyelvtanfolyam szervezés) 
részben elnyert vagy kapott feladat. (nyelvvizsga szervezés). 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége:  853100 Általános középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
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igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 
keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. (nyelvtanfolyam szervezés, nyelvvizsga 
szervezés) 

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
 



      113. oldal / 263 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
731200 Médiareklám 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett reklámfelület 

értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.” 
 szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Miklós 
Gimnázium alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
 
„Fő tevékenysége:   853100 Általános középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek 
tankönyvforgalmazást végeznek. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
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társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladat rend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  

 

80000 OKTATÁS 

80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
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kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 
oktatása 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. 
Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is.  

Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti gimnáziumi tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Azok a költségvetési szervek alkalmazzák, amelyek alaptevékenységként végeznek nem 
szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, sport, 
ismeretterjesztő, szakismereti stb.) tanfolyamaikkal és a vizsgáztatással kapcsolatos 
kiadásokat és bevételeket kell tervezni és elszámolni ezen a szakfeladaton. 
 
80520 Pedagógiai szakszolgálat 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni a gyógy-testneveléssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
 
80540 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Alaptevékenységként pedagógiai szakmai tevékenységet látnak el, pedagógus át- és 
továbbképzések, Csillagászat a Nemzeti Alaptantervben, Számítógép a tanári munkában, 
Számítógépes szövegszerkesztés "WORD 97", Táblakezelők a tanári munkában "EXCEL 
97", WEB-lap készítő tanfolyam lebonyolítását teszik lehetővé. 
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80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani és szervezési, oktatási feladatok 
bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az előbbi 
oktatási szakfeladatokra nem sorolhatók. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége:853100 Általános középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 
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Alaptevékenységként pedagógiai szakmai tevékenységet látnak el, 
pedagógus át- és továbbképzések, Csillagászat a Nemzeti 
Alaptantervben, Számítógép a tanári munkában, Számítógépes 
szövegszerkesztés "WORD 97", Táblakezelők a tanári munkában 
"EXCEL 97", WEB-lap készítő tanfolyam lebonyolítását teszik 
lehetővé. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 

nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott 
helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint 
ételek motoros vagy nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító 
kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma 
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821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, 

dokumentumkészítési és a speciális irodai ellátó tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a máshova nem sorolt egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelemmel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” 
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csány László 

Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratát 2010. január 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
 
„Fő tevékenysége:   853100 Általános középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
52690 EGYÉB NEM BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a tankönyv forgalmazását. 
 
75192-2 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
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intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység. 
 
80000 OKTATÁS 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű 
oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve 
a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést 
is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, 
anyagok stb. bevételei, kiadásai.)  
 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80220 SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS 
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskolarendszeren kívüli olyan felsőfokú 
szakmai oktatás bevételeit és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb 
szakképesítést nyújtja. 
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80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem 
szakmai (pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) 
tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
 
Közép- és felsőfokú iskolai szakképzés 
Középfokú iskolai oktatás olyan szakképző évfolyamo(ko)n, melyek bemeneti feltétele 
érettségi vizsga, s amely középfokú szakképesítéshez kötött munkakörök ellátására 
jogosító szakképesítést nyújtanak. 
Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés keretében a befogadó felsőfokú 
intézménnyel való együttműködési megállapodásban meghatározott szakmák képzése 
történik e szakfeladaton. 
 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A szakmai 
tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni 
és elszámolni. 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni a gyógy-testnevelés bevételeit és kiadásait. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 853100 Általános középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
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 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
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853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás 
a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére 

jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás 
bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy 
érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
(854211). 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
854211 Felsőfokú szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A 
felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói – 
valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 
Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek 
ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben 
beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó 
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog 
valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 
 
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az 

előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és 
nyelvoktatást (8552), 

 a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött 

foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához 
szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy 

 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok 

támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési 
igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés 
fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós 
forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok 
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társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 
ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 

nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott 
helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint 
ételek motoros vagy nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító 
kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
IV.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Középiskolai 

Kollégium alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  

 
„Fő tevékenysége: 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
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Alaptevékenységi kör: 
 
55130 DIÁKOTTHONI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS 
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvény 20. § (1) bek. g) 
pontja szerinti kollégiumok, diákotthonok – a költségvetési szerv alaptevékenységével 
összefüggő - fenntartásával, a lakhatási feltételek biztosításával, felújításával, 
fejlesztésével összefüggő tevékenységek bevételeit, kiadásait, a nem sajátos nevelési 
igényű iskolarendszerű oktatásban résztvevő kollégistákkal, externátusi elhelyezettekkel 
kapcsolatos (lakhatással összefüggő) bevételeket és (személyi, dologi) kiadásokat, a 
kollégiumi ellátás keretében szervezett étkeztetésen kívül. 
Ezen a szakfeladaton nem tervezhetők és nem számolhatók el a pedagógusok, a szakmai 
feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb., továbbá kiegészítő 
és/vagy vállalkozási tevékenységével összefüggő bevételek, kiadások. 
 
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók számára 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvény 20. § (2) bek. 
szerinti kollégiumok, diákotthonok – a költségvetési szerv alaptevékenysége keretében 
felmerülő - fenntartásával, a lakhatási feltételek biztosításával, felújításával, fejlesztésével 
összefüggő tevékenységek bevételeit, kiadásait, valamint a sajátos nevelési igényű 
iskolarendszerű oktatásban résztvevő kollégistákkal, externátusi elhelyezettekkel 
kapcsolatos (lakhatással összefüggő) bevételeket és (személyi, dologi) kiadásokat 
függetlenül attól, hogy külön e célra létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval 
együtt szervezik-e meg az ellátást. 
Ezen a szakfeladaton nem tervezhetők és nem számolhatók el a pedagógusok, a szakmai 
feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai szakmai 
szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai, a kollégiumi ellátás keretében szervezett étkeztetés, 
továbbá kiegészítő és/vagy vállalkozási tevékenységével (pl. szorgalmi időszakon kívüli 
hasznosítással) összefüggő bevételek, kiadások. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a kollégium által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a kollégiumi és az externátusi elhelyezésben 
részesülőknek biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot 
ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.” 
szövegrésze helyébe 
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 „Fő tevékenysége: 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 
Alaptevékenység: 
 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a 

kollégiumi szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011), 
 a kollégiumi, externátusi nevelést (85592), 
 a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók számára (559013, 559014, 559015), 
 a kollégiumi étkeztetést (562916), 
 a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férőhelyek, szünidő, 

hétvége) szállásnyújtást harmadik személyeknek (552001). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: - férőhelyek száma 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelésével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést 

(55901, 562914). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása 

keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított kollégiumi, 
diákotthoni étkeztetést (562919). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás 

céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy 
igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. 
(Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán 
nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően 
ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi 
ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, 
turistaszálló, hegyi menedékhely, menedékhely, bivakszállás, 
szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.) 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatást napi takarítással, 

ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással (5510) 
 a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok 

bérbeadását tartós használatra , jellemzően havi vagy éves 
időtartamra (68), 

 üdülőhelyi, tábori étkeztetést (562916). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
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 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)”  
szövegrész lép. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okiratok és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
29. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, a 
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola és a 
Páterdombi Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 197/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és 
Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító 
okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 

 
„Fő tevékenysége:   853200 Szakmai középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a tankönyv forgalmazását. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
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A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység.  
 
80000 OKTATÁS 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 
oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű gimnáziumi tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a gimnázium 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. évfolyamain, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. 
Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is.  
Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű 
oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve 
a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést 
is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, 
anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól 
függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos 
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nevelési igényű tanulókkal közösen történik, beleértve a párhuzamos oktatás keretei 
között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. Itt kell  szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.  
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80220 SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és iskola pedagógiai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához  kapcsolódó további tevékenységekkel, 
valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a szakiskolai 
felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, továbbá a párhuzamos 
oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. (Pl. a 
pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok 
stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 
oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, 
továbbá a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészülést is, attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, 
vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával,   
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
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tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain, az 
iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az iskola szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, attól függetlenül, 
hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű 
tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, 
fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. A szakfeladat alkalmazhatósága nem függ attól, 
hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány szakképzési évfolyammal működik. 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében, a szakképző intézmény szakképesítés megszerzésére felkészítő (nappali oktatás 
munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerinti) 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) A szakfeladat 
alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány 
szakképzési évfolyammal működik. 
 
80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS 
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskolarendszeren kívüli olyan felsőfokú 
szakmai oktatás bevételeit és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb 
szakképesítést nyújtja. 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem 
szakmai (pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) 
tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
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80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
A szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. (Alaptevékenységként végzett szakmai tanfolyami 
oktatás.) 
 
80590 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ezen a szakfeladaton olyan módszertani és szervezési, oktatási feladatok bevételeit és 
kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva  az előbbi oktatási 
szakfeladatokba nem sorolhatók. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 853200 Szakmai középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
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akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
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nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi 
vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai 
vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
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   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
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853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai 

gyakorlati oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

 a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
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853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás 
a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére 

jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás 
bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy 
érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
(854211). 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű 

szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
854211 Felsőfokú szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A 
felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói – 
valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
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szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 
Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek 
ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben 
beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó 
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog 
valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 
 
854212 Szakirányú továbbképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a 
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező 
felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény 
működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba 
vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- 
vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség 
megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek 
keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni 
és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 
 
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az 

előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és 

nyelvoktatást (8552), 
 a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
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 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött 

foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához 
szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy 

 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 
részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
Deák Ferenc Székhelyiskola: 
 látásfogyatékos 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok 

támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési 
igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés 
fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós 
forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok 
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társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 
ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel 

összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
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 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 
keretében biztosított étkezést (562915), 

 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 

nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott 
helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint 
ételek motoros vagy nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító 
kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma 
 
841902 Központi költségvetési befizetések 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok 

befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem 
szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével, illetve a képzésben 

részt vevők részére folyósított támogatásokkal kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem 
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adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik 
a munkahely megszerzését. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az OKJ-s végzettséget adó foglalkoztatást elősegítő képzésekkel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató: elhelyezkedettek száma 
 
855935 Szakmai továbbképzések  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban 
megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör 
eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát 
nyújtanak. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzettek száma 
 
855936 Kötelező felkészítő képzések  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező 

felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbefogadni szándékozók, a 
nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet 
működtetők felkészítő képzése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: a képzésre kötelezettek száma 
 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma 
 
856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat. 
 



      150. oldal / 263 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ganz Ábrahám és 

Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát 
2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 

 
„Fő tevékenysége:  853200 Szakmai középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
Saját konyha üzemeltetése esetén ezen a szakfeladaton kell elszámolni a konyha 
fenntartásával, felújításával, fejlesztésével összefüggő, az iskolai tanulók étkeztetését 
terhelő kiadásokat is. 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
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intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység. 
 

80000 OKTATÁS 

80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű 
oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve 
a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést 
is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, 
anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól 
függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű tanulókkal közösen történik, beleértve a párhuzamos oktatás keretei 
között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. Itt kell szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80220 SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, 
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továbbá a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 
oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, 
továbbá a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészülést is, attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, 
vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain, az 
iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az iskola szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, attól függetlenül, 
hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű 
tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, 
fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. A szakfeladat alkalmazhatósága nem függ attól, 
hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány szakképzési évfolyammal működik. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében, a szakképző intézmény szakképesítés megszerzésére felkészítő (nappali oktatás 
munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerinti) 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) A szakfeladat 
alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány 
szakképzési évfolyammal működik. 
 
80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS 
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az olyan felsőfokú szakmai oktatás bevételeit 
és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb szakképesítést nyújtja. 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem 
szakmai (pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) 
tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A szakmai 
tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni 
és elszámolni. 
 
80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani és szervezési, oktatási feladatok 
bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az előbbi 
oktatási szakfeladatokba nem sorolhatók. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 
„Fő tevékenysége: 853200 Szakmai középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
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 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi 
vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai 
vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
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 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai 

gyakorlati oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

 a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás 
a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére 

jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás 
bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy 
érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
(854211). 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
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 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű 

szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
    pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
854211 Felsőfokú szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A 
felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói – 
valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 
Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek 
ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben 
beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó 
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog 
valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
 
854212 Szakirányú továbbképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a 
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező 
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felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény 
működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba 
vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- 
vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség 
megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek 
keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni 
és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
 
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az 

előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és 

nyelvoktatást (8552), 
 a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött 
foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához 
szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy 

 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok 

támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési 
igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés 
fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós 
forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok 
társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 
ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
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ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel 

összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, 

dokumentumkészítési és a speciális irodai ellátó tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakszervezeti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat.”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi Szakképző 
Iskola alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a 

 
„Fő tevékenysége:   853200 Szakmai középfokú oktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
52690 EGYÉB NEM BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek tankönyv 
forgalmazást végeznek. 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
Saját konyha üzemeltetése esetén ezen a szakfeladaton kell elszámolni a konyha 
fenntartásával, felújításával, fejlesztésével összefüggő, az iskolai tanulók étkeztetését 
terhelő kiadásokat is. 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
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társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység. 
 
80000 OKTATÁS 
80210 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű 
oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve 
a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést 
is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, 
anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a 9-13. 
évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól 
függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű tanulókkal közösen történik, beleértve a párhuzamos oktatás keretei 
között művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. Itt kell  szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.  
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
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80220 SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, 
továbbá a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 
oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű szakiskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 
keretében, a szakiskola 9-10. évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó 
további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást, a szakmai előkésítő ismeretek oktatását, 
továbbá a párhuzamos oktatás keretei között művészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészülést is, attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, 
vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a 
szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti szakiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, 
a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
iskolai oktatása keretében történő, szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamain, az 
iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az iskola szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, attól függetlenül, 
hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű 
tanulókkal közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, 
fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) 
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kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. A szakfeladat alkalmazhatósága nem függ attól, 
hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány szakképzési évfolyammal működik. 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében, a szakképző intézmény szakképesítés megszerzésére felkészítő (nappali oktatás 
munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerinti) 
évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati foglalkozásokkal, az 
iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
(Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, műszerek, 
egyéb szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) A szakfeladat 
alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az iskola - a jogszabályi keretek között - hány 
szakképzési évfolyammal működik. 
 
80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS 
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az olyan felsőfokú szakmai oktatás bevételeit 
és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb szakképesítést nyújtja. 
 
80400 EGYÉB OKTATÁS 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek nem tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai 
tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek 
alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatás, vizsgáztatást. A szakmai 
tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni 
és elszámolni. 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80520 Pedagógiai szakszolgálat 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni a gyógy-testneveléssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
 
80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani, szervezési, oktatási feladatok bevételeit 
és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az előbbi oktatási 
szakfeladatokba nem sorolhatók. 
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92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 853200 Szakmai középfokú oktatás 
 
Alaptevékenység: 
 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres 
nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi 
vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai 
vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe 

bekapcsolódni kívánó tanulóknak nyújtott általános műveltséget 
megalapozó, felzárkóztató neveléssel-oktatással, pályaorientációval, 
gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma 
 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
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 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési 

program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 
kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 
 a tanulószobai ellátást (855917), 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai 

gyakorlati oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

 a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás 
a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére 

jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás 
bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy 
érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
(854211). 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű 

szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai 
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
854211 Felsőfokú szakképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a 

szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A 
felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói – 
valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 
Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek 
ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben 
beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó 
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog 
valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
 
854212 Szakirányú továbbképzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a 
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező 
felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény 
működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba 
vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- 
vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség 
megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek 
keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni 
és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
 
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az 

előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és 

nyelvoktatást (8552), 
 a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  tanulók, hallgatók száma 
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855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és 

képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve 
általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), 

vagy  
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött 

foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához 
szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy 

 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés 
feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
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855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók 

részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok 

támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési 
igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés 
fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós 
forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok 
társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 
ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel 

összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 
 
472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a sütőipari- és cukrászati termékek kiskereskedelmével, valamint az 

édesség (pl.: csokoládé, cukorka, nápolyi stb.) szakosodott 
kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a cukrászati termékek cukrászdai vendéglátás keretében történő 

értékesítésével (TEÁOR’08 5611) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző 
vizsgálatok  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az élelmiszer-előállítással összefüggő állat-egészségügyi ellenőrző 

vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az állat-egészségügyi ellátást (7500). 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma 
 
015000 Vegyes gazdálkodás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a mezőgazdasági termelőegység standard fedezeti hozzájárulásának 

66%-át meg nem haladó arányú, vegyesen végzett növénytermesztő és 
állattenyésztési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a vegyes növénytermesztéssel (TEÁOR’08 011, 012), valamint a vegyes 

állattenyésztéssel (TEÁOR’08 014) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: bevont termőterület 
 Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága 
 
016100 Növénytermesztési szolgáltatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági 

tevékenységek közül a talaj-előkészítéssel, a vetéssel, telepítéssel, a 
növények gondozásával, a permetezéssel (ideértve a légi úton történő 
permetezést is), a gyümölcsfa-, szőlőmetszéssel, a rizsátültetéssel, 
gyökérnövények egyelésével, a betakarítással, a kártevőirtással, 
(ideértve a nyulak elleni védekezést is), valamint a mezőgazdasági 
terület gondozásával, ökológiájának megóvásával, öntözési 
berendezések működtetésével, a mezőgazdasági gép, berendezés 
kezelőszemélyzettel együtt való kölcsönzésével kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a betakarítás utáni tevékenységgel (TEÁOR’08 0163), a csatornákon 
keresztül történő vízellátási tevékenységgel (TEÁOR’08 3600), a 
mezőgazdasági terület drénezésével (TEÁOR’08 4312), a tájépítéssel 
és tervezéssel (TEÁOR’08 7111), az agronómusi, agrárközgazdászi 
tevékenységgel (TEÁOR’08 7490), az egyéb kártevőirtási 
szolgáltatással (TEÁOR’08 8129), a zöldterület-kezeléssel (TEÁOR’08 
8130), valamint a mezőgazdasági kiállítások és vásárok rendezésével 
(TEÁOR’08 8230) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 

nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott 
helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint 
ételek motoros vagy nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító 
kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 
(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma 
 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott 

ideiglenes szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  katasztrófahelyzetre biztosított befogadóhelyek 

száma 
 Feladatmutató:  kitelepítésre kijelölt személyek száma 
 Teljesítménymutató:  befogadott személyek száma*éjszakák 

száma 
 
562100 Rendezvényi étkeztetés  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló, a fogyasztó 

által meghatározott helyen és eseti alkalommal elvégzett vendéglátó 
tevékenység ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 romlandó áruk viszonteladásra történő feldolgozásával (TEÁOR’08 

1089) és a romlandó áruk kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 
47) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  rendezvények száma 
 Teljesítménymutató: egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám 
 
772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a szabadidős, sporteszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy 

bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma 
 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy 

bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma 
 
749034 Akkreditációs tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb 

módon szabályozott akkreditációs eljárásokkal, tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Feladatmutató: eljárások száma 
 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, 

dokumentumkészítési és a speciális irodai ellátó tevékenységekkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.” 

 szövegrész lép. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okiratok és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
  
30. A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház alapító okiratának 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 198/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Színház 
alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az alapító okiratnak 

 
„Alaptevékenysége, szakfeladatai: 

70100 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA 

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

E szakfeladatot az önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulás gazdálkodási 
feladatait ellátó költségvetési szervek alkalmazhatják az önkormányzat, illetve a többcélú 
kistérségi társulás tulajdonában vagy az általa bérelt ingatlanok adásvételével, 
bérbeadásával, kezelésével, üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások 
kimutatására. 
 

75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki.  
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92160 ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

92161-7  Színházi tevékenység 

A színházak, szabadtéri színpadok, bábszínházak tevékenységével összefüggő bevételeket 
és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
Feladatmutató: előadások száma (db) 
Teljesítménymutató: látogatók száma (fő) 
 
Vállalkozási tevékenység: 
 

75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 

75195-9 A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a 75195-1, a 75195-3, a 75195-5, 75195-7 számjelű 
szakfeladatokra nem tervezhető, ill. el nem számolható, költségvetési szervezetekben – 
az alapító okirat szerint - végezhető vállalkozási tevékenységek bevételeit és kiadásait, 
függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint milyen alaptevékenységet végez a 
költségvetési szerv. 
Feladatmutató:  
Teljesítménymutató: - 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme nélkül, díszlet 
gyártás céljából végezhet. 
A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény összes 
kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell 
finanszírozni.”  
szövegrésze helyébe  

 
„Alaptevékenység: 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 
kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
 Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 
kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
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 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 
érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 
megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a kőszínházak – azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal 
rendelkező színházak – tevékenységével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhely; fizető nézők száma;  
 Feladatmutató: előadásszám évente; előadásszám a nyitvatartási 

idő arányában 
 Teljesítménymutató: előadásszám súlyozva a férőhelyarányos 

fizető nézőszámmal; kapacitással súlyozott jegyárbevétel 
 Eredményességi mutató: nézőszám a férőhely arányában (%)” 
 
Vállalkozási tevékenység: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységét a „900113 Kőszínházak 
tevékenysége” szakfeladathoz kapcsolódóan végzi. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme 
nélkül, díszlet gyártás céljából végezhet. 
A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az 
intézmény összes kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait 
e tevékenység bevételeiből kell finanszírozni.”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Griff Bábszínház 
alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az alapító okiratnak 

 
„Alaptevékenysége, szakfeladatai: 
92161-7 „Színházi tevékenység” 
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A színházak, szabadtéri színpadok, bábszínházak tevékenységével összefüggő bevételeket 
és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. Feladatmutató: előadások 
száma (db) 
Teljesítménymutató: látogatók száma (fő) 
 
75192-2 „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki.”  
szövegrésze helyébe  

 
„Alaptevékenység: 
 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a kőszínházak – azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal 
rendelkező színházak – tevékenységével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhely; fizető nézők száma;  
 Feladatmutató: előadásszám évente; előadásszám a nyitvatartási 

idő arányában 
 Teljesítménymutató: előadásszám súlyozva a férőhelyarányos 

fizető nézőszámmal; kapacitással súlyozott jegyárbevétel 
 Eredményességi mutató: nézőszám a férőhely arányában (%) 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 
megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket.”  

szövegrész lép. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Felkéri, hogy döntéséről a Zala Megyei Közgyűlés elnökét, értesítse és kérje az 
alapító okirat módosításához a Zala Megyei Önkormányzat egyetértését. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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31. Az Izsák Imre és az Öveges József Általános  Művelődési Központ alapító 
okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 199/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 
Művelődési Központ alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak  
„Fő tevékenysége:  852010 Alapfokú oktatás 
 
Alaptevékenységi kör: 
52690 EGYÉB NEM-BOLTI KISKERESKEDELEM 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás 
bevételeit és kiadásait. 

55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.)  
 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is) az 
alaptevékenységgel összefüggő – alapító okirat szerint végezhető - kiegészítő 
tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint 
mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészítő tevékenység. 
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80000 OKTATÁS 
80110 ÓVODAI NEVELÉS  
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával /beleértve a szükséges 
logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti 
átfedési időt és a rendszeres egészségügyi felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint az óvodás gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat 
kell e szakfeladaton tervezni, elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével /beleértve a 
fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló rehabilitációs foglalkozásokat, az 
étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi felügyeletet is/, az óvoda szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint az óvodás gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat 
attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása 
külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell 
szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon 
működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
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80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű (pl. ifjúsági osztály, csoport), 
nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelező vagy más sajátos munkarend 
szerinti általános iskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot 
ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 
 
92180 KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
A művelődési központok, házak alaptevékenységével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat kell ezen a szakfeladaton megtervezni és elszámolni. A kiegészítő tevékenység 
bevételeit és kiadásait a 75195-6 számjelű, a vállalkozási tevékenység bevételeit és 
kiadásait a 75195-7 számjelű szakfeladaton kell tervezni és elszámolni. 
 
92310 KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
A könyvtár intézményegység, mint nyilvános könyvtár a hatályos jogszabályok szerint az 
alábbi feladatokat látja el: 
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 
 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 
 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
 közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 
A könyvtár intézményegység, mint iskolai könyvtár a nyilvános könyvtári feladatokon túl 
a hatályos jogszabályok szerint az alábbi feladatokat látja el: 
 a könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 
megőrzését és használatát a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását 
biztosítja 

 tanórai foglalkozások tartása 
 egyéni és csoportos helyben használatot biztosítása 
 könyvtári dokumentumok kölcsönözése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését 
 tanórán kívüli foglalkozások tartása 
 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása 
 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása 
 muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása 
 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
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szövegrésze helyébe 
 

„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 
Alaptevékenység: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
851011, 851012 és 851013 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési 
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit 

(889101). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   férőhelyek száma 
    óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató:   ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
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és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással, továbbá az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 testi fogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 autista 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres 
nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
    pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres 
nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 



      189. oldal / 263 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 
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856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, 

öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és 
alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, 
a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó 
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, 
szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó 
bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat 
(a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi 
kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési 
intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-
e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más 

helyen szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott 
történik. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők 

maximális száma  
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, 

rendszeressége (óra) 
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, 

a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 
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910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési 

tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, 
megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító 
okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású 
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 
lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy 
közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra 
alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő 
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert 
támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez 
kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és 
kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó 
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési 
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység 
megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi 

színtérben megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, 
említett kiadásokat, bevételeket, 

 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a 
művészeti és oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek 
közművelődési tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek 
tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület 

(m2), nyitvatartási idő (hét/óra) 
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db) 
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő) 
 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, 

nyitvatartási idő, látogatottság növekedése (%) 
 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a 

használói és helyi igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok 
beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere 
útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti 
dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek 

nagysága (fm) 
 Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés 

alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) 
 Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) 
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 Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat 
szerint 

 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő 

dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján 
történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a 
raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló 
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és 
berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár 
elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) 
 Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma(db) 
 Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok 

száma (db) 
 Eredményességi mutató: az állomány feldolgozottsága (%), 

elérhetősége a katalógusokban 
 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének 

használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és 
könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a 
használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális 
feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári 
szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által 
nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az 
önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak 
közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, 
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író–olvasó 
találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése 
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
 Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
 Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + db) 
 Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig 

terjedő skálán) 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
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vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 

keretében biztosított étkezést (562915), 
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 



      194. oldal / 263 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
476100 Könyv-kiskereskedelem  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép) 

szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a használt könyvek és könyvrégiségek kiskereskedelmével (TEÁOR’08 

4779) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József 
Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2010. január 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak a  

 
„Fő tevékenysége:  852010 Alapfokú oktatás 
 
Alaptevékenységi kör: 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az óvoda által szervezett intézményi étkeztetés 
keretében az óvodás gyermekeknek biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket,  
kiadásokat. 
 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében 
szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
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Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi 
társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és 
pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, 
illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók ki. 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett – 
a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő tevékenységként végezhető - 
intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, 
kiadások.) 
 
80000 Oktatás 
80110 ÓVODAI NEVELÉS 
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával /beleértve a szükséges 
logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti 
átfedési időt és a rendszeres egészségügyi felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint az óvodás gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat 
kell e szakfeladaton tervezni, elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó 
egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével /beleértve a 
fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló rehabilitációs foglalkozásokat, az 
étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi felügyeletet is/, az óvoda szakmai 
irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 
tevékenységekkel, valamint az óvodás gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat 
attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása 
külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell 
szerepeltetni a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon 
működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 enyhe értelmi fogyatékos  
 beszédfogyatékos 
 
80120 Általános iskolai oktatás 
80121-4 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a nem sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az általános iskola 1-8. 
évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb 
személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása  

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, az  általános iskola 1-8. 
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évfolyamain, a 6. évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-
8. évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8. évfolyamokon 
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt, kell  
szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi 
vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat is. 

Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége 
körében a közoktatási törvény szerint (nem sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 
intézményekben iskolájában az 1.-10. évfolyamokon, a gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi évfolyamon) szervezett napközis 
tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók 
foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítésével, a 
tanítás kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, 
a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai.) 

 
92180 KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
Művelődési központok, házak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell 
ezen a szakfeladaton megtervezni és elszámolni. 
 
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 
92403-6 Diáksport 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 

 
Alaptevékenység: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
851011, 851012 és 851013 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési 
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit 

(889101). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 enyhe értelmi fogyatékos  
 beszédfogyatékos 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
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kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással, továbbá az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 napközi otthoni ellátást (855911) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az 

iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 
 tanulószobai ellátást (855914) 
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 
évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 hallásfogyatékos 
 beszédfogyatékos 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 

intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató:  résztvevők száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, 

öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és 
alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, 
a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó 
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, 
szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó 
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bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat 
(a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi 
kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési 
intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-
e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más 

helyen szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott 
történik. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők 

maximális száma  
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, 

rendszeressége (óra) 
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, 

a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 
 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési 

tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, 
megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító 
okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású 
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 
lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy 
közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra 
alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő 
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert 
támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez 
kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és 
kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó 
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési 
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység 
megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi 

színtérben megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, 
említett kiadásokat, bevételeket, 

 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a 
művészeti és oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek 
közművelődési tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek 
tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület 

(m2), nyitvatartási idő (hét/óra) 
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db) 
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő) 
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 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, 
nyitvatartási idő, látogatottság növekedése (%) 

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés 

keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 
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 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok 
keretében biztosított étkezést (562915), 

 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést 

(562919), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 

étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és 
bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” 

 szövegrész lép. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 



      204. oldal / 263 

32.  A József Attila Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 200/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Városi 
Könyvtár alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Az alapító okiratnak  

 
„Az intézmény kiegészítő feladatköre:   
Működteti és fenntartja a Keresztury-ház Zalai Tudományos Gyűjtemény és  Könyvtárat 
Fő tevékenysége: 910100   Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési kötelezettséggel látja el az alapító 
szakmai és gazdasági felügyelete mellett. 
 
925100 Könyvtári tevékenység 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
Felnőtt,- gyermek ,- és iskolai könyvtári funkciók ellátása a városban.         
Irodai szolgáltatás, INTERNET-szolgáltatás.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Az intézmény tevékenységi köre: 
Fő tevékenysége: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Alaptevékenység: 
 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és 

helyi igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével 
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a 
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok 
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek 

nagysága (fm) 
 Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján 

meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) 
 Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) 
 Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat 

szerint 
 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az 

őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből 
hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári 
állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, 
portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, 
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lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel 

foglalkozó munkatársak száma (fő) 
 Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) 
 Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) 
 Eredményességi mutató: az állomány feldolgozottsága (%), elérhetősége a 

katalógusokban 
 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz 

való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés 
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló 
információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), 
a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi 
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a 
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás 
rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író–
olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése 
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek nagysága (m2) 
 Feladatmutató:  a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 
 Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + db) 
 Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő 

skálán) 
 
Az intézmény kiegészítő feladatköre:  Működteti és fenntartja a Keresztury-ház 
Zalai Tudományos Gyűjtemény és Könyvtárat”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:    Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 



      206. oldal / 263 

33.  Keresztury Dezső ÁMK alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 201/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Általános 
Művelődési Központ alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az alapító okiratnak az intézmény és a hozzá rendelt más intézmények működését 

szabályozó „Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ gazdasági és műszaki 
egysége saját feladatainak ellátása mellett gondoskodik még a hozzá rendelt részben 
önálló gazdálkodó József Attila Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi és Zala 
Megyei Tourinform és Marketing Iroda működésének gazdasági és műszaki feltételeiről.”  

 szövegrész helyébe 
 
 „Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ gazdasági és műszaki 

egysége saját feladatainak ellátása mellett gondoskodik még a hozzá 
rendelt önállóan működő József Attila Városi Könyvtár, valamint a 
Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda 
működésének gazdasági és műszaki feltételeiről.”  

 szövegrész lép. 
 

2.  Az alapító okiratnak  
 

„Az intézmény tevékenységi köre: 
Fő tevékenysége: 932900 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 
 Megnevezés Megjegyzés 
75177 
75177-9 

Szakmai tevékenységet 
irányító és kisegítő 
szolgáltatás 

A Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő 
szolgáltatásokkal összefüggő kiadásokat és 
bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni 
és elszámolni. 

75192 
75192-2 Önkormányzatok 

elszámolásai 

Ezen a szakfeladaton kerül kimutatásra a 
központi költségvetésből folyósított 
támogatás. 

80130 
80131-3 Alapfokú művészetoktatás 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és 
elszámolni az Oktatási Törvényben 
meghatározott művészeti ágakban 
művészetoktatási intézményként működő 
iskola szakmai feladat ellátásával, az iskola 
pedagógiai szakmai irányításával, 
vezetésével, a szakmai feladat ellátáshoz 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a 
tanulókkal kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

80400 
80402-8 Egyéb oktatás 

Iskolarendszeren kívüli 
szakmai oktatás, vizsgáztatás 
Felnőttoktatás 

A szakmai tanfolyamokkal, felnőttképzéssel 
kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell 
ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. 

92180 
 
92181-5 

Közösségi-művelődési 
tevékenység 
Művelődési központok, házak 
tevékenysége 

A művelődési központok, házak 
tevékenységével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni 
és elszámolni 

22110 Könyv- és zeneműkiadás A könyvek füzetek, zeneművek 
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22111-5 
 

Könyv- és zeneműkiadás szerkesztésével, lektorálásával fordításával 
kapcsolatos kiadói tevékenység 

 
Kiegészítő tevékenységként 

75195 
 
 
75195-2 

Költségvetési szervek 
kiegészítő és vállalkozási 
tevékenysége 
Közoktatási intézményekben 
végzett kiegészítő 
tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a 
közoktatási törvényben az alaptevékenységgel 
összefüggő és az alapító okirat szerint 
végezhető kiegészítő tevékenységek 
bevételeit és kiadásait. 

92160 
 
92161-7 

Előadóművészeti tevékenység 

Színházi tevékenység 

A színházak, szabadtéri színpadok, 
bábszínházak tevékenységével összefüggő 
kiadásokat és bevételeket kell ezen a 
szakfeladaton tervezni és elszámolni. 

92170 
92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 

Ezen a szakfeladaton kell megtervezni és 
elszámolni a máshova nem sorolható 
művészeti tevékenységek bevételeit és 
kiadásait. 

92190 
92192-5 
 

Egyéb szórakoztatási és 
kulturális tevékenység 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és 
elszámolni 0a más szakfeladatba nem 
sorolható egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység bevételeit és kiadásait 

55142-5 
Egyéb szálláshely szolgáltatás

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és 
elszámolni az önálló jogi személyként 
működő nővér- és orvos-szállások, illetve a 
költségvetési szerv dolgozói által 
igénybevehető, állandó és átmeneti jelleggel 
fenntartott szálláshelyek bevételeit és 
kiadásait. 

70101-5 
Saját vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

E szakfeladatot az önkormányzatok, valamint 
a többcélú kistérségi társulás gazdálkodási 
feladatait ellátó költségvetési szervek 
alkalmazhatják az önkormányzat, illetve a 
többcélú kistérségi társulás tulajdonában vagy 
az általa bérelt ingatlanok adásvételével, 
bérbeadásával, kezelésével, üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 
kimutatására. 

75195-6 
Szórakozás, kultúra, sport 
ágazatban végzett kiegészítő 
tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a TEÁO
92. szórakozás, kultúra, sport ágazatba sorolt, 
költségvetési szervezetek alaptevékenységge
összefüggően – alapító okirat szerint végezhet
- kiegészítő tevékenységekkel kapcsolato
bevételeket és kiadásokat, függetlenül attó
hogy e szakfeladatrend szerint mely besorolás
alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészít
tevékenység.  

75195-8 
A költségvetési szervek által 
végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a 75195-
a 75195-3, a 75195-5, 75195-7 számjel
szakfeladatokra nem tervezhető, ill. el nem
számolható, költségvetési szervezetekben – a
alapító okirat szerint - végezhető vállalkozá
tevékenységek bevételeit és kiadásai
függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerin
milyen alaptevékenységet végez a költségveté
szerv. 

 
szövegrésze helyébe 
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  „Az intézmény tevékenységi köre: 
 
Fő tevékenysége: 932900Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
 
Alaptevékenység: 
 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra 

kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjára épülő, ezen művészetek területén meglévő tehetség 
felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket 
megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú 
oktatási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
   pedagógusok száma 
 Feladatmutató:  tanulók száma 
 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, 
és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 
856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma” 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, 

öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és 
alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
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művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, 
a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó 
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, 
szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó 
bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat 
(a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi 
kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési 
intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-
e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más 

helyen szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott 
történik. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők 

maximális száma  
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, 

rendszeressége (óra) 
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, 

a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 
 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési 

tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, 
megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító 
okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású 
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 
lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy 
közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra 
alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő 
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert 
támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez 
kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és 
kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó 
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési 
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység 
megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi 

színtérben megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, 
említett kiadásokat, bevételeket, 

 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a 
művészeti és oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek 
közművelődési tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek 
tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület 

(m2), nyitvatartási idő (hét/óra) 
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db) 
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő) 
 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, 

nyitvatartási idő, látogatottság növekedése (%) 
 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött 

foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához 
szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy 

 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   képzési férőhelyek száma 
 Feladatmutató:   képzésre jelentkezők száma 
 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 
 Eredményességi mutató:  képzést sikeresen elvégzők száma 
 
592014 Zeneműkiadás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a zeneművek nyomtatott formában(kottaként), elektronikus formában 

vagy más hordozón, illetve letölthető formában való kiadásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a zenemű kiadási vagy másolási jogának engedélyezését (592040). 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: kiadott művek száma, átlagos példányszám 
 
581100 Könyvkiadás  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a nyomtatott és elektronikus (pl. CD, elektronikus megjelenítők) vagy 

hang formában, vagy az interneten történő könyvkiadással (pl. a könyv, 
brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék, atlasz, térkép és 
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grafikai mű, hangoskönyvek stb.) kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a földgömb (TEÁOR’08 3299), reklámanyagok (TEÁOR’08 5819) 

készítésével, zenei gyűjtemények/kották kiadásával (TEÁOR’08 5920) 
és a független alkotói tevékenységgel ( TEÁOR’08 9003) kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos 

példányszám 
 
Kiegészítő tevékenység: 
 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a befogadó – azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel 

rendelkező, társulat nélküli – színházak tevékenységével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

 Szintén itt kell megtervezni a szabadtéri színházak – azaz állandó, 
jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel 
rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-
ig) játszó színház – tevékenységével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat.  

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely (db)  
 Feladatmutató:  a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók 

száma (db) 
 Teljesítménymutató: a befogadott előadások száma (db) 
 Eredményességi mutató: látogatottság-növekedés (%) 
 
900114 M.n.s. színházak tevékenysége 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az előzőekbe be nem sorolható színházak tevékenységével kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhely; fizető nézők száma;  
 Feladatmutató: előadásszám évente; előadásszám a nyitvatartási idő 

arányában 
 Teljesítménymutató: előadásszám súlyozva a férőhelyarányos 

fizető nézőszámmal; kapacitással súlyozott jegyárbevétel 
 Eredményességi mutató: nézőszám a férőhely arányában (%) 
 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 
 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint 

a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő 
részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatással kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 
 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az m.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 
 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 jellemzően a munkás-, nővér- és orvos-szállások, illetve a költségvetési 

szerv dolgozói, hivatalos vendégei által igénybevehető, állandó és 
átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató:   férőhelyek száma 
 Feladatmutató:  igénylők száma 
 Teljesítménymutató: elszállásoltak/vendégéjszakák száma 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 

kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik 
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti 
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt 
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – 
is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása 

érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott 
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: ingatlanok száma 
 Teljesítménymutató:bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” 
 szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
34. Az óvodák és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 202/2009. sz. határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi I. sz. 
Integrált Óvoda alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
 1.)  Az alapító okiratnak  
 

„Az intézmény tevékenységi köre:  
Fő tevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az óvoda által az alaptevékenység 
keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek 
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében 
szervezett – a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő 
tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, 
kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
80000  Oktatás 
80110 ÓVODAI NEVELÉS 
80111-5  Óvodai nevelés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával 
/beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató 
foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni, 
elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv 
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével 
/beleértve a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló rehabilitációs 
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foglalkozásokat, az étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is/, az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai 
célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
Ady u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
Kis u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
Mikes K. u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények 
alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot 
látnak el. 

E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési 
tanácsadással, a logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a gyógytestneveléssel és 
az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.” 

szövegrésze helyébe 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
 
Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 
Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem 
rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, 

bevételeit (889101). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
    óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
Ady u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
Kis u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
Mikes K. u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 
felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 
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841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket 

 
Kiegészítő tevékenység: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást 

(5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek 

számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) 
kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy 

felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók 
kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy 
elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik 
onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy 
nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való 
elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
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Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató:  vendégek átlagos napi száma”  
szövegrész lép. 

 
2.)  Az alapító okiratnak „Az intézmény tevékenységi körei”címhez 

tartozó  
„8520 Alapfokú oktatás” szövegrésze helyébe   
„8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak.  
 

 
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi II. sz. 

Integrált Óvoda alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
 1.)  Az alapító okiratnak 
 

„Az intézmény tevékenységi köre: 
Fő tevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
 
55230 Intézményi közétkeztetés 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az óvoda által az alaptevékenység 
keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek 
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében 
szervezett – a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő 
tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, 
kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
80000 OKTATÁS 
80110 ÓVODAI NEVELÉS 
80111-5 Óvodai nevelés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával 
/beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató 
foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni, 
elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 

 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv 
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével 
/beleértve a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló rehabilitációs 
foglalkozásokat, az étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
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felügyeletet is/, az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai 
célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
Radnóti u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 
Kosztolányi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   látásfogyatékos 
Petőfi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
   hallásfogyatékos 
Szent László u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények 
alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot 
látnak el. 
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési 
tanácsadással, a logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a gyógytestneveléssel és 
az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Az intézmény tevékenységi köre: 
 
Fő tevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem 
rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, 

bevételeit (889101). 
Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
    óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
Radnóti u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 
Kosztolányi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   látásfogyatékos 
Petőfi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
   hallásfogyatékos 
Szent László u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 
felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
Kiegészítő tevékenység: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást 

(5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek 

számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) 
kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész lép. 

 
2.)  Az alapító okiratnak „Az intézmény tevékenységi körei:” címhez 

tartozó  
„8520 Alapfokú oktatás” szövegrésze helyébe  
„8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
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III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegyi Integrált 
Óvoda alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
1.)  Az alapító okiratnak 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
 
Fő tevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
 
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az óvoda által az alaptevékenység 
keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek 
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében 
szervezett – a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő 
tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, 
kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
80000 OKTATÁS 
80110 ÓVODAI NEVELÉS  
80111-5 Óvodai nevelés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával 
/beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató 
foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni, 
elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 

 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv 
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével 
/beleértve a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló re/habilitációs 
foglalkozásokat, az étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is/, az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai 
célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
Fogyatékosság típusai: 
Űrhajós u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 
   autista 
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Kodály Z. u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
Landorhegyi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények 
alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot 
látnak el. 

E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési 
tanácsadással, a logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a gyógytestneveléssel és 
az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.”  

szövegrésze helyébe 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
 
Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 
Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem 
rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, 

bevételeit (889101). 
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Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
    óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
Űrhajós u. Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   testi fogyatékos 
   autista 
Kodály Z. u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
Landorhegyi u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 
felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket.” szövegrész lép. 

 
Kiegészítő tevékenység: 
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562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást 

(5610). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek 

számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) 
kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy 

felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók 
kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy 
elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik 
onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy 
nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való 
elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma” 
szövegrész lép. 
 

2.)  Az alapító okiratnak „Az intézmény tevékenységi körei:” címhez 
tartozó  
„8520 Alapfokú oktatás” szövegrésze helyébe   
„8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész lép. 

 



      225. oldal / 263 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 

IV.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Integrált 
Óvoda alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
1.)  Az alapító okiratnak 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
Fő tevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
 
55230 Intézményi közétkeztetés 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az óvoda által az alaptevékenység 
keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében az óvodás gyermekeknek 
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó 
konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos 
bevételek, kiadások.) 
 
75195 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÁS 
TEVÉKENYSÉGE 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként  
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a 
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében 
szervezett – a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészítő 
tevékenységként végezhető - intézményi étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, 
kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, 
nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek, kiadások.) 
 
80000 Oktatás 
80110 ÓVODAI NEVELÉS  
80111-5 Óvodai nevelés 
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével és iskolai életmódra felkészítő foglalkozásával 
/beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató 
foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is, továbbá az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai 
feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni, 
elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a 
szakmai eszközök, anyagok stb. bevételei, kiadásai.) 
 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv 
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésével 
/beleértve a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló re/habilitációs 
foglalkozásokat, az étkezés alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi 
felügyeletet is/, az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás 
gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos 
nevelési igényű óvodás gyermekek nevelése, ellátása külön, vagy a nem sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel közösen történik. Itt kell szerepeltetni a szakmai 
célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és az intézményi vagyon működtetésével 
(üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. 
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Fogyatékosság típusai: 
Csillag közi Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
Napsugár u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
 
80520 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek, közoktatási intézmények 
alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként pedagógiai szakszolgálati feladatot 
látnak el. 

E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a gyógypedagógiai tanácsadással, a 
szakszolgálati intézményben történő korai fejlesztéssel és gondozással, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységgel, a nevelési 
tanácsadással, a logopédiai ellátással, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadással, továbbá a konduktív pedagógiai ellátással, a gyógytestneveléssel és 
az intézmény pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat 
ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, az ellátást igénybe vevőkkel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.”  

szövegrésze helyébe 

 
„Az intézmény tevékenységi köre:  
 
Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 
Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár 

szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem 
rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 
szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 
Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, 

bevételeit (889101). 
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Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
    óvodapedagógusok száma 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 
Fogyatékosság típusai: 
Csillag közi Székhelyóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 
   autista 
Napsugár u. Tagóvoda: 
   enyhe értelmi fogyatékos 
   beszédfogyatékos 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 
felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 

oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
Kiegészítő tevékenység: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
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 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 
(562917), 

 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást 
(5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek 

számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) 
kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész lép. 

 
2.)  Az alapító okiratnak „Az intézmény tevékenységi körei:” címhez 

tartozó  
 „8520 Alapfokú oktatás” szövegrésze helyébe  
 „8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész lép. 
 
 

V.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai Gazdasági 
Ellátó Szervezet alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
 1.)  Az alapító okiratnak 
 

„Fő tevékenysége: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 
 
Alaptevékenységi kör: 
 
75175 ÖNKORMÁNYZATI VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSI INTÉZMÉNYEK ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLATAI 
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai 
Az önkormányzati és többcélú kistérségi társulási intézmények mellett szervezett, 
feladatellátásokat segítő gazdálkodási szervezetek tevékenységeivel kapcsolatban 
felmerült bevételeket és kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 
társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve 
az intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a 
pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú 
kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz 
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átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra 
azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások nem mutathatók 
ki.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú 
kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 
 
Alaptevékenysége: 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok 

nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók 
elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, 
könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb 
számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társasági 
jövedelemadó- és más bevallás készítésével, adótanácsadással, a 
bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője 
számára végzett tanácsadással és segítségnyújtással és/vagy csőd 
és felszámolási eljárás végzésével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem 
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi 
előirányzatokat és teljesítéseket.” 

 szövegrész lép. 
 

2.)  Az alapító okiratnak „Az intézmény tevékenységi körei:” címhez 
tartozó  
„8520 Alapfokú oktatás” szövegrésze helyébe  
„8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész lép. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak.  
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okiratok és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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35. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 203/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pálóczi Horváth Ádám 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2010. január 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okiratnak 

 
„Fő tevékenysége:  852020 Alapfokú művészetoktatás 
Alaptevékenységi kör: 
 
75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 
ELSZÁMOLÁSAI 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás 
által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által 
kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, 
valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást 
és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell 
szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások 
nem mutathatók ki. 
 
80000 OKTATÁS 
80130 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott 
művészeti ágakban alapfokú művészet- oktatási intézményként működő iskola szakmai feladat 
ellátásával, az iskola pedagógiai szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátáshoz 
kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.”  
szövegrésze helyébe 

 
„Fő tevékenysége:   852020 Alapfokú művészetoktatás 
Alaptevékenység: 
 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség 
felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket 
megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú 
oktatási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
  pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni:  
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

szövegrész lép. 
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Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
36. A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye alapító okiratának 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 204/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény 
Gondnokság Intézménye alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okiratnak  

 
„Alaptevékenysége: 
Az intézmény a sportlétesítmények tekintetében ellátja költségvetési tervezéssel, a 
pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-
gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Működteti, karbantartja, s külön megállapodás alapján az 
igénybevevő szakosztályok rendelkezésére bocsátja a gazdálkodási körébe tartozó 
létesítményeket.  
 
Fő tevékenysége: 931100  Sportlétesítmény működtetése 
 

75192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 
ELSZÁMOLÁSAI 

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás 
által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által 
kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, 
valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást 
és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell 
szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton működési kiadások 
nem mutathatók ki. 

 

92400 SPORTTEVÉKENYSÉG 

92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 

A sportintézmények, sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. 
Feladatmutató: - 
Teljesítménymutató: - 
TEÁOR szerint:  6832 Ingatlankezelés.”  
 
szövegrésze helyébe 
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„Az intézmény a sportlétesítmények tekintetében ellátja költségvetési tervezéssel, 
a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a 
munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt 
adatszolgáltatással és belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Működteti, 
karbantartja, s külön megállapodás alapján az igénybevevő szakosztályok 
rendelkezésére bocsátja a gazdálkodási körébe tartozó létesítményeket.  
 
Fő tevékenysége:  931100  Sportlétesítmény működtetése 
 
Alaptevékenység: 
 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás 

sportlétesítmény, vízisport-telep, lóistálló, kennel, sporthajó tároló) 
működésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az azokhoz tartozó 
kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt, 

 sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportlétesítmények stb.) felújításával, 
valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival 
összefüggő kiadásokat és bevételeket. 

Mutatószámok: 
 Feladatmutató: létesítményt igénybe vevő személyek száma 
 Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek száma 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 
Kiegészítő tevékenység: 
 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 

lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) 
bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 
Mutatószámok: 
 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)  
 
Az intézmény tevékenységi körei: 
6832 Ingatlankezelés”  
szövegrész lép. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 



      233. oldal / 263 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2009. szeptember 18. 
Felelős:     Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
37.  Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 205/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal az 
Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„12. Alaptevékenysége: 
Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-
szellemi fejlődését elősegítő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
intézmény. 
  
Fő tevékenység: 
TEÁOR’08: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
Szakágazat száma: 889110 Bölcsődei ellátás 
 
Szakfeladat száma: 889101 Bölcsődei ellátás 
Itt kell megtervezni és elszámolni 
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Kapacitásmutató:  férőhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban 

 
Kiegészítő tevékenység 

Szakfeladat: 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb            
szolgáltatások 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így 
az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, 
játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást. 
Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során 
Teljesítménymutató: az ellátásban részesülők száma éves átlagban 

 Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 Szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják 
nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett 
ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy 
elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem 
motoros jármvön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és 
azonnali közvetlen fogyasztásra való felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Teljesítménymutató:  vendégek átlagos napi száma 

 Szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 
lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) 
bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: lakóingatlanok száma 

Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 

 Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 
lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek 
részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem 
használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is 
tartalmaz). 
Feladatmutató: ingatlanok száma 

Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 

 Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma 

Az intézmény Cseperedő tagbölcsődéje a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet felkérésére módszertani bölcsődéket segítő feladatokat lát el. 
Az intézmény az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat teljesítési 
kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
38. Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye alapító okiratának 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 206/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal a 
Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Alapító Okiratát 
(továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat „Alaptevékenysége” elnevezésű  fejezete helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„ Alaptevékenysége: 
Az intézmény a harmadik életévüket betöltött  önkiszolgálásra részben képes, 
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, igény szerint étkezésre, szabadidős programokban való 
részvételre. 
                 
Napirend szerint készségfejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez. 
Napi háromszori étkezést biztosít a hét 5 napján. Biztosítja az ellátottak 
szükségletekhez igazodó gondozását, személyre szabott bánásmód kialakítását. 
Neveli az ellátottakat a közösségi normák és az együttélés alapvető szabályainak 
betartására. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉG: 
 
TEÁOR’08:        8810   Idősek, fogyatékosok szociális ellátása  
      bentlakás nélkül 
Szakágazat száma: 881000  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása  
      bentlakás nélkül 
 
Szakfeladat:  881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy 
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 
személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Kiegészítő tevékenység: 
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Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

Az intézmény alaptevékenységi körében meghatározott feladatokat teljesítési 
kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. 
 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
39. Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 207/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal a 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ  Alapító Okiratát 
(továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat „Alaptevékenysége”  elnevezésű fejezete helyébe  az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„Alaptevékenysége: 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének  
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálat általános feladatain túl az 
alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

 utcai és lakótelepi szociális munka 
 kapcsolattartási ügyelet 
 kórházi szociális munka 
 készenléti szolgálat. 

A Családsegítő Szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az 
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ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 
A családsegítés keretében biztosítani kell 
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve   

konfliktusok megoldásának elősegítését, 
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, 

ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az 
oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi 
segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, 

 a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, 
valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, 
a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával 
küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 
részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, 
családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, 
valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉG: 
TEÁOR’08: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül 
Szakágazat száma: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

Szakfeladat: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 

Szakfeladat: 889202 Kórházi szociális munka 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a Gyvt-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Szakfeladat: 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a Gyvt-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális 
munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Szakfeladat: 889204 Kapcsolattartási ügyelet 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a Gyvt-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő bevételeket és 
kiadásokat. 
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Szakfeladat: 889205 Iskolai szociális munka 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 

Szakfeladat: 889924 Családsegítés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 Szakfeladat: 889201-2 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat. 
   

 

Kiegészítő tevékenység    

Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 

Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma 

Az intézmény Gyermekjóléti Központja a Nyugat-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala Zala Megyei Területi 
Kirendeltségének kijelölése alapján módszertani feladatokat is ellát. 
Az intézmény az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat teljesítési 
kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. 
 
Vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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40.  Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 208/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal az 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát (továbbiakban: 
alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„7. Az intézmény besorolása: 
tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 

közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:  közintézet 

feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint:   önállóan működő költségvetési 
szerv   

Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel 
bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti 
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató 
feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. 

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Egészségügyi Intézmények 
Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.” 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„12. Alaptevékenysége: 
Koordinálja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkáját, 
szervezi és irányítja azok diagnosztikai és terápiás eszközparkjainak fejlesztését, 
az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Szervezetén keresztül beszerzi az 
egészségügyi gépeket, eszközöket, megszervezi az ügyeleti ellátás rendjét, részt 
vesz az alapellátás költségvetésének tervezésében. 
 
Ellátja a telefonos drog-segély szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatokat.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉG: 
TEÁOR’08: 8621 Általános járóbeteg-ellátás 
 
Szakágazati besorolás: 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

Szakfeladat: 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg 
vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali 
sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 
sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Kapacitásmutató: ellátandó lakosság száma 

Feladatmutató: szerződött ügyeleti óra 
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Szakfeladat: 862301 Fogorvosi alapellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében 
megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám 

Feladatmutató: ellátandó lakosságszám 

Szakfeladat: 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott 
fogorvosi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám 

Feladatmutató: ellátandó lakosságszám 

Szakfeladat: 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya 
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus 
alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek 
megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett 
megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0–6 éves korú 
gyermekek gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Szakfeladat: 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő 
egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási 
tanácsadás egészségügyi feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a 
további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel 
élők és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a 
közösségbe történő beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggő feladatok 
ellátásával, a harmonikus fejlődést veszélyeztető körülmények kiküszöbölésével, 
járványügyi intézkedésekkel, iskola-egészségügyi ellátással, valamint a 6–18 
éves tanulók gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Szakfeladat: 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a máshova nem sorolható járóbeteg-ellátással kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám 

 

Kiegészítő tevékenység 

Szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 
lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) 
bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: lakóingatlanok száma 

Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
41. Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 ZMJVK 209/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal az 
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratát 
(továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat „Alaptevékenysége” elnevezésű  fejezete helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„Alaptevékenysége: 
Végzi a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi, 
gazdasági feladatait, valamint technikai ellátását. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉG 
TEÁOR’08 :     84.11 Általános közigazgatás 
Szakágazati besorolás: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú 
kistérségi    társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
       
Szakfeladat:  692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartásával, a 
pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésével vagy vizsgálatával, 
ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb 
számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társaságijövedelemadó- és más 
bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
- a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője számára 
végzett tanácsadással és segítségnyújtással és/vagy csőd és felszámolási eljárás 
végzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.   
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Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 
költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

Szakfeladat: 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő 
előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos  
bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
42.  Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

ZMJVK 210/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 1-jei hatállyal a 
Gondozási Központ Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„12. Alaptevékenysége: 
Az intézmény alaptevékenysége körében ellátja étkeztetést,  házi 
segítségnyújtást, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját 
otthonukban élő rászorulók részére.  

A demens, a  pszichiátriai és szenvedélybetegek, az  idősek klubjai gondozottjai 
részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai és pszichés gondozást. 
A gondozóház átmeneti elhelyezést biztosít ideiglenes jelleggel, legfeljebb négy 
hónap időtartamra. Ezen  időtartam az intézmény orvosának szakvéleménye 
alapján különösen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható. 
Az idősek otthona tartós bentlakást, végleges elhelyezést nyújt. 
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A pénzbeli szociális ellátások területén az igazgatási döntés-előkészítés 
érdekében helyszíni környezettanulmányokat végez. 
Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának 
megszervezéséről. 
 
Fő tevékenység: 
TEÁOR’08: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
Szakágazat száma: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül 
 
Szakfeladat: 889921  Szociális étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
-  a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjai 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkeztetés biztosítására nem képes 
személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos  
bevételeket és kiadásokat 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889922 Házi segítségnyújtás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási és ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére 
az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató:  ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma 
Teljesítménymutató:   adott évben előfordult riasztások száma (db) 
Szakfeladat: 881011 Idősek nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi 
napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Feladatmutató:      ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 881012 Demens betegek nappali ellátása  
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
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- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy 
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi 
napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Feladatmutató:      ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. 
életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. 
életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Szakfeladat: 873012 Időskorúak átmeneti ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen 
gondoskodni nem képes időskorúak (valamint 18. életévüket betöltött beteg 
személyek) legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Szakfeladat: 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a 
demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön 
gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Kapacitásmutató:  férőhelyek száma 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 
Szakfeladat: 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
-    az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga 
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, 
vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási 
szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött, 
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes 
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személyt is, akinek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Kapacitásmutató:   férőhelyek száma 
Feladatmutató:    ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 
Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 
költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

Szakfeladat: 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel 
összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos  
bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 

 
Kiegészítő tevékenység 
 
Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889911-2 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. 
életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
Szakfeladat: 889912-2  Szenvedélybetegek nappali ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
-    a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 
18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató:  ellátást igénylők száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Szakfeladat: 841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és 
szabályozása 

     Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben és 
az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében a 
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társadalmi szolidaritás alapján végzett, illetve a kábítószerügyi koordinációval 
összefüggő feladatok területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, 
illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
Szakfeladat: 881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 
bentlakás nélkül 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- az időskorú, illetve fogyatékos személyek részére nyújtott, máshova nem 
sorolható, egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében 
lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek 
részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem 
használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, 
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is 
tartalmaz). 
Feladatmutató: ingatlanok száma 
Teljesítménymutató:   bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 
 
Az intézmény alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat teljesítési 
kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. 
 
Vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
Az intézmény az  EESZI Nyugat-Dunántúli Regionális Szociális Módszertani 
Központ konzorciumi tagjaként módszertani feladatokat is ellát.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A  Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2009. szeptember 18. 
Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
 
43.  A zalaegerszegi 24251 hrsz-ú út (Izzó utca) területrendezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A Műszaki Bizottság és a Gazdasági Bizottság is egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, kéri, 
hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal az 
előterjesztést elfogadta. 
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 ZMJVK 211/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése forgalomképessé nyilvánítja a 
zalaegerszegi 24251 hrsz-ú közterület 26 m2 nagyságú részét és egyetért azzal, 
hogy az értékesítésre kerüljön a zalaegerszegi 24258 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 
Simon Zoltán részére. A Közgyűlés a vételárat bruttó 52.000,- forintban 
határozza meg, melyet ÁFA nem terhel. Az értékesítés feltétele az előterjesztés 
mellékletét képező változási vázrajznak megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatása.  
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására és az 
adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:   2009. december 31.           
Felelős:      Dr. Gyimesi Endre polgármester 

 
 
44. Önrész biztosítása a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések c. pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósításához 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, a Műszaki 
Bizottság 1 tartózkodással, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, az Oktatási és Ifjúsági 
Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság is 1 tartózkodás mellett támogatták az 
előterjesztést. 
 
Kiss Ferenc: A TIOP keretében egy közel 440 millió Ft-os pályázati lehetőségről van 
szó, a TISZK nyújtaná be és a megvalósulás a Csány László Közgazdasági 
Szakközépiskolában történne meg. Kéri, hogy gondolják át újra a TISZK ilyen irányú és 
jellegű tevékenységét, funkcióját, mert a pályázati lehetőség való igaz, hogy neki áll 
rendelkezésére, de kérdés, hogy nincs-e párhuzamos képzése. Tudomása szerint a 
Páterdombon is működik olyan terem, amit szeretnének bővíteni, a fejlesztés 
tornateremre, nyelvi és informatikai szaktermek építésére vonatkozna. Nem a pályázat 
jogosultságát vitatja. A TISZK-es ügyeket a szakbizottságnak napirendre kellene vennie 
és megnéznie, hogy van-e párhuzamos tevékenységük, hiszen ehhez a pályázathoz az 
önkormányzatnak 66 millió Ft-os önrészt kellene biztosítania, valamint a pályázatírást 
és egyéb feladatokat is ellátna az önkormányzat. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Furcsa a helyzet, mert egyetlen iskola pályázhat, ez pedig a Csány 
László Közgazdasági Szakközépiskola, a pályázat jellegéből adódóan. Olyan módot 
kellett választani, ami nagyobb hasznot hoz a város számára. A Csány László 
Közgazdaság Szakközépiskola és a Zrínyi Miklós Gimnázium között egy kis sáv 
húzódik, ahol van fejlesztési lehetőség, melynek eredményét talán mindkét iskola tudná 
hasznosítani mind tantermekben, mind egyebekben. A Csány László Szakközépiskola 
tornaszobája rendkívül pici, annak a fejlesztése mindenképpen indokolt. Gyutai Csaba 
és Tombi Lajos alpolgármester urak bejárták a helyszínt, mindketten hozzászólásra 
jelentkeztek. 
 
Gyutai Csaba: A pályázati kiírás úgy szólt, hogy csak azoknak az 
intézményeknek a fejlesztésére van lehetőség, akik a TISZK első körében még nem 
voltak a TISZK tagjai. Egyedül a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola lett a 
második körben a TISZK tagintézménye, így csak ezzel az iskolával tudnak pályázni. 
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85 %-os támogatottságú pályázatról van szó, kérdés, hogy mekkora önrészt vállalnak. 
Ha 1-2 %-kal több önrészt vállalnak, akkor az esélyük is nagyobb a pályázati nyerésre. 
A cél az, hogy olyan eredménye legyen ennek a pályázatnak, hogy a két iskola 
optimálisan együtt használhassa a megvalósult fejlesztést. Ez fontos lenne a városnak is, 
mert ha a Zrínyi Miklós Gimnázium újra elindítaná az Arany János programot, akkor– a 
számításaik szerint – egy osztály négy évfolyamon kb. 100-120 millió Ft többletforrást 
hozna, ami működtetésbe kerül be a városhoz. Ezt is figyelembe kell venni és 
mérlegelni szükséges. A másik szempont – a amiről szintén szólt polgármester úr –, 
hogy a Csány László Közgazdasági SZKI szerencsétlen helyzetben van, hiszen 
gyakorlatilag csak egy tornaszobájuk van, ami jóindulattal sem nevezhető 
tornateremnek. Nem oldható meg az, hogy párhuzamosan két osztály testnevelés órán 
vegyen részt. Ha a pályázat sikeres lesz, még egy tornaszoba megvalósulhatna, 
párhuzamos testnevelésórák megtartására is lehetőség adódik. Mivel a pályázat adta 
lehetőség ilyen, azt kell eldönteni, indulnak-e rajta vagy sem. Ha indulnak, akkor az 
említett szempontokat mérlegelni kell. A legtöbbet úgy tudják kihozni ebből a 
pályázatból, hogy a két iskolának a fejlesztését szorgalmazzák. Még azt a szempontot is 
hozzáteheti, hogy főépítész úr segítségével olyan terv van előkészítés alatt, amely a 
Csány László Közgazdasági SZKI-nak a Jókai utcai fronton lévő – korábban 
bölcsődének használt – épületszárnyát, amely helyi védettség alatt áll, úgy építené át, 
hogy a homlokzat is megmaradna. Így városépítészeti szempontok is érvényesülnek a 
pályázatban. Kéri, hogy ezekre a szempontokra tekintettel támogassák a pályázat 
benyújtását, ez még nem garancia, hogy a lehetőséget meg is nyerik. Ha így lesz, akkor 
igyekeznek minél többet kihozni a lehetőségből. 
 
Tombi Lajos:  A bölcsőde a város tulajdona, azt már megvásárolták és jó 
állapotban van. Véleménye szerint Zalaegerszeg városa nem engedheti meg magának, 
hogy egy pályázaton ne induljon. Jómaga is tudna legalább három szakközépiskolát 
mondani, amely jobban rászorulna a fejlesztésre, de ez a jelenlegi pályázati kiírás ilyen 
feltételeket tartalmaz. Nem racionális a kiírás, kétségtelen, ennek ellenére Zalaegerszeg 
nem engedheti meg magának, hogy ne induljon, ezt a lépést meg kell tenni, amivel 
egyébként nagyon kicsi kockázatot vállalnak. Az elmúlt száz évben a Zrínyi-Csány 
iskola tömbje és a Jókai utcai épületszárnyak mindig is középiskolai tömbök voltak a 
városban. Ha oda pénzt invesztálnak, akkor az mindenképpen hasznos kiadása lesz a 
városnak. A Zrínyi Miklós Gimnázium Rákóczi utcai épületére is ráférne a renoválás, 
de nem sikerült beépíteni a pályázatba. Semmi garancia nincs a pályázat elnyerésére, 
ennek ellenére a Páterdombi részre jómaga nem invesztálna jelenleg semmiképpen. 
Várják, hogy minél több pályázati kiírás jelenjen meg, Landorhegyen még van olyan 
szakközépiskola, amely felújításra vár. Ez a pályázat most nem az a nagyságrendű, hogy 
ez beleférjen és a kiírási feltétele is más. Alpolgármester úrral minden lehetséges 
megoldást végignéztek, nem találtak más megoldást és olyan lehetőséget, ahol műszaki 
megoldásokkal lehetne új pályázatokat beadni. 
 
Rigó Csaba: Véleménye szerint is támogatható az előterjesztés, végre egy olyan 
pályázat, ahol a pályázati lebonyolításnak a költségeit – amelyek valójában működési 
költségek – elismeri a pályázat maga, az összes pályázati előirányzatnak mintegy 12 %-
ában. Igaz, hogy ez is utólagos finanszírozású. Nem elhanyagolható szempont az sem, 
hogy az elhangzott szakmai érveken túl egy komoly oktatási tömb alakulhat ki a két 
nagymúltú iskola területén. Megfelelő szerződéssel mindkét intézmény csak nyertese 
lehet ennek a pályázatnak. Ha jól sikerül a közbeszerzési pályáztatás, akkor még a helyi 
magasépítő iparban is adhat munkahelyeket, de legalábbis megtarthat munkahelyeket. 
15 %-os önrészt kell vállalni, ezen nem kell gondolkodni, majd a fenntartást kell jól 
átgondolni, mire fogják használni, milyen működési költségekkel. Ésszerű megosztás 
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lesz nyilván a két intézmény között. A pályázati feltétel szerint olyan intézmény, 
ingatlan szerepelhet csak, amely a korábbi TISZK pályázatban nem vett részt. A 
TISZK-nek több tulajdonosa is van – Megyei Önkormányzat, Keszthely város 
Önkormányzata, Zalaegerszeg Önkormányzata –, de mivel kifejezetten zalaegerszegi a 
helyszín, Zalaegerszeg fogja biztosítani az összes önrészt, nem osztja meg a 
tulajdonosok között. Ezért tisztázni kell a vagyoni viszonyokat, majd a 
vagyongyarapodásnál is rendelkezni kell arról, hogy azok, akik nem járulnak hozzá az 
önrészhez, azok nyilván nem tarthatnak igényt arra a vagyonnövekményre, amit ez a 
pályázat eredményez. Ebben a vagyonelemben Keszthelynek és a Megyei 
Önkormányzatnak nem lesz tulajdona. 
 
Baján Antal: Kérdése, van-e a városnak elképzelése arról, hogy a hamarosan – minden 
valószínűség szerint – megüresedő Kinizsi épületegyüttesnek mi legyen a jövője, 
milyen szándékaik vannak az épülettel kapcsolatban. Másik kérdése – amely 
közvetlenül kapcsolódik az előterjesztéshez –, egészen biztos-e, hogy csak olyan 
intézmény jöhet számításba, amelyik eddig nem volt érintett TISZK ügyben. Amikor 
annak idején az eredeti TISZK-es pályázat beindult a városban, akkor egy pályázatíró 
cég – mint utólag kiderült – ráerőltette a városra a saját elképzelését, miszerint sem 
magassági sem szélességi méretben nem lehet bővíteni azt az épületet, amelyiket a 
fejlesztés érintett. Ehhez képest az országban több helyen sokkal ésszerűbb megoldások 
születtek. Példaként lehetne említeni Szombathelyt, ahol egy teljesen zöldmezős 
beruházásban egy teljesen új épületet hoztak létre a TISZK számára. Kérdése, egészen 
biztos-e, hogy a pályázati kiírás ebben az esetben is így van, nehogy esetleg a 
későbbiekben kellemetlenségek legyenek. Elhangzott és egyetért vele, hogy van több 
olyan intézmény a városban, amelyben még több gyereket érintően rettenetesen 
mostohák a testnevelésórák feltételei, sőt, nincsenek is biztosítva, mert a folyosókon 
futkároznak a gyerekek. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kérdezi, kíván-e még valaki szólni az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Módosító javaslat nem hangzott el, további hozzászólás nincs, kéri, hogy 
szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést elfogadta. 
 
 ZMJVK 212/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csány László Közgazdasági 
Szakközépiskola fenntartójaként egyetért azzal, hogy az Észak-Zalai TISZK 
Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság pályázatot nyújtson be a Társadalom Infrastruktúra 
Operatív Program 3.1.1-09/1 kódszámú „A TISZK rendszerhez kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztések” támogatására. A szükséges önerő összegét, 66 
millió forintot – sikeres pályázat esetén - a 2010. évi költségvetésében tervezi és 
fejlesztési célú pénzeszközként átadja a társaságnak azzal, hogy a 
tanulmánytervet és az engedélyezési tervet elkészítteti, amelynek költségeit 
sikeres pályázat esetén a TISZK Nonprofit Kft. a projekt terhére megtéríti az 
önkormányzat számára. 
 
Határidő:  2010. évi költségvetés előkészítése 
Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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45. Pályázat benyújtása közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
egyszeri hozzájárulás igénylésére 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Két iskola, a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola jelezte 
ezen szándékát, erről szól az előterjesztés. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás 
nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú 
szavazással elfogadta az előterjesztést. 
 
 ZMJVK 213/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a 
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. 
A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 1 fő 
pedagógus, a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskolában 2 fő 
pedagógus   közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére került sor. 
 
A pályázatban érintett intézmények létszámkerete az alábbiak szerint módosult 

 
Intézmény megnevezése Létszámkeret változása 
Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű  Általános Iskola 

128,5 főről 120,5főre 

Landorhegyi és Pais Dezső Általános 
Iskola, Sportiskola 

117 főről 115 főre 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Közgyűlése megállapítja, hogy a  14/2008. 
(IV.25.)  számú önkormányzati rendeletében jóváhagyott nyolc  álláshely 
zárolásból a   Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
egy fő esetében a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére nem volt 
lehetőség, ezért a pályázat benyújtása érdekében a zárolásra vonatkozó  döntését 
jelen határozattal megerősíti. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a jelen 
pályázatban szereplő létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadásaihoz a  
2008. évi  pályázat keretében nem kapott támogatást. Nyilatkozik továbbá, hogy 
az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő, az előreláthatólag 
megüresedő és a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli 
munkáltatónál az érintett foglalkoztatottak jogviszonyban töltött idejük 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:  2009.  szeptember 28. 
Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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46. Pályázat benyújtása a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program, 
NYDOP-2009-4.3.1./C kódszámú, a belterületi utak felújítását támogató kiírására 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Hosszas egyeztetés után a szakma egyértelműen a Göcseji úti 
csomópont kiépítésére kíván pályázni. Ha a pályázat nem lett volna adott, akkor egy 
szűkített programot az önkormányzat elindított volna, hiszen már régen szerepel a 
fejlesztési elképzelések sorában a csomópont kiépítése, ennek megvalósítása nélkül a 
belvárosi főutcát nem lehet lezárni. Ez a pályázati lehetőség teljeskörű megvalósítást 
takar. Ha a pályázaton nem nyernek, akkor a szűkített programot fogják a következő 
évben megvalósítani. Kérdezi, kíván-e valaki szólni. 
 
Rigó Csaba: A Göcseji u. – Mártírok u. csomópontjának rendezésének ügye 
megoldatlan évek óta, az önkormányzat próbálkozott már önerőből, pályázat nélkül a 
csomópont ügyének rendezésére. Miután kiderült, hogy oda körforgalom nem építhető – 
ill. a közútkezelő nem járul ehhez hozzá, a Göcseji u. állami kezelésben van – az 
önkormányzat közbeszerzési eljárást indított. Olyan irreálisan magas bekerülési 
ajánlatok érkeztek, hogy a jó gazda gondosságával eljárva úgy döntöttek – mivel  
kifejezetten a csomópont problémáját kívánják ott megoldani –, hogy eredménytelennek 
nyilvánítják a közbeszerzési eljárást, teljesen joggal. Hitelből, az adófizetők pénzéből 
ekkora beruházást nem volt szabad végrehajtani. Most más a helyzet. Pályázati 
támogatással lehet javítani a csomóponton, így talán az a nagy dugó, amely 
iskolanapokon reggel és délután előáll, meg fog szűnni. Fontos hangsúlyozni, hogy 
legoptimálisabb esetben is jövő év, mire ez elkészülhet, hiszen még csak a pályázat 
beadásáról van szó. Történtek már munkálatok eddig is, a Göcseji út – Mártírok útja 
saroképületnek elbontása, új kerítés építése kapcsán egy jobbra kanyarodó sáv 
kiépítésének lehetőségét már megteremtették. Ennek ellenére nem lehet addig a munkát 
elkezdeni, amíg a pályázatot meg nem nyerik és a közbeszerezési eljárásokat le nem 
folytatják. Optimális esetben jövő nyáron indulhat a munka iskolaszüneti napokon, és 
kora ősszel be is fejeződhet. Sok kérdés érkezik hozzá a lakosságtól, hogy miért nem 
folytatják tovább a csomópont építését. Ezért fontos mindezeket elmondani, egyenlőre 
nincs szerződésük a folytatáshoz, és nincs elnyert pályázati támogatás sem. 
 
Dr. Gyimesi Endre: A kérdés megmarad, hogy a közművek kiváltása miért 
önkormányzati feladat, mikor jobban hozzáférhetővé teszik a közműveket egy esetleges 
körforgalommal. A műszaki törvénykezés e tekintetben eléggé hiányos. Kérdezi, kíván-
e még valaki szólni az előterjesztéshez. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazással az előterjesztést 
elfogadta. 
 
 ZMJVK 214/2009. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Göcseji út, Mártírok 
útja, Köztársaság útja csomópont átépítését célzó pályázat benyújtását a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program „belterületi utak fejlesztése” elnevezésű (kódszám: 
NYDOP-2009-4.3.1./C) kiírására. A szükséges önerő, 96.810 eFt a 
költségvetésben, külön, nevesített soron rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról. 
 
Határidő:  2009. szeptember 11. 
Felelős:  Dr. Gyimesi Endre polgármester 
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47. Tájékoztató Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. 
félévi tevékenységéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: A munkaszervezet vezetője, Szili-Fodor Dóra ill. a vezető 
helyettese, Dr. Vér Zsanett is anyai örömök előtt állnak, ezért átmenetileg a 
helyettesítésükre Szintén László kapott megbízást a közgyűlés jóvoltából, ezért most ő 
képviseli a Kistérségi Társulást. Törvény adta kötelezettség, hogy félévente adjanak a 
munkájukról tájékoztatást. Egyre jelentősebb pénzeszközökkel gazdálkodik a Társulás, 
lassan eléri az 1 milliárd Ft-os költségvetést. Egyre több olyan feladat kistérségi szintre 
kerül, amely korábban elképzelhetetlen lett volna. Kérdezi Szintén László megbízott 
munkaszervezet-vezetőt, kíván-e az előterjesztéshez kiegészítéssel élni, a testület tagjai 
közül pedig kíván-e valaki kérdést intézni az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Kiss Ferenc: Az előterjesztés 7. oldalán szerepel a bűnmegelőzési prevenciós 
jelzőrendszer a zalaegerszegi kistérségben. Húsz jelzőrendszer működik a Zavéd Kft-vel 
közösen, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény további 20 készülékkel kibővíti ezt. 
Kérdése, milyenek a tapasztalatok a működéssel kapcsolatban, vannak híradások, 
információk arra vonatkozóan, hogy eddig csak szerződést kötöttek, de szolgáltatást 
még nem nyújtanak. A jövő évi költségvetésben erre valószínűleg állami támogatás nem 
lesz. 
 
Szintén László: Jók a tapasztalataik, működik a 40 készülék. Rendesen 
jegyzőkönyvek készülnek az ellátásról, és ahogy már híradás is volt róla, életet is 
mentett egy ilyen készülék. Abban az esetben egy idős hölgy beszorult a fürdőszobába, 
mozgásképtelen lett, és a készülék – mely egy nagyon modern, kétirányú készülék – a 
kezére erősítve rendelkezésére állt a segélyhíváshoz, így a járőr a szociális munkással 
együtt kivonult és kisegítették a hölgyet. A jövőre nézve a további működés kapcsán 
találgatások vannak csak, a jövő évi költségvetés-tervezetben csökkenő szinten, de 
megvan a normatíva a célra. Az átalakítások kapcsán lesznek szigorítások, országos 
szervezeteknek nem lesz lehetősége ezt a feladatot ellátni, viszont a helyi szervezeteket 
véleménye szerint támogatni fogják. Az ország lakosságát elnézve szükség is lesz rá, 
hogy helyben végezzék az ellátást, a rászorulók otthonaikban, ne pedig szociális 
otthonokban, országos szinten megoldva a problémát. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Egyre több szállal van összekötve a város és a kistérség, a város 
költségvetése a kistérség költségvetésével, számtalan szakterületen már együtt 
dolgoznak. Ezzel együtt ajánlja figyelmébe a képviselőtestületnek, fogadják el a 
tájékoztatót. Szintén László úrnak köszöni a jelenlétet, a munkájához további sok sikert 
kíván. Kérdezi, van-e további hozzászólás, javaslat, kérdés. Hozzászólás nincs, kéri, 
hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazással a 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
48. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve 
végrehajtásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Az előterjesztés rövid, rendszeresek a tájékoztatók. Most azokról 
a munkákról adott beszámolót az érintett szervezet – a Zalaegerszegi Város-
rehabilitációs Kft. és a hivatal Városfejlesztési és Tervezési Osztálya – amelyek az 
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elmúlt időszakban történtek. Megtörténtek a kisajátítások, nincs akadálya, hogy a város-
rehabilitációs munka elkezdődjön. Pár napja megkapták a hivatalos értesítést, hogy a 
pályázat első szakaszát elnyerték, ezt már egy évvel ezelőtt is tudni lehetett, csak azóta 
nem sok minden történt a megvalósítás során, bár a műszaki terület állandóan dolgozott. 
Most tehát megérkezett a hivatalos értesítés, a mai napon sajtótájékoztatót is tartanak a 
témában. Elindulhat a munka, 60 nap áll rendelkezésre a szerződés-kötésre, ez a munka 
egyik fele, az első ütem pedig jövő tavasszal elindul megvalósításra. A kettes ütem 
előkészítését a Város-rehabilitációs Kft. Sziráki úr vezetésével már készíti, ezt el kell 
fogadni a közeljövőben – várhatóan az októberi vagy novemberi közgyűlésen – de előtte 
természetesen annak a tartalmát megismerik. Kérdezi, kíván-e valaki szólni a 
tájékoztatóval kapcsolatban. 
 
Sziráki István: Az események fel fognak gyorsulni, ez alkalommal is pár szót 
szólna a program jelentőségéről. Régi zalaegerszegi térképeket megnézve több száz 
évre visszamenőleg látható, hogy tér volt régen is a Piac téren, sőt, piacként is 
funkcionált. Ez Zalaegerszegnek egy ősi helye, ahová szívesen járnak a zalaegerszegiek 
vásárolni, de ezen túlmenően egyfajta fórum szerepkört is betölt. Aki oda szombat 
délelőtt vagy vasárnap kilátogat, alkalom van a találkozásra, beszélgetésre, társadalmi 
fórumként is működik a tér. Ezzel a programmal az a céljuk, hogy ezt a szerepét 
megerősítsék a helynek. Erre a „magra” épült rá Zalaegerszeg városa, az új évezred 
Zalaegerszege is profitálhat abból, hogy ezt a magot megújítják, növekedő pályára 
állítják. Nem csupán kereskedelmi, hanem kulturális központot is szeretnének 
megvalósítani, sőt, közigazgatási szerepkört is lehetne adni a térnek, erre is vannak 
elképzeléseik. A város lakosságának jelzi, hogy itt azért nagy összefogásra és 
megértésre, egy kis türelemre is szükség van, hiszen itt egy-másfél évig építési terület 
lesz, ami érinteni fogja az egész várost, vásárlóként mindenki jár errefelé. A 
kereskedőket, őstermelőket, akik ott dolgoznak, közvetlenül is érinteni fogja. Vannak 
elképzelések, hogy ezt a problémát hogyan kezeljék és enyhítsék. Például ideiglenes 
piacot szeretnének létrehozni, ebben az évben elkezdődik ennek a megvalósítása. Az 
anyagban még nem szerepel, de már a Cantoni Köbtex Kft. is jelezte írásban a 
szándékát, rövidesen lehet velük tárgyalni arról, milyen formában tudnának segíteni. 
Ezúton is megköszöni a kollégáinak – elsősorban a Városfejlesztési és Tervezési 
Osztálynak – az elmúlt egy-másfél év munkáját, nagy része van az osztálynak abban, 
hogy a város ezt a lehetőséget megkapta. 
 
Kiss Ferenc: Köszöni ügyvezető úr tájékoztatását. Azok a feladatok, amelyek 
jelentkeznek és az előterjesztésben is szerepelnek, nem kis feladatok. Akár a piac 
áthelyezése, akár a Cantoni Köbtex cég igénybevétele, amely a Budai Nagy Antal 
utcában realizálódna. Problémaként most is jelentkezik, hogy nem sikerült megvásárolni 
ingatlanokat, kisajátítási eljárás van folyamatban, ez talán nem fogja az egész projekt 
megvalósítását hátráltatni. Bizottsági ülésen is felvetődött, hogy ezen a területen 
zömmel a roma kisebbséghez tartozók laknak. Az anti-szegregációs programnak az a fő 
mondanivalója, hogy az ő elhelyezésük – akik most egy kisebb területen nagyobb 
létszámban élnek –, hogyan és hová sikerül. Sikerül-e a belvárosban, vagy vegyesen, 
egy-egy területen a részükre lakást biztosítani. Lehetett hallani olyan véleményeket is, 
hogy többen közülük szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is a belvárosi 
részen szeretnének lakni. Kérdése, hogy az anti-szegregációs program hogyan 
valósulhat meg e vonatkozásban. 
 
Dr. Gyimesi Endre: A belváros egyre inkább kiszélesedik, Kaszaháza és a Gólyadomb 
is egyre inkább a belvároshoz tartozik. 
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Sziráki István: Valóban nagy problémát jelent az ingatlan-helyzetük, ha már 
szóba került, akkor elmondja, hogy több együttműködést és megértést remélt azoktól az 
ingatlan-tulajdonosoktól, akik ott tulajdonnal rendelkeznek. Hiszen ha ez a program 
nem indul el, akkor erre a területre, térségre csak a pusztulás vár, további 10-15 évig. 
Nekik is elemi érdekük, hogy haladjon és sikeres legyen a projekt, ugyanakkor olyan 
követelményeket, pénzügyi elvárásokat támasztanak, amelyeket nem lehet elfogadni. 
Rengeteg többletmunkát okozott úgy alakítani a programot, hogy több alternatívájuk is 
legyen, ahol éppen hozzá tudnak jutni az ingatlanokhoz, ott és abban a térségben 
indítsák el a fejlesztést. Most egy optimális ponton vannak, a legszükségesebb 
ingatlanoknak a birtokába kerültek, folyamatban van négy ingatlan kisajátítása, ami 
bíróság elé került tárgyalásra. Bízik abban, hogy a bíróság is megérti a program, a 
fejlesztés jelentőségét, és rövidesen döntésével lezárja a folyamatot. Az anti-
szegregációval kapcsolatban elmondja, valóban élnek ott hátrányos helyzetű emberek, 
de illegálisan teszik. Nem ott vannak állandó lakcímre bejelentkezve, nem ott van a 
lakásuk. Azokat az épületeket elsősorban szanálni fogják, de valamilyen formában 
természetesen foglalkozni kell a szegregációs problémával is. Még nem tudják, mennyi 
lesz a mozgásterük a kérdésben, mert még nem jelent meg a második forduló pályázati 
kiírása. Ezt hónapok óta ígérgetik azzal, hogy két héten belül megjelenik, de még 
mindig nem látni, a tervezete már eljutott hozzájuk, ezt a tervezetet véleményezték is. 
Ezt figyelembe veszik-e, nem tudni. Létezik az előzetes tervek között egy olyan anti-
szegregációs lehetőség, gondolat, hogy képzést és kulturális központot kellene 
elsősorban nyújtani az ott lakóknak, vagyis nem halat kell adni a hátrányos 
helyzetűeknek, hanem halászni kell megtanítani őket. Ezt a fő csapásirányt kellene 
alapul venni, amennyiben a pályázati kiírás is ezt lehetővé teszi majd. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kérdezi, van-e további kérdés, vélemény. Hozzászólás nincs, kéri, 
hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 23 igen, egyhangú szavazással a 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
49. Tájékoztató külföldi utazásról (Marosvásárhely) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Tombi Lajos alpolgármester úrral és Kiss Ferenc képviselő úrral 
együtt képviselte a várost Marosvásárhely ünnepén, marosvásárhelyi napok alkalmából. 
A díszünnepségen – ahol díszpolgári és pro urbe kitüntetéseket adtak át – került  
felavatásra a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság ajándéka Marosvásárhely 
frekventált pontján, a zalai harangláb, amelyet nagy szeretettel adtak át. Ezek voltak a 
legjelentősebb pillanatai az utazásnak, de természetesen a hivatalos programokon és a 
szabadidős programokon egyaránt részt vettek. Kérdezi, kíván-e valaki szólni az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, 
hogy a közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 
 
 
50. Tájékoztató külföldi utazásról (Krosno) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Dr. Gyimesi Endre: Krosno városában került megrendezésre augusztus utolsó 
napjaiban a „Kárpátok Klíma” fesztivál, amely a hármashatár környékének egyik 
legnagyobb kulturális fesztiválja, ukrán, szlovák, magyar és lengyel részvétellel. Ezen 
alkalommal a Zalai Táncegyüttes képviselte a magyar színeket, emellett fontos 
eseményre is sor került. A két város testvérvárosi kapcsolatának tizedik évfordulója 
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tiszteletére a lengyel-magyar barátság ápolása érdekében Németh János domborművét 
avatták fel az ünnepség fénypontjaként. Jó volt ezen az ünnepségen magyarnak lenni, a 
lengyel vendégek mellett képviseltette magát a rendezvényen Kiss Róbert varsói 
magyar nagykövet is. Kiegészítésül elmondja, hogy a Nemzetközi Művésztelep 
kiállítását meghívták Közép-Lengyelországba, Németh János kiállítását pedig Varsóba, 
várhatóan a közeljövőben. 
Kérdezi, kíván-e valaki szólni az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nincs, kéri, 
hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazással a 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 

Dr. Gyimesi Endre polgármester úr 13.00 órától  
ZÁRT ÜLÉST  rendel el,  

melynek keretében a 51., 52., 53. napirendi pontok tárgyalására kerül sor. 
A testület 13.06 órától nyílt üléssel folytatja munkáját. 

 
 
54. Interpellációs bejelentésekre válasz 
 
Dr. Gyimesi Endre: Sümegi László képviselő úr június 23-i közgyűlésen elhangzott 
interpellációjára kíván válaszolni a Zárda utca közlekedésének biztonságosabbá tétele 
ill. a parkolósáv létesítése tárgyában. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv 
melléklete.) Sümegi László képviselő úr nem kérte a válasz felolvasását, a választ 
elfogadta, így külön nem szükséges szavazni róla. 
 
Tombi Lajos:  Ugyancsak Sümegi László képviselő úrnak kíván válaszolni, az 
ún. „déli átkötő” út témában. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) Kéri a 
válasz elfogadását. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Képviselő úr a választ elfogadta, nem szükséges külön szavazni 
róla. Rigó Csaba képviselő úr interpellációjára válaszol a helyi autóbusz-menetrenddel 
kapcsolatban.. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) Az interpelláció 
azóta aktualitását vesztette, hiszen ez a menetrend a településrészen élők számára is 
meghatározott és elfogadható módon életbe lépett. Képviselő úr nem kérte a válasz 
felolvasását, a választ elfogadta, szavazni nem szükséges róla. 
 
Rigó Csaba: Ezúton köszöni meg polgármester úrnak, hogy nem írta alá azt a 
közszolgáltatási szerződést, amelyben olyan vonalvezetések szerepeltek, amely 
elfogadhatatlan volt a kertvárosi településrészben élők számára. Köszöni polgármester 
úr megfontoltságát. A nyáron több egyeztetés során kialakult a mostani menetrend, de 
ha ezzel is gond vagy fennakadás lenne, akkor mindenképpen kezdeményezni fogják a 
menetrend korrekcióját. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Kiss Ferenc képviselő úr nem volt jelen a legutóbbi közgyűlésen, 
ezért most válaszol a május 21-i közgyűlésen felvetett interpellációjára, a Perlaki u. 
szennyvízelvezetésének kiépítése tárgyában. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv 
melléklete.) Kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzati Társulás megnyerte a 
finanszírozáshoz szükséges pénzeszközt, nincs akadálya a beruházás megvalósításának. 
2009. szeptember végéig kívánják megvalósítani a munkát. Kéri a válasz elfogadását. 
 
Kiss Ferenc: Köszöni a választ, annak írásakor még más kilátások voltak szem előtt. 
Azóta már ő maga is részt vett azon a sajtótájékoztatón, ahol polgármester úr 
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bejelentette a pályázat elnyerését, megvalósulhat a beruházás. Most már csak azt a 
határidőt kell figyelni és szem előtt tartani, amely a megvalósulás határideje, 
szeptember vége. Az interpellációja óta bekövetkezett változások és lehetőségek alapján 
bízik benne, hogy meg fog valósulni a beruházás, ezzel kiegészítve a választ elfogadja. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Képviselő úr tehát elfogadta a választ, reményeik szerint a 
Társulás tudja tartani – az egyébként igen szűkre szabott – határidőt. 
Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonynak kíván válaszolni a május 21-i 
közgyűlésen elhangzott interpellációjára. Mivel képviselő asszony a júniusi 
közgyűlésen nem volt jelen és a mai ülésen sem, így az interpellációs választ 
elfogadottnak kell tekinteni, többszöri felolvasásra nincs lehetőség és szükség. 
Devecserné Óvári Ibolya képviselő asszony interpellációjára kíván válaszolni a MOL 
Nyrt. Zalai Finomítóval kapcsolatos panasz tárgyában, képviselő asszony távolléte miatt 
a választ a következő közgyűlés alkalmával fogja felolvasni. 
Török Zoltán képviselő úr ugyanebben a témában interpellált, a MOL Nyrt. levelét és a 
választ felolvassa. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) A MOL 
Környezetvédelmi Szakhatóságától a jelentésüket éppen a napokban kapta meg az 
önkormányzat, igen pozitívak a jelzések. 
 
Török Zoltán: Ezt a választ és a MOL Nyrt. válaszlevelét is a páterdombi 
városrészben mindenképpen terjeszteni szükséges. Polgármester úr válaszát elfogadja. 
A besenyői és a botfai városrészben lakókkal arra készülnek, hogy a lakosság 
tapasztalatát és véleményét a MOL vezetésével megismertessék. Alkotmányos joga 
mindenkinek a tiszta levegőhöz hozzájutni, ezt fogják kérni. Nem kívánnak támadást 
intézni ezen fontos üzem ellen, de a páterdombiak arra készülnek, hogy a tapasztalataik 
alapján a véleményüket megosszák a céggel. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Több száz millió forintot fordított az elmúlt öt évben az 
Olajfinomító a környezetterhelés csökkentésére, ez nem jelenti azt, hogy ne várnák el 
tőle, hogy további tízmilliókat vagy akár százmilliókat is befektessenek az ügyért. 
Nagyon kényes a helyzet, úgy kell eljárni, hogy lehetőleg megszűnjenek a panaszok, de 
semmiképp se úgy, hogy a munkahelyek szűnjenek meg azzal, hogy lehetetlenné teszik 
a kőolajfinomító munkáját és néhány száz embernek a munkahelyét. Minden panaszt 
nagyon komolyan kell venni, de tudni kell, hogy a MOL az ’50-es évek legelején 
költözött a városba, a házak azóta épültek köré. Akik oda építkeztek vagy költöztek – 
ebbe a körbe jómagát is beleérti, hiszen abban a környezetben él – tudomásul kell 
venniük, együtt kell élniük bizonyos szintig a légszennyezettséggel. Azt reméli, sikerül 
olyan technológiát kitalálni, ami a szaghatásokat kiküszöbölni. Mint városvezetés, azon 
lesznek, hogy ezt kikényszerítsék. A MOL-nak nem szándéka elfedni a bajt, tudják, 
hogy ez állandó probléma a lakosság részéről, és próbálkoznak is a megoldással. Arra 
kéri a lakosságot, rendszeresen vannak lakossági találkozók a MOL-vezetőkkel, 
vegyenek részt ezeken a fórumokon, akiknek ilyen típusú panaszaik vannak, a 
kölcsönös találkozások egy picit talán tovább javíthatják a helyzetet. Képviselő úr 
elfogadta a választ, nem szükséges szavazni róla. 
 
 
55. Interpellációs bejelentések 
 
Dr. Gyimesi Endre: Mostantól kezdődően interpellációs időszak következik. 
 
Szűcsné Dóczi Zsuzsanna: Bizonyára mindenki olvasta a nyáron újságcikkben 
megjelent és sms-véleményvonalon is szóvá tett problémákat a kórház mögötti 
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parkolóhelyekkel kapcsolatban. A Zárda utcában a Területi Vérellátó mögötti részen a 
parkolóhelyeket fizető parkolóvá nyilvánította az önkormányzat. A problémát az 
jelentette, mikor véradásra mentek a véradóhét keretén belül az emberek, kijövet 
szembesültek az autójukon a piros bírság-csomaggal. Célszerű lett volna a parkolóban 
két helyet fenntartani, vöröskereszt felfestéssel helyet biztosítani azoknak az 
embereknek, akik vért adni mennek a véradó állomásra. Nem tudni, azóta történt-e 
előrelépés a kérdésben, kéri polgármester úrtól, vizsgálja felül a lehetőséget, hogy 
valamilyen megoldást találjanak a problémára, akár rendelet-módosítással is. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Úgy tudja, jegyző úrhoz érkezett ez ügyben levél is, de 
természetesen meg fogják vizsgálni a lehetőségeket. Tombi Lajos alpolgármester úr 
kíván reagálni az interpellációra. 
 
Tombi Lajos:  Jogos a kérés a tekintetben, hogy aki vért ad, az bizony ingyen 
parkolhasson ezen a területen. Technikailag nem jó megoldás, hogy felfestéssel 
jelöljenek ki helyeket, ugyanis bármit felfestenének, illetéktelen autósok is oda 
parkolnának. Jó megoldásnak tartaná viszont, ha valamiféle bónusz-pontokat kapnának 
a véradók, így lenne megoldható az ingyen parkolásuk, ennek a technikai rendszerét 
érdemes lenne kidolgozni. Sajnos sok olyan hely van – nem csak a kórház mellett, 
hanem a város más részén is – ahol jogos, saját parkolók vannak, és csak billenős 
táblával felszerelve, azzal levédve lehet azokat a helyeket is megvédeni, mert nem nagy 
becsülete van a felfestéseknek, pl. a mozgássérült helyeknek sem. Technikailag tehát 
más megoldást kell keresni, a javaslattal természetesen egyetért. Egyébként a kórház 
területén, kerítésen belül is vannak parkolóhelyek, amelyeket igénybe lehet venni. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Tombi Lajos alpolgármester úr felveszi a kapcsolatot a kórház 
vezetésével és közös javaslatot próbálnak kidolgozni a válasz kapcsán az októberi 
közgyűlésre. 
 
Horváth László: Polgármester úrhoz intézi a kérdéseit. Átadása óta őszinte 
érdeklődéssel, drukkal és aggodalommal figyeli az Aquapark működését. 
Zalaegerszegen mindenkinek van valamilyen viszonya a létesítményhez, használóként 
vagy a ráépülő infrastruktúrában, vagy éppen szállásadóként érinti az AquaCity 
működése. Sokan kedvelik, sokan nem látogatják, nagyon vegyes a kép és a fogadtatás. 
Ezért is volt nagyon megdöbbentő a Zalai Hírlapban szeptember 7-én megjelent cikk, 
mely segélykiáltást fogalmaz meg az AquaCity üzemeltetője részéről. Ebben a cikkben 
azt jelzik, hogy a létesítmény lefelé csúszik a lejtőn, nem tudja a működés feltételeit a 
továbbiakban vállalni. Jelentek meg számok a cikkben, melyek az önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegéről szóltak, de ezek a számok ellentmondásosak azokkal az 
adatokkal, összegekkel, amelyek a költségvetésekben, beszámolókban eddig 
megjelentek. Ezért szeretne egy tiszta képet kapni, mi is a helyzet az AquaCity körül, 
így 5 pontban fogalmazta meg a kérdéseit, melyre polgármester úrtól írásban kér 
választ. A kérdései a következők: 
1. Mennyi támogatást adott a város az üzemeltetőnek az elmúlt időszakban az átadás 

óta fejlesztésre ill. üzemeltetésre? 
2. Mekkora összeget fizetett az üzemeltető haszonbérleti díj címén Zalaegerszeg 

városának? 
3. A cikkben jelzi az ügyvezető úr és polgármester úr is, hogy a szeptemberi közgyűlés 

után tudnak választ adni a nyilvánosságnak a kérdésekre. Létrejött-e ez a találkozó, 
ha publikus, melyek voltak azok a megállapítások, megállapodások, melyek 
létrejöttek ezen a találkozón? 
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4. Mi a város elképzelése, célja a további együttműködés tekintetében? Feltételezhető-
e a további együttműködés és annak új alapokra történő helyezése? 

5. Gondolkodik-e abban a város, hogy felbontja a 2022-ig szóló szerződést, és átveszi-
e az AquaCity és a hozzá kapcsolódó létesítmények működtetését? 

 
Dr. Gyimesi Endre: A kérdések jogosak és ésszerűek. A választ természetesen 
részletesen írásban fogja megadni. Előzetesben annyit elmond, hogy minden év 
szeptember 30. napjáig az üzemeltető és a város nyilatkozhat arról, hogy a következő 
évre vonatkozóan felmondják-e a szerződést vagy sem. Nem találkozott még olyan 
vállalkozóval, aki ne panaszkodna és nem azt mondaná, hogy nehézségek vannak és 
nem éri meg a működtetés, holott elég komoly haszna van nyilvánvalóan. A sajtó is 
megkérdezte a várost ez ügyben, tőlük is türelmet kért, a szeptember 30-i megbeszélés a 
városnak is fontos, hiszen tisztán kell látni, mi nyereség ill. veszteség az üzemeltetőnek. 
A város is kezdeményezni akart módosítást, felmondást a szerződést illetően. 
Dinamikusan folynak a tárgyalások az érintett céggel és az önkormányzaton belül is, a 
jövőt illetően jelentős változtatásokat kívánnak eszközölni. Hogy a számok az újságban 
honnan valók, nem tudni, mindenesetre nem az önkormányzattól származnak. Ahogy a 
sajtónak is jelezte, szeptember közepén szívesen ad tájékoztatást, természetesen az 
interpellációra is szívesen válaszol. Nem szerencsés az, ha az egyik oldal valamit 
kijelent, és még mielőtt mód lenne megvizsgálni a kijelentéseket, a médiához fordul ez 
ügyben. A három fürdőhely kérdését egyben kell kezelni, a három fürdőhely erősen 
nyereséges, nem lehet ebből egyet kiemelni, ráadásul annak is egy elemét, a belépőkből 
származó díjakat. Vannak más elemei is az egész rendszernek, de nem kíván elébe 
menni a folyamatban lévő ügyeknek. A kérdésekre írásban fogja a választ megadni. 
 
Kiss Ferenc: A mai közgyűlésen több képviselőtársa is kiemelte, hogy elsődleges 
feladatnak kell tekinteni és a költségvetés és a város működésénél is fontos a 
munkahely-teremtés és a foglalkoztatás. Az elmúlt időszakban – a sajtóban is megjelent 
–, hogy a Zalaparkban átadásra kerültek az üzletek, ezáltal munkahelyeket teremtettek. 
Sajnos jelen van a városban az is, hogy – azon túl, hogy korábban több üzem is bezárt, 
megszűnt, nem folytatta a tevékenységét, a legutóbbiak pl. a Mol és Bútorgyár – sok 
olyan cég van, amely kénytelen volt visszafogni a termelését, átmeneti időszakban 
pedig munkahely-megtartó program keretében próbálják túlélni a válságot. A lejárt 
határidejű határozatokban nagyon sok helyen szerepelt, hogy a befektetők visszaléptek 
és későbbre halasztották a szerződések aláírását. Felvetődik a kérdés – szintén egy Zalai 
Hírlapban megjelent sajtótájékoztató kapcsán –, hogy miért nem Zalaegerszeget 
választotta az a koreai befektető, aki lcd-gyárat szeretett volna létrehozni, és miért 
Szentgotthárdot. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket kellene megvizsgálni és a 
közgyűlés elé terjeszteni, miszerint Zalaegerszegen hogyan alakul a vállalkozások 
helyzete, hogyan alakul a foglalkoztatás helyzete. Tudni lehet, hogy a befektetők 
vonatkozásában a Városfejlesztő Zrt. teszi a munkáját és a városnak is van ilyen 
programja. Arra viszont nem lehet választ kapni, melyek azok a cégek, amelyek 
megszűnnek, hány fő került átmenetileg munkanélküli státuszba. A számokból lehet 
érzékelni, hogy ez év nyáron a pályakezdő munkanélküliek száma mintegy 30-35 %-kal 
megemelkedett. A város sokat tesz – akár az ösztöndíj-programmal, a Bursa Hungarica, 
a „Hazavárunk” programmal, akár utazási kedvezményekkel – azért, hogy a fiatalok 
visszajöjjenek. Van-e olyan monitoring-rendszer, amely tudja azt érzékelni, hogy amit 
tesz a város, milyen mértékben realizálódik. Az a kérése, hogy készüljön egy 
helyzetértékelés a foglalkoztatás helyzetéről – a vállalkozásokra és a munkavállalókra is 
vonatkozóan – és nézzék meg, mit tudnak tenni azért, hogy felgyorsítsák a befektetők 
Zalaegerszegre történő telepedését, azon túl, hogy aktualizálják a befektetés-ösztönző 
programot is. Ebben kérne közös gondolkodást, hiszen ebben a kérdésben nem lehet azt 



      259. oldal / 263 

mondani, hogy mindezekért csak az egyik vagy csak a másik oldal felelős. Mint a város 
vezetése, az első lépéseket polgármester úrnak kellene kezdeményeznie. 
 
Dr. Gyimesi Endre: Írásban fog válaszolni mindarra, ami érinti az önkormányzatot, de 
kiemeli, hogy ez elsősorban makrogazdasági probléma és azoknak a szereplőknek 
kellene megválaszolni a kérdéseket. Azokra a kérdésekre, melyek az önkormányzatot 
illetik, természetesen írásban fog válaszolni. 
Az interpellációk elfogytak, az Egyebek napirendi pont következik. 
 
 
56. Egyebek 
 
Dr. Gyimesi Endre: Az elmúlt hónapok munkájáról pár szót szólna. Említette Kiss 
Ferenc képviselő úr is, hogy koreai befektető-jelölttel folytak tárgyalások és folynak 
jelenleg is, titoktartási szerződés mellett. Éppen az elmúlt, júniusi közgyűlés alkalmával 
a szünetben fogadta a cég képviselőit tárgyalásra. 
június 24. – 27.  között 
 Marosvásárhelyen volt, amely utazásról a 49.) napirendi pontban szereplő 

előterjesztésben beszámolt a közgyűlésnek 
június 29-én 
 Parlamentben vett rész tárgyaláson 

június 30-án 
 kistérségi személyi ügyekkel foglalkozott 
 a városi televízióban értékelte az önkormányzat első félévi munkáját 
 az elmúlt időszakban több szomorú eseményen kellett részt venni, az egyik ilyen 

szomorú esemény Borbás György temetése és búcsúztatása volt 
július 1-jén 
 köztisztviselői nap rendezvényein vett részt 
 beszédet tartott a Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének 125. évfordulója 

tiszteletére rendezett ünnepségen  
 részt vett a Szombathelyen megtartott, „Év polgármestere” választáson 

július 3-án 
 a volt Ruhagyár területének értékesítőivel folytak tárgyalások 
 Marcellházáról érkeztek vendégek Zalaegerszegre 

július 4-én 
 bazitai sportnapokat tartottak 

július 6-án 
 Flextronics vezérkarával találkozott, az új osztrák vezetőkkel 
 a Landorhegyi Idősek Klubjában demens részleget hoztak létre, részt vett az 

átadó ünnepségen 
július 8-án 
 fogadónapot tartott 
 befektetői csoportokkal találkozott 

július 9-én 
 a Zalaszám Informatika Kft. igazgatója, a Hydrocomp Mélyépítő Kft. igazgatója 

és más vezetők jártak nála különböző ügyekben 
 állampolgársági eskütétel is zajlott e napon 

július 10-én 
 a Zala Volán Zrt. vezérigazgatójával tárgyaltak menetrenddel és más ügyekkel 

kapcsolatban 
 Kálvin-ünnepen vett részt, amely Török Zoltán képviselő úr vezetésével zajlott 
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július 12-én 
 Felsőrajkon országgyűlési képviselőkkel együtt részt vettek a falu ünnepén 

július 14-én 
 a Göcseji u. – Mártírok útja pályázat megbeszélése zajlott 
 a Zsinagógát tekintették meg felújítás utáni állapotában alpolgármester úrral 

július 15-én 
 a Kaszaházi fennsík tulajdonosaival találkozott 
 a Stúdió Rádióban beszélt a város első félévéről 

július 16-án 
 a TISZK pályázattal kapcsolatban tartottak megbeszélést 

július 17-én 
 Bosznia-Hercegovina  férfi kosárlabdacsapata küzdött Zalaegerszeg kosarasaival 

barátságos mérkőzést, a felkészülés jegyében 
július 18-án 
 a Kvártélyház bemutató-sorozata elkezdődött, első előadásuk a Hotel Menthol 

című zenés darab volt 
július 20-án 
 vezetői értekezletet tartott 

július 21-én 
 a Pénzügyi és Számviteli Főiskola vezetőivel tárgyalt 
 Rosta Sándornak, városunk díszpolgárának temetésén mondott búcsúztató 

beszédet 
július 22-én 
 sajtótájékoztatót tartott a szennyvíz-programmal kapcsolatos munkákról 
 sakkozó fiatalokat köszöntött, akik európai sikereket értek el 
 Zalaszentivánon a vágóhidat és húsüzemet tekintették meg, mint az egyik 

legmodernebb, ilyen típusú élelmiszeripari gyárat 
július 23-án 
 az Előadóművészeti Tanács alakuló ülésén vett részt a Művelődési 

Minisztériumban, azóta már két újabb ülést is tartottak, igen szomorú a várható 
kulturális költségvetésük 

július végén, augusztus első felében 
 rendes, nyári szabadságát töltötte 

augusztus 12-én 
 a Flextronics amerikai vezérkarával találkozott 

augusztus 14-én 
 magyar befektetői csoportot fogadott 
 jótékonysági sajtótájékoztatót tartott 

augusztus 15-én 
 krosno-i vendégek jártak Zalaegerszegen 

augusztus 17-én 
 a művésztelep zárásán Gyutai Csaba alpolgármester úr mondott beszédet, 

jómaga résztvevő volt az eseményen 
augusztus 18-án 
 a Zala Parkot mutatták be a televíziónak 

augusztus 19-20-án 
 városi ünnepségek zajlottak 

augusztus 23-án 
 nagysikerű jótékonysági napot tartottak 

augusztus 24-én 
 évadnyitó napot tartottak a Hevesi Sándor Színházban és a Bábszínházban 
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 bizottságelnöki értekezlet volt ezen a napon 
 az osztályokkal előkészítő értekezletet tartottak a közgyűlési anyagokról 

augusztus 25-én 
 a ferences templom új vezetőjét, Grácián atyát és munkatársait fogadta és 

köszöntötte 
 az augusztus 20-án kitüntetett Ellenőrzési Iroda vezetőjét, kolléganőt, Baginé 

Hegyi Évát köszöntötte és gratulált 
augusztus 26-án 
 a Flextronics vezetőivel tárgyalt 
 AquaCity vezetőivel belső megbeszélést tartottak 
 a Zala Volán Zrt. vezetőivel autóbuszokat adtak át 
 fogadónapot tartott 
 a Zala Ispa vezérkara is járt nála megbeszélésen 

augusztus 27-én 
 megnyílt a régió legnagyobb bevásárlóközpontja, a Zala Park kereskedelmi 

bevásárló centrum a volt Zalahús helyén 
augusztus 28. - -30.  között 
 Krosnoban tett látogatást Németh János keramikusművésszel együtt 

augusztus 31. – szeptember 1. között 
 iskolai évnyitók zajlottak a városban, az Apáczai Csere János ÁMK 

tornatermének átadásán és egyéb létesítmények átadásán jelent meg 
alpolgármester urakkal együtt 

 osztályvezetői értekezletet tartott 
 Király László kereste fel zenei műveinek kiadása érdekében 
 közvilágítással kapcsolatban három cég ajánlatát is megkapták az elmúlt 

időszakban 
 megyeváros egyeztető értekezlet zajlott 
 a csácsi óvoda játszóterének átadó ünnepségén vett részt 
 katonai emlékműavatás zajlott a Petőfi Laktanya előtt 
 a Város-rehabilitációs Kft-nek az ügyeit nézték át 
 a GE szakszervezeti titkárával folytattak egyeztetéseket a General Electric 

jövője kapcsán 
szeptember 3-án 
 e napon zárta kapuit a Kvártélyház, 32 előadással, 6500 nézővel zárták az 

időszakot, valamennyi előadás telt házzal zajlott 
 Előadóművészeti Tanács budapesti ülésén vett részt 
 a geotermikus energia tárgyában fogadta a képviselőket 
 Zalalövőn Kozma János polgármester úr temetésén vett részt 
 a Belvárosi Szüret három napos rendezvénysorozat zajlott, igen jól sikerült 

szeptember 6-án 
 a díszpolgárok fehér- és vörösborát adta át, Pálffy Dénes úgy nyilatkozott, hogy 

ilyen magas színvonalú borversenyen még nem volt alkalma részt venni, a 41 
mintából 25 aranyérmes volt, valóban a megye legjobb borai vettek részt a 
rendezvényen 

 a városban jelen lévő három főiskola együtt tartotta a tanévnyitó ünnepségét, 
ahol megjelent az akadémia alelnöke, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának 
alelnöke többek között, és köszöntötték a hallgatókat 

szeptember 7-én 
 Gyutai Csaba alpolgármester úrral Budapesten vettek részt a Keresztury 

Emlékünnepségen, ahol a lakóházán – 13 esztendő után – emléktábla hirdeti 
Keresztury Dezső nevét, a temetőben pedig megkoszorúzták a síremlékét 
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szeptember 8-án 
 Zalaegerszegen tartottak koszorúzási ünnepséget Keresztury Dezső tiszteletére 
 részt vett a jótékonysági mérkőzésen, mint fővédnök, ahol a női és férfi 

kosárlabda csapatok a lisztérzékeny gyerekek érdekében játszottak hírverő 
mérkőzést 

 a tűzoltóság költségvetéséről tárgyalt Dr. Bangó Szilárd Lóránt parancsnok 
úrral, szomorúan alakul a tűzoltóság jövő évi költségvetése, nem tudta azzal 
bíztatni parancsnok urat, hogy a város segíteni tud, mert még a város sem tudja, 
mit várhat a 2010-es évtől 

 A Colas cégcsoport új területi igazgatóját fogadta és köszöntötte 
 Millecentenáriumi Emlékbizottság ülését tartották e napon 
 Mátyás Király emléktábla felavatása történt a róla elnevezett utcában 
 a városi televízióban interjút adott az országos helyzetről, mint képviselő 
 Budaházi Tibor festőművész kiállításának megnyitóján vett részt 

szeptember 10-én 
 Pais Dezső, Zalaegerszeg város díszpolgárának síremlékére új, felújított 

táblarész került 
 remélhetőleg pár perc múlva sajtótájékoztatón tudják a sajtóval közölni a 1,5 

milliárd Ft-os belvárosi rehabilitációs programnak a várható ütemezését 
Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen válaszol. Kérdezi képviselőtársait, van-e az 
egyebek napirendi pont keretében hozzászólásuk, kérdésük, bejelentésük.  
 
Török Zoltán: Egy pár gondolatot a MOL-lal kapcsolatban hozzáfűzne az 
elhangzottakhoz. A cég által szervezett fórumokon a lakosság, a panaszosok rendre 
részt vesznek. Sajnálatos, hogy a résztvevők elbeszélnek egymás mellett, nem talál 
meghallgatásra a lakossági panasz. Pár évvel ezelőtt még 1200 dolgozója volt a MOL-
nak, ma sajnos sokkal kevesebb. Nincsenek szerzett jogok, előjogok a tekintetben, hogy 
ki, mikor és hova telepedett előbb. A MOL-nak be kell tartania a környezetvédelmi 
szabályokat. Nem jó azt hallani véleményként, hogy a MOL előbb volt a területen, mint 
a környező házakba odatelepülő lakók.  
Két fontos eseményről kíván szólni. Szeptember 20-án tartják a hagyományos 
Páterdombi Búcsút. Az időponttal kapcsolatban többekben félreértés van, nem a Mária-
naphoz kapcsolódik a búcsú, hanem a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez. 
Néha ugyan egybeesik a Mária-napi búcsúkkal, ezért most 20-ára került a megtartása. 
Egész napos programmal várják az érdeklődőket, lesz futballverseny, ökumenikus 
istentisztelet az Oncsa-keresztnél, páterdombon élő képzőművészek közös kiállítása a 
Közösségi Házban, a Kinizsi utcai játszótéren pedig rendőrségi és tűzoltó bemutatók 
lesznek. Térzenével kezdődik a kulturális műsor délután, este pedig utcabál kezdődik. 
Szeptember 23-án 18 órai kezdettel a Szegfű u. 18. szám alatt lakossági fórumot 
tartanak, ahol a Wlassics Gyula utcai vasúti átjáró, a Bíró Márton utca és környezetének 
közlekedési rendje, és azoknak a lehetséges változtatásait beszélik át. Az érdeklődőket 
szeretett várják a rendezvényekre. 
 
Sümegi László: A 7. Alsójánkahegyi Szüretköszöntő Fesztivál szombaton, 19-én 
kerül megtartásra. Délelőtt sportversenyek lesznek a Mindszenty Általános Iskola 
pályáján, rossz idő esetén a tornatermében. Délután az Orsolya téri keresztnél 
ökumenikus istentisztelet, közös imádkozás lesz, azt követően pedig a Szent László 
utcai Óvoda udvarán és környékén kulturális és hagyományőrző műsorok lesznek, 
fellépnek a környék énekesei. Színházi előadások is lesznek, a Kvártélyház színészei a 
Hotel Menthol című előadásukból adnak elő részleteket, este operett-dallamokat 
hallgathatnak az érdeklődők, a rendezvényt pedig utcabál zárja. Várják szeretettel az 
érdeklődőket. 
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Dr. Gyimesi Endre: Amíg az Alsójánkahegyi Fesztiválon fog a képviselőtestület a 
lakossággal együtt részt venni, addig Makovecz Tamás játszótér-avatáson vesz részt a 
Landorhegyi városrészben. Azoknak is, akik nem a fesztiválokon és nem az Újpest-
Zalaegerszeg mérkőzésen vesznek részt, jó szórakozást és időtöltést kíván. Szombaton 
délután mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre. 
 
 

Dr. Gyimesi Endre polgármester úr a testület ülését 13.50 órakor berekeszti. 
              
 

K.m.f. 
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