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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 A közgyűlés 2014. november 13-i ülésén 
tárgyalt tájékoztatók 

 
 Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapít-

vány és a Millecentenáriumi Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirata 



SZEMÉLYI RÉSZ 
 

Tárgy: A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány és a Millecentenáriumi 
Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
  
 ZMJVK 172/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

I. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Prof. Dr. Palkovics 
Lászlónak (1014 Budapest, Táncsics M. u. 3.) a Zalaegerszeg Felsőfokú 
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel – 
megüresedett helyére nem választ új tagot. 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Németh Andrásnak 

(8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 8.) a Zalaegerszeg Felsőfokú 
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel – 
megüresedett helyére nem választ új tagot. 

 
3.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Tóth Józsefnek (8900 

Zalaegerszeg, Jedlik Ányos út 12.) a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 
Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel – megüresedett 
helyére nem választ új tagot. 

 
3.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú 

Oktatásáért Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez Dr. Tóth 
József helyett Kovács Erzsébet kuratóriumi tagot jelöli ki. 

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Manninger Jenőnek (8315 

Gyenesdiás, Meleghegyi u. 35.) a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 
Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel – megüresedett 
helyére határozatlan időre Pácsonyi Imrét (8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 
123.) választja meg. 

 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium létszámát 12 

főben állapítja meg. 
 
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú 

Oktatásáért Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített egységes 
szerkezetű alapító okiratát jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
II. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemes Péternek (8900 

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 9.) a Millecentenáriumi Közalapítvány 
Kuratóriumában – lemondására tekintettel – megüresedett helyére nem 
választ új tagot. 

 
2.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Németh Józsefnek 

(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18.) a Millecentenáriumi Közalapítvány 



Kuratóriumában megüresedett helyére – lemondására tekintettel – nem 
választ új tagot. 

 
2.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Millecentenáriumi 

Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez Dr. Németh József 
helyett Velkey Péter kuratóriumi tagot jelöli ki. 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium létszámát 13 

főben állapítja meg. 
 
4.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Miklósnak (8315 

Gyenesdiás, Meleghegyi u. 35.) a Millecentenáriumi Közalapítvány 
Felügyelőbizottságában – lemondására tekintettel – megüresedett tagi 
helyére határozatlan időre Stárics Rolandot (8900 Zalaegerszeg, 
Gasparich u. 25/C.) választja meg. 

 
4.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Millecentenáriumi 

Közalapítvány Felügyelőbizottság elnökének határozatlan időre Dr. 
Káldi Dávid (Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. B. I/6.) felügyelőbizottsági 
tagot választja meg. 

 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Millecentenáriumi 

Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített egységes szerkezetű 
alapító okiratát jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat írja alá és a Zalaegerszegi Törvényszékhez nyújtsa be. 
 
Határidő:  2014. november 21. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 
 

Dr. Kovács Gábor sk.               Balaicz Zoltán sk. 
 jegyző            polgármester  
 

Tárgy: A „Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési 
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására” létrejött Önkormányzati 
Társulás Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
 
 ZMJVK 186/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat képviselőjeként a 
„Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására” létrejött Önkormányzati Társulás Felügyelő 
Bizottságába Gecse Péter alpolgármestert delegálja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse. 



 
Határidő: 2014. november 17. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Dr. Kovács Gábor sk.               Balaicz Zoltán sk. 
       jegyző            polgármester 
 

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére (Zárt ülés) 
  
 ZMJVK 189/2014. (XI.13.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszegért” díjat adományoz az 
alábbi személyeknek/szervezeteknek: 

 
Csapó Béla 
Farkas Ferenc 
Farkas Ignác 
Kauzli Józsefné  
Király Imre 
Unyi János 
Varga Kálmán György 
Zsuppányi Gyula 
 
Zalaegerszegi Diabétesz Egyesület 
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület 

 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszegért” díj ünnepélyes keretek 
között történő átadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő:  díj átadására: 2014. december 19. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 
 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
 ZMJVK 169/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt 
határidejű 32/2014/I. (III.5.), 48/2014. (IV.17.), 94/2014/3. (VI.19.), 95/2014. 
(VI.19.), 96/2014. (VI.19.), 109/2014. (VI.19.), 118/2014. (VI.19.), 125/2014. 
(IX.18.), 126/2014. (IX.18.), 128/2014. (IX.18.), 129/2014/2. (IX.18.), 
130/2014. (IX.18.), 131/2014. (IX.18.), 132/2014. (IX.18.), 133/2014/2-6. 
(IX.18.), 134/2014. (IX.18.), 136/2014/1-2. (IX.18.), 137/2014/1-2. (IX.18.), 
138/2014/1-2. (IX.18.), 139/2014. (IX.18.), 140/2014. (IX.18.), 142/2014. 
(IX.18.), 146/2014. (IX.18.), 147/2014. (IX.18.), 148/2014. (IX.18.), 
149/2014/1. (IX.18.), 150/2014. (IX.18.), 151/2014/1. (IX.18.), 152/2014. 
(IX.18.), 153/2014. (IX.18.), 154/2014. (IX.18.), 162/2014. (X.24.), 163/2014. 
(X.24.), 165/2014. (X.24.), 166/2014. (X.24.), 167/2014. (X.24.) számú 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 41/2014. (III.5.) sz. közgyűlési 
határozat végrehajtási határidejét – a jelzálogszerződés megkötése 
vonatkozásában - 2014. december 31-re módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2014. (IX.18.) sz. 
közgyűlési határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-
re módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 280/2003. (X.16.) sz. 
közgyűlési határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2011. (VI.23.) sz. 
közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2014. (IX.18.) sz. 
közgyűlési határozat II. pontját hatályon kívül helyezi. 

 
Tárgy: A 2014. évi közmeghallgatás megszervezése 
  
 ZMJVK 170/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi közmeghallgatást 2014. 
december 4. napján 9.00 órára hívja össze. 
Helyszíne: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) 
 
A közmeghallgatás napirendje:  
1.) Közérdekű kérdések, felvetések   
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  2014. november 26.  
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 



Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás 
megkötése 
 
 ZMJVK 171/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodást köt.  
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. november 25. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, 
helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata 
  
 ZMJVK 173/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a vásárokon és 
piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, helypénz és óvadék 
megállapítására vonatkozó ZMJVK 188/2012. (XI.22.) sz. határozatában foglalt 
díjtételek kerüljenek alkalmazásra 2015. január 1. napját követően is.  

A közgyűlés felkéri a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy az 
érintettek értesítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  felkérésre: Horváth István igazgató 

 
Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2015. január 1. napjától alkalmazandó 
bérleti díjainak felülvizsgálata 
 
 ZMJVK 174/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzati 
nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a 2015. január 1-től megkötésre kerülő 
bérleti szerződésekben alkalmazott bérleti díjak megállapításakor a 262/2011. 
(XII.21.) sz. közgyűlési határozatban foglalt alap bérleti díjtételek kerüljenek 
alkalmazásra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

   felkérésre: Pais Kornél ügyvezető, LÉSZ Kft. 
 
Tárgy: Fizető parkolók kedvezményes üzemeltetése az Ádventi időszakban 
 
 ZMJVK 175/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolók működéséről és 
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy 2014. december 15. és 2014. december 31. 



között az 1-4. díjövezetekben a fizető parkolóhelyeket munkanapokon 12:00 órától 
18:00 óráig az Egerszeg Kártyával rendelkezők díjmentesen vehessék igénybe.  
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fizető parkolókat üzemeltető 
Városgazdálkodási Kft-t tájékoztassa a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a kedvezményes parkolás lehetőségéről a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel, 
stb. előzetesen tájékoztassa.   
 
Határidő:  2014. december 5. 
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

   felkérésre: Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 
Tárgy: Az önkormányzati bérlakás-állomány gazdaságosan fel nem újítható épületeit 
érintő felülvizsgálat 
 
 ZMJVK 176/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 
137/2009. (V.21.) számú határozatát. 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rossz műszaki állapotban lévő, 

gazdaságosan nem felújítható, alábbiakban felsorolt – összesen 78 lakást 
tartalmazó – ingatlanok értékesítésével, szükség esetén bontásával egyetért: 

 
Cím     Lakásszám 

- Alsóerdei u. 9.    7 lakás, lakott 
- Alsóerdei u. 11.    1 lakás, üres 
- Alsóerdei u. 13.    1 lakás, lakott 
- Andráshida u. 77.   1 lakás, üres 
- Átalszegett u. 68.   1 lakás, üres 
- Cseresznyésszeri u. 8.   2 lakás, üres 
- Dózsa Gy. u. 2.    4 lakás, lakott 
- Eötvös u. 18.    5 lakás, üres 
- Eötvös u. 20.    1 lakás, üres 
- Rákóczi u. 37.    3 lakás, üres 
- Felsőerdő u. 9.    2 lakás, lakott 
- Mártírok u. 47.    5 lakás, lakott 
- Mártírok u. 49.    6 lakás, lakott 
- Munkácsy u. 2. I. em.   7 lakás, üres 
- „Nyári Kastély” Csács (20815 hrsz.) 2 lakás, 1 lakás üres 
- Rákóczi u. 50.    7 lakás, 1 lakás üres 
- Vásártér 3-23    18 lakás, lakott 

Összesen:    78 lakás 
 

A lakások értékesítése, illetve bontása esetén minden esetben figyelembe kell 
venni a mindenkori lakásrendelet, illetve a vagyonrendelet előírásait. Az egyes 
ingatlanok hasznosításáról a Közgyűlés indokolt esetben egyedi döntést hoz. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok hasznosítása és 
esetleges bontása érdekében szükséges intézkedésekről gondoskodjon. 



 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: A lakásalap 2015. évi tervezett felhasználása 
 
 ZMJVK 177/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évre a lakásalapból az alábbi 
összegek kötött célú felhasználását tervezi: 

 

Ssz.
: 

Felhasználás megnevezése: 
Felhasználás 

tervezett 
helye 

Költsége  
(eFt): 

1. R. 2. § (1) bek. e) pont szerint  
első lakáshoz jutók támogatása 

--- 20.000.- 

2. 

R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint  
önkormányzati tulajdonban lévő mintegy 
30 db bérlakás teljes vagy részleges 
felújítása, korszerűsítése 

--- 35.000.- 

3. R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint  
művészlakások felújítása (I. ütem)  

--- 10.000,- 

4. R. 2. § (1) bek. c) pontja szerint  
városrehabilitációra (II. ütem folytatása) 

--- 45.000.- 

Összesen: 110.000.- 
Lakásalap maradványa tervezett felhasználás után:  0 

 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakásalap engedélyezett mértékű és 
elhatározott célú felhasználásáról időarányosan gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvények értékesítése 
  
 ZMJVK 178/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy ZMJV 
Önkormányzata az előterjesztésben szereplő 21 önkormányzat (Almásháza, Bazsi, 
Csöde, Döbröce, Kallósd, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, 
Nemesbük, Óhid, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szőce, Tekenye, 
Tilaj, Vindornyalak, Zalaszántó) részére 100.000 Ft névértéken értékesítsen egy - 
egy részvényt a következő kitétellel: amennyiben a jövőben érvényessé váló 
jogszabályok olyan kitételt tartalmaznak, amelyek ellehetetlenítik a Zalavíz Zrt. 
területükön szolgáltatóként való működését, abban az esetben a részvények 
tulajdonjoga – névértéken, azaz 100.000 Ft összegben – visszakerül Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A közgyűlés felkéri a polgármestert Nagy 
András vezérigazgató közreműködésével a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 
 



Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre: Nagy András vezérigazgató 
 

Tárgy: Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2015. évi Cselekvési Terve 
  
 ZMJVK 179/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi 
Stratégiájának 2015. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2015. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 11 MFt összegű 
fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira. 
 
Határidő:  2015. évi költségvetés jóváhagyása 
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 
Tárgy: A mező-, erdőgazdasági hasznosítású kiskertek haszonbérlete 
  
 ZMJVK 180/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormányportálon 2014. július 
12-én megjelent közleménnyel kapcsolatban támogatja a földművelésügyi tárca 
azon véleményét, mely szerint nem látja agrárpolitikai indokát a hobbikertek 
körében a földszerzés földművesi státuszhoz kötésének. A Közgyűlés egyetért 
azzal, hogy a Kormány a földforgalmi törvény módosítására vonatkozóan 
olyan javaslatot terjesszen az Országgyűlés elé, melyben a kiskertek 
haszonbérletével kapcsolatos problémát orvosolja. 

 
2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a 2014. 

október 31-én lejárt földhaszonbérleti szerződések esetében, a szerződések 
hosszabbítását kérelmező, azonban földművesi jogosultsággal nem rendelkező 
és 1 hektárnál kisebb földterületet művelő érintetteknek, az általuk bérelt 
földterületeket 2015. február 28-ig nem kell elhagyniuk. 

 
 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az érintettek tájékoztatása érdekében.  
 
  Határidő: 2014. november 30. 
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 
3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

kísérje figyelemmel az 1. pont szerinti törvénymódosítás folyamatát, és ennek 
megfelelően adjon tájékoztatást a kiskertek ügyében teendő lépésekről. 

 
  Határidő: törvénymódosítást követő közgyűlés  
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: Területcsere a Zala Megyei Kórházat érintő Göcseji úti kerékpárút építése 
céljából 
  
 ZMJVK 181/2014. (XI.13.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 246/2013. (XII.19.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában 

lévő, a Forrás Bt. által 6-33/2013. számon készített változási vázrajzon a 
zalaegerszegi 1146 hrsz.-ú közút megnevezésű 1.641 m2 nagyságú ingatlanból 
3/4 hrsz-on leválasztásra kerülő 339 m2 nagyságú, magánút megnevezésű - a 
közlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján forgalomképessé váló 
közforgalom elől elzárt szervízút - ingatlant elcseréli a fenti változási vázrajzon 
a Magyar Állam tulajdonát képező zalaegerszegi 3/1 hrsz-ú 43.567 m2 
nagyságú kórház, beépített terület megnevezésű ingatlanból leválasztásra 
kerülő zalaegerszegi 3/3 hrsz.-ú 218 m2 nagyságú, kerékpárút megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogára. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
cserében szereplő ingatlanokról készült ingatlanforgalmi szakértői vélemények 
a jövőbeni 3/3 hrsz-ú 218 m2 nagyságú kerékpárút ingatlan értékét 1.200.000,- 
Ft-ban, a jövőbeni 3/4 hrsz-ú 339 m2 nagyságú szervízút ingatlan értékét pedig 
1.300.000,- Ft-ban határozták meg. 

 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel az önkormányzat 

projektből adódó kötelezettségeinek teljesítésére és arra, hogy a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Zala Megyei Kórház tulajdonosi joggyakorlójaként a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
költségvetési kihatással járó jogügylet megkötésére felhatalmazással nem 
rendelkezik, az ingatlan-nyilvántartási állapot rendezése érdekében a cserével 
érintett ingatlanrészek értékét egyenértékesnek fogadja el, és a 
csereszerződésben mindkét ingatlan értékét 1.200.000,- Ft-ban határozza meg. 

 
 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással vegyes 

csereszerződés aláírására. 
 

Határidő: 2015. május 30. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: Új köztemetőtől ÉNy-ra található mezőgazdasági területek értékesítése 
(Zalaegerszeg 0817/8, 11, 13, 14, 15, 16, 18 és 21 hrsz) 
  
 ZMJVK 182/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló alábbi zalaegerszegi ingatlanokat 
Bíró László, Zalaegerszeg, Ságodi u. 47. sz. alatti lakos részére. 

 



Helyrajzi  
szám 

Művelési  
ág 

ZMJV 
Önkormányzata 

tulajdoni hányada 

Önkorm. tul.  
hányad  területe 

m2 

Önkorm. tul. 
hányad   

forgalmi értéke 
Ft 

0817/15 szántó 1 / 1 2.792 745.000 

0817/16 szántó 1 / 1 3.257 870.000 

0817/18 szántó 1 / 1 3.500 935.000 

0817/21 szántó 1 / 1 3.298 880.000 

Összesen:   12.847 3.430.000 

  
 Az ingatlanok eladási ára mindösszesen 3.430.000,- Ft, melyet ÁFA fizetési 

kötelezettség nem terhel. 
 A vevő által megfizetett 300.000,- Ft bánatpénz összegét a felek foglalónak 

tekintik, melyet a vételárba beszámítanak. 
  
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló alábbi zalaegerszegi ingatlanokat 
Kovács Gyula, Zalaegerszeg, Gébárti u. 113. sz. alatti lakos részére. 

 

Helyrajzi  
szám 

Művelési  
ág 

ZMJV 
Önkormányzata 

tulajdoni hányada 

Önkorm. tul.  
hányad  területe 

m2 

Önkorm. tul. 
hányad   

forgalmi értéke 
Ft 

0817/8 szántó 1 / 1 2.265 605.000 

0817/11 szántó 1 / 1 2.479 660.000 

0817/13 szántó 1 / 1 1.551 415.000 

0817/14 szántó 40 / 96 3.825 1.125.000 

Összesen:   10.120 2.805.000 

 
Az ingatlanok eladási ára mindösszesen 2.805.000,- Ft, melyet ÁFA fizetési 
kötelezettség nem terhel. 
A vevő által megfizetett 230.000,- Ft bánatpénz összegét a felek foglalónak 
tekintik, melyet a vételárba beszámítanak. 
 
Az adásvételi szerződésekben rögzíteni kell: 
- Vevő a vételár fennmaradó részét az adásvételi szerződés mindkét fél általi 

aláírásától számított 8 napon belül egy összegben köteles megfizetni az 
eladó részére. 

- Az eladott ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata 
(ZÉSZ) szerint közlekedési területre vonatkozó szabályozás érinti. 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény alapján az értékesítendő ingatlanok elővásárlási joggal érintett 
területek. Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok beszerzése az eladó 
kötelezettsége. 

- A változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének kötelezettsége 
és költsége a vevőt terheli. 

 



A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.  
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 hrsz) az Antenna Hungária Zrt-vel 
kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 
  
 ZMJVK 183/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a zalaegerszegi 
0156 helyrajzi szám alatt felvett, kivett TV és rádió adó megnevezésű (továbbiakban: 
bazitai TV torony) ingatlanon a torony palástjának az Antenna Hungária Zrt. által 
felszerelt 12 db antenna elhelyezésére szolgáló részére, valamint 1 db 5,9 m2, 1 db 
9,12 m2, 1 db 15,4 m2, 1 db 6,1 m2, 1 db 20,3 m2, 1 db 36,5 m2 alapterületű 
helyiségekre vonatkozóan a bérleti jogviszony további 10 évre 2014.11.01 napjától 
2024.10.31. napjáig terjedő határozott időre meghosszabbításra kerüljön. Az 
antennák bérleti díja 60.865,- Ft/hó/db + ÁFA, az összesen 93,32 m2 összterületű 
helyiségek bérleti díja 175.508,- Ft/hó + ÁFA. 
A fenti bérleti díjak a KSH által közölt inflációs adatok alapján minden év január 1-
ével módosításra kerülnek. 
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 
szerződés semmis. 
 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a LÉSZ Kft ügyvezetőjét a bérleti 
szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

   felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 
 
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 
elfogadása 
  
 ZMJVK 184/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1. elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2014-2020 időszakra vonatkozó 

Integrált Területi Programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti 
tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a szakbizottságok által tett 
javaslatokat az egyes projektek továbbtervezésénél – az Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmányok készítésekor – figyelembe kell venni, 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Zalaegerszeg Integrált Területi 

Programjának a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek 
történő megküldéséről. 

 
Határidő: 2014. november 20. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: Alapítványok támogatása 
 
 ZMJVK 185/2014. (XI.13.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pro Scola” Alapítvány részére 
100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Polgármesteri rendelkezésű keret” 
költségvetési sor terhére a burgenlandi szórványmagyarsággal történő 
kapcsolatfelvétel céljából. 

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

 
 Határidő: 2014. december 15. 
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság 8/2014/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az 
alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatási 
összeg 

Költségvetési  
sor 

1. 
A Tanulókért 
és az Iskoláért 

Ady Alapítvány 

Tanulmányi versenyek szervezése, 
lebonyolítása, jutalmazása. 
Országos versenyeken való 

részvétel útiköltsége. Jeles napok  
(Föld Napja, Víz Világnapja) 
anyagköltsége, jutalmazás,  

Hód Napja 

25.000 Ft 

2014. évi 
közösségi, 
művészeti 
pályázatok 

 
2. 

A Tanulókért  
és az Iskoláért Ady 

Alapítvány 

Ady-szavalóverseny megrendezése 
a gimnáziumi szakon 

5.000 Ft 

intézmények 
támogatása, 

rendezvényeik 
finanszírozása 

 
3. 

Kincskereső 
Alapítvány 

Euroexam zalaegerszegi 
vizsgahely kialakítása 

100.000 Ft 

intézmények 
támogatása, 

rendezvényeik 
finanszírozása 

4. 
JAVK Olvasóinkért 

Könyvtári Alapítvány 
gyermekkönyvtári rendezvények: 

Lovak napja 
10.000 Ft 

intézmények 
támogatása, 

rendezvényeik 
finanszírozása 

5. Pro Scola Alapítvány Adventi látogatás Bécsben 100.000 Ft ZVDÖK sor 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
támogatási megállapodások megkötésére. 
 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 
Egészségügyi Bizottság 4/2014/5. sz. határozatának megfelelően a Kincskereső 
Alapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást biztosít az Euroexam 
zalaegerszegi vizsgahely kialakítása céljára, az „Egészségügyi és szociális 
ágazat pályázati kerete” költségvetési sor terhére. 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 12/2014/2. 

sz. határozatának megfelelően a Kincskereső Alapítvány részére 25.000 Ft 
összegű támogatást biztosít az Euroexam zalaegerszegi vizsgahely kialakítása 
céljára, a „Lakossági civil kezdeményezések támogatása”költségvetési sor 
terhére. 

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

 
 Határidő: 2014. december 15. 
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. és a ZTE FC Zrt. közötti pénzátadás, az 
együttműködési megállapodás módosítása 
 
 ZMJVK 187/2014. (XI.13.) sz. határozata 

 
1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a ZTE-

SPORTSZOLG Kft. rendezi a ZTE FC Zrt. tőkéjét úgy, hogy 239.000.100 
forintot tőketartalékba helyez, valamint ezzel egyidejűleg 999.900 forintot 
jegyzett tőkébe helyez, abban az esetben, ha az ehhez szükséges banki háttér 
rendelkezésre áll, melynek feltétele a korábban elindított kormányengedély 
megléte és a hitel folyósítása. 

 
 Határidő: 2014. november 13. 
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 
2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2014. május 23-án létrejött és 2014. július 17-én módosított ZTE-
SPORTSZOLG Kft., a PHAROS ’95 Kft., ZMJV Önkormányzata, a ZTE FC 
Zrt. és az OTP Bank Nyrt. között kötött együttműködési megállapodást úgy 
módosítsa, hogy az éves támogatási összeg megbontásra kerüljön a ZTE FC 
Zrt. és a ZTE-SPORTSZOLG Kft. között oly módon, hogy a ZTE-
SPORTSZOLG Kft. a felvenni kívánt hitel mindenkori törlesztőrészletének és 
kamatainak mértékével megegyező összegű támogatást kapjon. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a ZTE-SPORTSZOLG 
Kft. ügyvezetőjét a megállapodás módosításának előkészítésére. 

 
  



Határidő: a hitelfelvételt követő 30. nap 
 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

    felkérésre: ügyvezető 
 
Tárgy:  Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme (Zárt ülés) 
  
A Közgyűlés 188/2014. (XI.13.) sz. határozatával szociális krízishelyzetben lévő családok 
lakáskérelme alapján kettő szociális bérlakás kiutalásáról döntött. 
 
 
 
  
 

 
 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 

A közgyűlés 2014. november 13-i ülésén tárgyalt  
tájékoztatók 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 
 

 az ÖKOVÁROS program eredményeiről 
 külföldi utazásról (Dobrics, Bulgária) 
 külföldi utazásról (Gorizia, Olaszország) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 
 

Alapító Okirata 
 

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

amely készült a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására az alapítvány alapítóinak 2014. év november hónap 13. napján hozott 172/2014. 
(XI.13.) számú határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint: 
 
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 
megvalósítására létrehozott jogi személy. 

 
1.) A közalapítvány neve: 
 Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 
 
2.) A közalapítvány székhelye: 
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
 
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége: 
  
 A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének 

támogatása. 
 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a nevelés és oktatása, a képességfejlesztés és 
az ismeretterjesztés. 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 
bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodni kíván, valamint Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. 
(II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés 11. pontja alapján az önkormányzat 
önként vállalt feladata. 

 
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy 
székhelye: 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
 
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a 
vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: 
  
 Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt. 

Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán 
500.000,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként. 

 
 
 
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője: 



Dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg, Bartók Béla út 23/a. 
Farkas Imre Zalaegerszeg, Alsóerdei út 2. 
Szalai Annamária Zalaegerszeg, Platán sor 19. 
Devecz Miklós Zalaegerszeg, Berek u. 3. 
Jurisits János Zalaegerszeg, Szívhegyi út 48. 
Panyik Jánosné Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. 
Bóbics Antal Zalaegerszeg, Virágzómező út 13. 
Solt Tamás Szombathely, Pozsonyi út 10. 
Tombi Lajos István Zalaegerszeg, Gyimesi út 10. 
Kámán János Zalaegerszeg, Alkotmány út 17. 
Baján Antal Zalaegerszeg, Ola út 17. 
Horváth László Zalaegerszeg, Csutor I. út 1. 
Bogár Imre Zalaegerszeg, Madách út 20.  

 
7.) A közalapítvány működésének időtartama: 
 A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz: 

 
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki/amely a 3.) pontban 
meghatározott cél eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja az 
ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket. 
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási 
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt. 

 
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai: 
 
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon 
kell kezelni és felhasználni. 
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést 
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 
 
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot 
illeti meg. 
 
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe 
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. Nem 
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem 
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására 
nem jelölhető ki. 
 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, 
vagyis a zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és 
működésének támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani: 

- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása, 
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása, 
- a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása, 



- az oktatási körülmények javítása, 
- a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése, 
- PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása. 

 
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.  
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 
 
A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a 
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai,a vállalkozásból származó bevételek, az 
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának célszerinti 
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A közalapítvány 
szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi közzé. A 
szolgáltatás igénybe vétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten kezdeményezhető, 
amelyről a Kuratórium a legközelebbi ülésén dönt.  
 
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány 
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe 
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel 
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a kuratórium gondoskodik. 
Az eljárási rendet a kuratórium által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
rögzíteni. 
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány 
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 
 
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve: 
  
 A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen alapító okiratban megjelölt kurátorokból 

álló 12 fős Kuratórium. 
 
Kuratórium elnöke:            Nagy András                       8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2. 
 
A Kuratórium tagjai:        

Gyutai Csaba 8900 Zalaegerszeg, Fakopáncs u. 8. 
Dr. Gyimesi Endre 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 23/a. 
Tombi Lajos István 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi út 10. 
Karamánné Dr. 
Pakai Annamária   

8900 Zalaegerszeg, Várberki út 51. 

Dr. Csidei Irén 8991 Teskánd, Sport u. 4. 
Dr. Háry András          8900 Zalaegerszeg, Panoráma tér 3. 
Pácsonyi Imre 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 123. 
Pénzes Tibor                9970 Szentgotthárd, Kis u. 29. 
Vargáné Bérczes 9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 7. 



Bernadett 
Lang János              8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63. 
Kovács Erzsébet       8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 27. 

II/10. 
 
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak 
szerinti folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító 
okiratban 3.) pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium 
szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök 
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. Bármely 
kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. A 
napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges előterjesztéseket, az ülést 
megelőzően 8 nappal írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani. A Kuratórium 
ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 
 

10.1. A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások 
 
A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja 
tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti, az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy 
az érintett tagot visszahívni. 
 
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
10.2. A kuratórium működése 
 
A Kuratórium tagjai maguk közül elnököt választanak, aki a közalapítványnak teljes körű 
képviseleti jogával felruházott személy. 
 
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi 
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási 
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a 
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az 
alapítónak és a felügyelőbizottságnak, - kérésre a csatlakozónak – köteles beszámolni, és 
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is 
nyilvánosságra hozni. 
 



A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a 
közalapítvánnyal. 
 
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 
 
A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatában állapítja meg. A szervezeti és működési szabályzatnak egyebek mellett 
rendelkeznie kell, különösen: 

- az ügyvezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról, 
- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről, 
- a közalapítvány működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 

 
10.3. Határozathozatal 

 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább hét tagja jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. 
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan 
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint 
számaránya megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a 
közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves 
közalapítványi beszámolónak az elfogadásához. 

 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
11.) A felügyelőbizottság 
 
Az alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – határozatlan időre 
– 3 tagú felügyelőbizottságot hoz létre. 
 
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba     8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai:  Herbert Ferenc          8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 10/b.        
               Borsos József              8394 Alsópáhok, Kossuth utca 11. 
 
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az 
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira 
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 



 
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a 
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 
szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A felügyelőbizottság feladata: 

- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott 
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni, 

- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni. 

 
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba 
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről 
felvilágosítást kérni. 
 
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé, 

- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon 
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 
felügyelőbizottság is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó ügyészséget. 
 
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a 
napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal 
korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a cél 
megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. 
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a 
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait. 



 
12.) A közalapítvány képviselete 
 
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt 
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő 
utalványozáshoz, a készpénz felvételhez Nagy András a kuratórium elnöke és Karamánné Dr. 
Pakai Annamária kuratóriumi tag és Kovács Erzsébet kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla 
feletti rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása 
szükséges, melyek közül az egyik a kuratórium elnöke. 
 
13.) A közalapítvány megszűnése 
 
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra 
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
14.) Záró rendelkezések 
 
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső 
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 

 
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése 
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell 
tenni. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 
13-i ülésén hozott 172/2014. (XI.13.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 

 
Zalaegerszeg, 2014. november 13. 
 
 
 
 
     Zalaegerszeg Megyei  

Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében 
Balaicz Zoltán 
polgármester 

 



Millecentenáriumi Közalapítvány 
 

Alapító Okirata 
 

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

amely készült a Millecentenáriumi Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az 
alapítvány alapítóinak 2014. év november hónap 13. napján hozott 172/2014. (XI.13.) számú 
határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint: 
 
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 
megvalósítására létrehozott jogi személy. 

 
1.) A közalapítvány neve: 
 

Millecentenáriumi Közalapítvány 
 

2.) A közalapítvány székhelye: 
 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
 

3.) A közalapítvány célja és fő tevékenysége: 
 
A közalapítvány célja, a Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt 
fontosságú évfordulók méltó tartalmú, és külsőségeiben is az eseményekhez illő ünnepi 
megemlékezések előkészítése, koordinálása, lebonyolítása. 
 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális, valamint a kulturális örökség 
megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez. 
 
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy 
székhelye: 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

 
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá 
a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: 
 
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt. Zala 
Megyei Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönítet számlán 100.000 (azaz 
egyszázezer) Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként. 
 
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező személy szabadon csatlakozhat, aki a 4.) pontban 



meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel 
hozzá kíván járulni és elfogadja az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket. 
 
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője: 

Dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg, Stadion u. 8. 
Kárászné dr. Rácz Lídia Zalaegerszeg, Szüret u. 4. 
Szalai Csaba Zalaegerszeg, Köztársaság útja 98. 
Németh János Zalaegerszeg, Báthory u. 56/a. 
Dr. Kustos Lajos Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 15-17. 
Vas Gyula Zalaegerszeg, Göcseji u. 53. 
Kapiller Imre Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26. 
Halmi László Zalaegerszeg, Takarék köz, 3/b. 
Borbélyné dr. Török Mária Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 26. 
Dr. Németh József Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18. 
Szerdahelyi Károly Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5/c 

 
7.) A közalapítvány működésének időtartama: 
 A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz: 

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki/amely a 3.) 
pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban 
megfogalmazott feltételeket.  
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási 
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt. 

 
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai: 
 
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a 
Kuratóriumot illeti meg. 
 
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon 
kell kezelni és felhasználni. 
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést 
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 
 
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe 
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, 
valamint vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlanul felelős 
tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a 
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. és a fenti 
tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését. 
 
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet. 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 



A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a 
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek, az 
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítványi vagyonnak cél szerinti 
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. 
 
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány 
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe 
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel 
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a Kuratórium 
gondoskodik. Az eljárási rendelet a Kuratórium által jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell rögzíteni. 
 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, az 
alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítani. 
 
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. 
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány 
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 
 
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve: 
 
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 13 fős 
Kuratórium. 
 
A Kuratórium tagjai: 
 
1.) Dr. Gyimesi Endre  Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 23/a. 
2.) Kárászné dr. Rácz Lídia  Zalaegerszeg, Szüret u. 4. 
3.) Cserhalmi Henriette                Zalaegerszeg, Ady E. u. 23. 
4.) Nemes László    Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 105. III/10. 
5.) Péntek Imre              Zalaegerszeg, Köztársaság útja 81. Fszt. 3. 
6.) Kapiller Imre   Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26. 
7.) Bertók Sándor                        Zalaegerszeg, Bíró M. u.29. 
8.) Kiss Gábor    Zalaegerszeg, Göcsej P. F. u. 27. 
9.) Gyutai Csaba   Zalaegerszeg, Fakopáncs u. 8. 
10.) Borbélyné dr. Török Mária Zalaegerszeg, Jókai u. 26. 
11.) Drávecz Szabolcs  Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. 
12.) Dr. Vándor László  Zalaegerszeg, Május 1. u. 1. 
13.) Velkey Péter   Zalaegerszeg, Dózsa Gy. u. 33. 
 
A Kuratórium elnöke:  Kiss Gábor 



 
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti 
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okirat 3.) 
pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél 
megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.  
 
10.1.) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások: 
 
A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége 
ellátására méltatlanná válik, az alapító jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak 
bármely tagja tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti, az alapító jogosult a 
Kuratóriumot, vagy az érintett tagot visszahívni.  
 
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
10.2.) A Kuratórium működése: 
 
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A testület üléseit az elnök 
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre szóló és 
a döntéshez szükséges előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt 3 nappal írásban a tagok 
rendelkezésére kell bocsátani. A kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a 
felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi 
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási 
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a 
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az 
alapítónak és a felügyelőbizottságnak, – kérésre a csatlakozóknak – köteles beszámolni, és 
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni.  
 
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 
 
A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja 
meg. A belső szabályzatnak egyebek mellett rendelkeznie kell: 

- az ügyvezető szerv döntéseinek, az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról, 



- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban való betekintés 
rendjéről, 
- a közalapítvány működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 

 
10.3.) Határozathozatal: 
 
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább hét tagja jelen van. A Kuratórium 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében folyamatosan 
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint 
számaránya megállapítható legyen. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
11.) A Kuratórium ellenőrző szerve: 
 
A Kuratórium tevékenységét, gazdálkodását, a közalapítványi vagyon cél szerinti 
felhasználását három tagú felügyelőbizottság végzi, amelynek tagjai az alábbi személyek: 
 

1.) Dr. Tóth László Zalaegerszeg, Mártírok u.22. 
2.) Dr. Káldi Dávid Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. B. I/6. 
3.) Stárics Roland Zalaegerszeg, Gasparich u. 25/C. 

 
A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Káldi Dávid 
 
A felügyelőbizottságot az alapító hozza létre határozatlan időre. 
 
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az 
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira 
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 



tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A felügyelőbizottság feladata: 

- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott 
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni, 

- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni. 

 
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba 
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről 
felvilágosítást kérni. 
 
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 
szükségessé, 

- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon 
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 
felügyelőbizottság is jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó ügyészséget. 
 
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a 
napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal 
korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a cél 
megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. 
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a 
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait. 
 
12.) A közalapítvány képviselete: 
 
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt 
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. Tartós akadályoztatása esetén a 
Kuratórium erre általa kijelölt tagja jár el. 
 
A Közalapítvány bankszámlája felett Kiss Gábor a kuratórium elnöke és Velkey Péter 
kuratóriumi tag és Kapiller Imre kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti 



rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, 
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke. 
 
13.) A közalapítvány megszűnése 
 
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra 
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
14.) Záró rendelkezések: 
 
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső 
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 
 
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése 
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell tenni. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 
13-i ülésén hozott 172/2014. (XI.13.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Zalaegerszeg, 2014. november 13. 
 
 
  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata képviseletében 
                Balaicz Zoltán 

polgármester 
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