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SZEMÉLYI RÉSZ 
 
Tárgy: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba új tag 
választása  
 

ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Koczka Csaba 8900 Zalaegerszeg, 
Alkotmány u. 15. szám alatti lakosnak az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 
Ellenőrző Bizottságban megüresedett nem képviselői bizottsági tagi helyére 2011. 
május 11-i hatállyal Dr. Koczpek Csaba 8936 Zalaszentmihály, Deák F. u. 1/a. szám 
alatti lakost megválasztja. 
 
A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 
 

Tárgy: A Kertvárosi Integrált Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 
elbírálása  
  

ZMJVK 110/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kemendi Györgynét 2011. augusztus 1-
től 2016. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Kertvárosi Integrált 
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 
szerint, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 14/C. § (1) 
bekezdés b.) pontja alapján a pótlékalap 275 %-ában állapítja meg. 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 
okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 
Határidő:        2011. június 30. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
 



Tárgy: A Landorhegyi Integrált Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 
elbírálása  
 

ZMJVK 111/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zajzon Zsuzsannát 2011. augusztus 1-
től  2016. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Landorhegyi Integrált 
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 
szerint, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 14/C. § (1) 
bekezdés b.) pontja alapján a pótlékalap 300 %-ában állapítja meg. 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 
okirat elkészítéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:       2011. június 30. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelete 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § 
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6) 
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:     
 

1. § 
 
(1) A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell  
 a lakás hasznosításának jogcímét, jellegét, 
 a lakás címét, 
 a lakás műszaki jellemzőit (alapterületét, szobaszámát és egyéb helyiségeinek 

felsorolását, komfortfokozatát,) 
 a fajlagos- és az alaplakbér havi összegét, 
 a lakással kapcsolatos 49. § (1) bekezdésben meghatározott külön szolgáltatások 

számított költségét,  
 a pályázaton való részvétel és a bérbeadás feltételeit, 
 a csatolandó dokumentumok körét,  
 a pályázat benyújtásának módját, pontos helyét és határidejét, 
 a pályázat elbírálásának várható idejét.” 

 
(2) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5)  Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy 
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy a korábbi rendelkezések alapján rosszhiszemű, 

jogcímnélküli lakáshasználó volt,  
b) aki előző önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében 

lemondott, 
c) akinek a bérleti jogviszonya a Ltv. 24. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján 

felmondással szűnt meg, 
d) aki olyan bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ltv. 24. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjai alapján felmondással szűnt meg.  

 Az ötéves időtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény 
bekövetkezésétől, a c)-d) pontok esetében a lakás visszaadásának időpontjától kell 
számítani.” 



 
2. § 

 
Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3)  Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel 
a) egy főre jutó havi nettó jövedelme – a rendeletben meghatározott 

jövedelemszámítási időszak alapján – nem haladja meg  
a.1) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át, 
a.2) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,  

b) a 69. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem 
rendelkezik.”  

 
3. § 

 
(1) Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § 
 

(1) A szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadásra benyújtott pályázatok sorolásáról, a 
bérlő kijelöléséről, és a bérbeadás időtartamáról a lakásügyekért felelős szakbizottság 
határozattal dönt. 

 
(2) A döntésre jogosult azt a pályázót jelöli ki bérlőnek, aki a legkisebb összegű 

önkormányzati lakbértámogatásra tart igényt. Amennyiben a fizetendő lakbér és a 
lakással kapcsolatos 49. § (1) bekezdésben meghatározott külön szolgáltatások számított 
költsége meghaladja a pályázó fizetőképességének mértékét, a pályázat érvénytelen, az 
eljárás további részében a pályázó nem vehet részt.  

 
(3) A külön szolgáltatások számított költsége a tényleges lakásnagyság és a külön 

szolgáltatások egy m2 –re jutó számított költségének a szorzata. A külön szolgáltatások 
egy m2 –re jutó számított költségének összege 450,- Ft/m2, amelynek összegét a 
közgyűlés a lakbérek mértékének évenkénti felülvizsgálatával egyidejűleg állapítja meg.    

 
(4) A (2) bekezdésben meghatározottak azonossága esetén az a pályázó jelölhető ki 

bérlőnek, aki a leghosszabb időszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – 
vállalja az általa fizetendő lakbérnek és a külön szolgáltatások számított költségének 
előre, egyösszegben történő megfizetését. 

 
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak azonossága esetén a lakásügyekért felelős 

szakbizottság – az alábbi sorrendiség figyelembevételével – azt a pályázót jelöli ki 
bérlőnek, aki 

a) keresőtevékenységből – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, 
valamint a háztartási munkát – származó magasabb jövedelemmel rendelkezik, 

b)   saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, 
c) hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel,  
d)  hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel, 
e) szociális lakásbérbeadási igényét – a szociális helyzet alapján bérbeadást igénylők 

nyilvántartása alapján – a legkorábban nyújtotta be.  
 



 
(6) A kijelölt bérlő részére az önkormányzati lakás az alábbi ideig adható bérbe 

a) a (2) bekezdés esetében egy évre, 
b) a (4)-(5) bekezdések esetében az egyösszegű befizetés vállalásának idejére, de 

legfeljebb öt évre. 
 
(7) Amennyiben a kijelölt bérlő szerződéskötési kötelezettségének határidőben nem tesz 

eleget, a döntésre jogosult a (2)-(5) bekezdésben meghatározott sorolási szempontok 
figyelembevételével elfogadott listáról a sorban következő pályázót jelöli ki bérlőnek.” 

 
4. § 

 
Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Pályázati eljárás alapján a költségelvű lakásbérbeadás során a döntésre jogosult azt a 
pályázót jelöli ki bérlőnek, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és aki a leghosszabb 
időszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja a költségelvű 
alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos 49. § (1) bekezdésben meghatározott külön 
szolgáltatások számított költségének előre, egyösszegben történő megfizetését.”  

 
5. § 

 
Az R. 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A bérlő által a lakással kapcsolatos (1) bekezdésében meghatározott külön 
szolgáltatások számított költségének előre, egyösszegben történő megfizetése esetén a 
bérbeadó legkésőbb minden év május 31. napjáig, valamint a bérleti jogviszony bármely 
okból történő megszűnésekor írásban elszámol a bérlővel a bérlő által előre befizetett és 
az elszámolási időszak alatt ténylegesen felmerült költségek vonatkozásában.” 

 
6. § 

 
Az R. 69. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 

„n) keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték 
jár, kivéve a közfoglalkoztatás keretében végzett munkát, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett 
munkát, valamint a háztartási munkát.” 

 
7. § 

 
Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
8. § 

 
Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

 
9. § 

 
Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 



10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  



1. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez 
„4. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 
A  LAKBÉRTÁMOGATÁS  ÉS  A  FIZETŐKÉPESSÉG  

MÉRTÉKE  
 

A lakbértámogatás mértéke a nyugdíjminimum %-ában 

a háztartások létszáma Egy főre jutó nettó jövedelem 
a nyugdíjminimum %-ában 1 fő 2 fő  3 fő  4 fő 5 fő 6 fő* 

0% - 10% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 

10% - 20% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 

20% - 30% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 

30% - 40% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 

40% - 50% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 

50% - 60% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 

60% - 70% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 

70% - 80% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 

80% - 90% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 

90% - 100% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 

100% - 110% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 

110% - 120% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 

120% - 130% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

130% - 140% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 

140% - 150% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 

150% - 160% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 

160% - 170% 5% 4% 5% 6% 7% 8% 

170% - 180% 5% 4% 4% 5% 6% 7% 

180% - 190% 5% 4% 4% 4% 5% 6% 

190% - 200% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 

200% - 210% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

210% - 220% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

220% - 230% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

230% - 240% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

240% - 250% 5% 0% 0% 0 % 0% 0% 

250% - 350% 5% 0% 0% 0 % 0% 0% 
Fizetőképesség mértéke                

(= a legmagasabb vállalható lakbér és 
az adott lakásra vonatkozó külön 

szolgáltatások számított költségének 
aránya a háztartás összes 
jövedelmének %-ában) 

30 % 

 
 
* = 6 fős, vagy ennél nagyobb háztartás esetén.  
 



 
2. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez 

„5. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

Az igénylővel együttköltöző,  
vagy a bérlővel közös háztartásban élő        Az 

igénylő házastárs   
(élettárs) 

egyéb személy            
Összesen 

A jövedelem  típusa 

nettó jövedelme (Ft/hó) 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem  

      

Társas vagy egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

      

Alkalmi munkavégzésből származó 
jövedelem  

      

Táppénz és gyermekgondozási 
támogatások (terhességi gyermekágyi segély, 
GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, 
gyermektartásdíj) 

      

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások 
(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, 
szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói 
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti 
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs 
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 

jövedelempótlék) 

      

Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások (időskorúak járadéka, 
rendszeres szociális segély, ápolási díj, 
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési 

támogatásként folyósított keresetpótló juttatás) 

      

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel 
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, 
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó 
jövedelem stb.)  

      

Jövedelem összesen:        

Az összes jövedelmet csökkentő 
tényezők (gyermektartásdíj, egyéb 
rokontartás címén fizetett tartásdíj, 
hiteltörlesztés, kezességvállalás, közüzemi 
díjtartozás, gyermekétkeztetési térítési 
díjtartozás) 

      

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM        

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM       

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát                               
a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a lakásügyi eljárásban történő felhasználásához, továbbá ahhoz, hogy 
a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az adóhatóság és egyéb illetékes 
szervezetek nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.    
 
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap 

______________________________________________ 
az igénylő és a vele együttköltöző,   

vagy a bérlővel közös háztartásban élő  
nagykorú személyek  

a l á í r á s a



3. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez 
„8. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
PÁLYÁZATI  LAP  

szociális – költségelvű –  piaci alapú lakásbérbeadáshoz 
 

I.  SZEMÉLYI  ADATOK 

 IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA 

Név (születési név is)   

Születési hely és idő   

Anyja neve   

Családi állapota   

Lakóhelye   

Tartózkodási helye    

Levelezési címe   

Telefonszáma   

Foglalkozása   

Munkahelye   

Lakásigénylés éve   
 
 

II.  AZ  IGÉNYLŐVEL  EGYÜTTKÖLTÖZŐ  SZEMÉLYEK  ADATAI  

 Név  születési idő rokoni kapcsolat foglalkozás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      
 
 

 III.  PÁLYÁZATI   ADATOK 

1. Megpályázott lakás címe Zalaegerszeg,  

2. Alapterülete – alaplakbére m2 Ft/hó 

3. 
Lakbértámogatás várható 
mértéke és összege  

a nyugdíjminimum                  %-a .-Ft/hó 

4. Fizetendő lakbér összege (alaplakbér – várható lakbértámogatás)                                                     Ft/hó 

5. 

Fizetőképesség (azaz a leg-
magasabb vállalható lakbér és 
a külön szolgáltatás számított 
költsége) mértéke és összege 

az összjövedelem                    %-a .- Ft 

6. 
Az igényelt lakbértámogatás 
összege  

.- Ft/hó 

7. 
Egyösszegű (lakbér és külön 
szolgáltatás számított 
költségének befizetése) vállalás  

összege:                                   .- Ft ideje:                               hónapra 

 



 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül 
közüzemi, illetőleg gyermekétkeztetéssel kapcsolatos díjtartozásom nem állt fenn, továbbá a fentiekben közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázati lapon szereplő adatoknak a lakásügyi eljárásban 
történő felhasználásához, továbbá ahhoz, hogy a pályázati lapon szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, 
arra vonatkozóan az illetékes intézmények, közszolgáltatást végző szervezetek nyilvántartásból adatokat 
szerezzen be, illetve azokat kezelje.    
 
Zalaegerszeg, 20__________________________________ 
 

__________________________________________________ 
az igénylő 

és vele együttköltöző nagykorú személyek  
                                                                   a l á í r á s a 

 
 
 
 
 

   



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
14/2011. (V.19.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) 
bekezdésében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 
évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásokra (továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény), az eljárásban részt vevő természetes személyekre terjed ki.  
 

Az anyakönyvi esemény helye 
 

2. § 
 
(1) Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség: 
a.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Díszterme (továbbiakban: 
házasságkötő terem) 
b.) a Városháza 101-es és 401-es tárgyalóterme (továbbiakban: tárgyalóterem). 
 
(2) A tárgyalóteremben csak munkanapokon tartható anyakönyvi esemény. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen (továbbiakban: külső 
helyszín) történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
(továbbiakban: tvr.) szabályai szerint engedélyezhető. 
 

3. § 
 

(1) Az anyakönyvi esemény – indokolt esetben – minden olyan helyszínen engedélyezhető, 
ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme 
biztosított. 
 
(2) Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben 
rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható. 

 
 

   



 

Az anyakönyvi esemény ideje 
 

4. § 
 

(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában 
kerülhet sor.  
 
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl 19,00 óráig tartható. 
 

 
Az anyakönyvi esemény időpontjának, helyszínének előzetes lefoglalása 

 
5. § 

 
(1) Az anyakönyvi esemény időpontjának és helyének előzetes lefoglalására legfeljebb az 
anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző egy évvel van lehetőség. 
 
(2) Az anyakönyvi esemény időpontjának és helyének előjegyzését az anyakönyvvezető 
vezeti. 
 

Az engedélyezés szabályai 
 

6. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a külső helyszínen történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul. 
 
(2) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(3) A hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemnek és a 
kérelemnek helyt adó engedélynek minősül az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló 
szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv. 
 
(4) A külső helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezését megelőzően – 
amennyiben a kért helyszínen anyakönyvi esemény korábban még nem lett engedélyezve – az 
anyakönyvvezető köteles helyszíni szemle során meggyőződni arról, hogy a helyszín a tvr-
ben továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. Megállapításairól 
köteles Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjét (továbbiakban: Jegyző) írásban 
tájékoztatni.  
 

7. § 
 

(1) Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek 
meglététől el lehet tekinteni. 
 
(2) Rendkívüli körülménynek számít különösen valamely kérelmező közeli halállal fenyegető, 
illetve ágyhoz kötött betegsége, mozgásában korlátozottsága, szabadságvesztés büntetése.  

 
 

   



 

 
 

Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja 
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás 

 
8. § 

 
(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. 
 
(2) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény - mint 
külön szolgáltatás esetén - az önkormányzatot megillető díjakat a rendelet melléklete külön-
külön tartalmazza, beleértve az anyakönyvvezetőt megillető közreműködői díjat is. 
 
(3) Az anyakönyvvezetőt közreműködői díjként, amennyiben munkaidőn kívül működik 
közre anyakönyvi eseménynél, eseményenként hivatali helyiségben bruttó 5.500,- Ft, külső 
helyszínen bruttó 9.000,- Ft illeti meg. 
 
(4) A 7. § (2) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes. 
 
(5) A házasulók a szolgáltatási díjat szándékuk bejelentésével egyidejűleg készpénz-átutalási 
megbízással kötelesek megfizetni. 
 
(6) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők 
írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a 
szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal a (2) bekezdésben foglalt 
kitétellel, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
(2) A 8. § (3) bekezdés rendelkezéseit e rendelet hatályba lépését megelőzően indult 
eljárásokban is alkalmazni kell. 
 

 
 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 

   



 

Melléklet a 14/2011 (V.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Az anyakönyvi esemény szolgáltatási díja 
 
 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja 
Anyakönyvi esemény 

hivatali helyiségben, hivatali 
munkaidőn kívül 

 
3.000 Ft 

Anyakönyvi esemény a 
Városi Hangverseny- és 

Kiállítóteremben  
3.000 Ft 

Anyakönyvi esemény külső 
helyszínen, hivatali 

munkaidőben  
10.000 Ft 

Anyakönyvi esemény külső 
helyszínen, hivatali 
munkaidőn kívül 

 
20.000 Ft 

 
 
A feltüntetett díjak után a mindenkori hatályos ÁFA összege kerül felszámolásra. 

   



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2011. (V.19.)  önkormányzati  rendelete 

a 2010. évi zárszámadásról 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
82. §-ában és 118. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet     
6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 
77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetésről szóló  
5/2010. (II.12.)  önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 

(1) A közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges 
indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.  
 

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeit  
    19.005.396 eFt eredeti előirányzattal, 
    23.670.756 eFt módosított előirányzattal és 
    21.667.211 eFt teljesítéssel állapítja meg 
az  5, 5/a. számú táblázat szerint. 
 
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
- intézményi működési bevételeket 

                                  2.894.371 eFt eredeti előirányzattal, 
    3.654.003 eFt módosított előirányzattal és 
               4.039.829 eFt teljesítéssel  
 
- önkormányzatok sajátos működési bevételeit 
     4.686.921 eFt eredeti előirányzattal, 
     5.024.871 eFt módosított előirányzattal és 
     5.222.470 eFt teljesítéssel  
 
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 
       1.008.500 eFt eredeti előirányzattal, 
       1.246.635 eFt módosított előirányzattal és 
          770.061 eFt teljesítéssel  

 
- támogatásokat, kiegészítéseket, támogatásértékű bevételeket  

        9.232.790 eFt eredeti előirányzattal, 
       10.717.042 eFt módosított előirányzattal és 
         9.460.543 eFt teljesítéssel 
 
- kölcsönök bevételeit 

                                                      100.000 eFt eredeti előirányzattal, 
           101.436 eFt módosított előirányzattal és 
                                             117.850 eFt teljesítéssel 

   



 

 
- pénzforgalom nélküli bevételeket 
                                           1.082.263 eFt eredeti előirányzattal, 
         2.926.769 eFt módosított előirányzattal és 
         2.056.458 eFt teljesítéssel.  
 

                ebből: hiány belső finanszírozására bevont 
                                               33.263 eFt eredeti előirányzattal, 
           484.792 eFt módosított előirányzattal és 
           484.792 eFt teljesítéssel  
 

 Finanszírozási célú bevételeket: 
- hitelek bevételeit 

                                                    1.701.888 eFt eredeti előirányzattal, 
         1.290.012 eFt módosított előirányzattal és 
            206.325 eFt teljesítéssel  

                 
- értékpapírok bevételeit 

                                                         260.000 eFt eredeti előirányzattal, 
                      ---  eFt módosított előirányzattal és 
                      ---  eFt teljesítéssel 
 

(3)     Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait 
       20.723.282 eFt eredeti előirányzattal, 
       24.716.528 eFt módosított előirányzattal és 
       19.897.929 eFt teljesítéssel állapítja meg 
a  6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint. 
 
Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
- személyi jellegű kiadásokat 

                                                   5.792.867 eFt eredeti előirányzattal, 
        6.238.724 eFt módosított előirányzattal és 
        6.032.882 eFt teljesítéssel  
 
- munkaadókat terhelő járulékokat 
       1.541.063 eFt eredeti előirányzattal, 
       1.667.863 eFt módosított előirányzattal és 
       1.591.754 eFt teljesítéssel  
 
- dologi kiadásokat 
       5.221.166 eFt eredeti előirányzattal, 
       6.300.323 eFt módosított előirányzattal és 

                                                   5.639.627 eFt teljesítéssel  
 

- működési célú támogatásokat 
                     1.001.134 eFt eredeti előirányzattal, 

       1.528.091 eFt módosított előirányzattal és 
       1.497.029 eFt teljesítéssel  
 

   



 

- ellátottak juttatásait 
            11.133 eFt eredeti előirányzattal, 
            82.528 eFt módosított előirányzattal és 
            75.817 eFt teljesítéssel  
 
- kölcsönnyújtás kiadásait 
           100.000 eFt eredeti előirányzattal, 
           664.888 eFt módosított előirányzattal és 
             92.080 eFt teljesítéssel  
  
 pénzforgalom nélküli kiadásokat   

                                                  247.681 eFt eredeti előirányzattal, 
                                                  240.177 eFt módosított előirányzattal és 
                                                      1.472 eFt teljesítéssel. 

 
       - Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint 

feladatonkénti és címenkénti részletezésben 
      6.299.236 eFt eredeti előirányzattal, 
      7.267.828 eFt módosított előirányzattal és 
      4.413.706 eFt teljesítéssel,  
 
ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadást 
                                            142.013 eFt eredeti előirányzattal, 
          256.899 eFt módosított előirányzattal és 
          229.979 eFt teljesítéssel  
jóváhagyja. 

 
      - Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti    

és címenkénti részletezésben 
                509.002 eFt eredeti előirányzattal, 

            726.106 eFt módosított előirányzattal és 
            553.562 eFt teljesítéssel, 
 
ebből a felújítási célú pénzeszközátadást 
      18.892 eFt eredeti előirányzattal, 
                 82.906 eFt módosított előirányzattal és 
                 53.476 eFt teljesítéssel  
jóváhagyja. 

 
 Finanszírozási célú kiadásokat: 
            -  hitel és kölcsön törlesztést 

            244.002 eFt eredeti előirányzattal, 
            244.240 eFt módosított előirányzattal és 
            244.239 eFt teljesítéssel állapítja meg.  

 
(4)  A  költségvetési bevételek és kiadások különbsége 1.769.282 eFt költségvetési többlet,   

melynek összetétele: 
-  Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító  
 telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás                                     353.697 eFt 
-  Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                                     304 eFt 

   



 

-  önállóan működő és gazdálkodó intézmények                                            452.858 eFt 
-  lakásalap                                                                                                      140.050 eFt 
-  önkormányzat intézmények és lakásalap nélkül                                          822.373 eFt 

                                                                      
Felhasználására a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány belső 
finanszírozására 120 millió Ft összegben, a 2010. évről áthúzódó feladatok 
finanszírozására az eredeti költségvetésben  jóváhagyott mértékben és a költségvetési 
rendelet II. negyedéves módosítás során visszatervezéssel kerül sor.   

 
 Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét 
        8.581.896 eFt eredeti előirányzattal, 
      10.058.501 eFt módosított előirányzattal és 
                   9.962.902 eFt teljesítéssel  
a 9. számú táblázat szerint, 
 
kiadásait 
      8.581.896 eFt eredeti előirányzattal, 
               10.058.501 eFt módosított előirányzattal és 
      9.506.651 eFt teljesítéssel  
a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja. 
 

 A 12/a. számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat  
                         forgatási célú értékpapírok állományának változását     -  360.000 eFt, 
                         kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit                               -  431.225 eFt, 

    kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait                                     26.270 eFt 
összegben hagyja jóvá. 
              

(7)  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási   
forrásait és 2010. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá. 
                 

2. § 
 

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit 
 

      6.657 eFt eredeti előirányzattal, 
                 8.580 eFt módosított előirányzattal és 
                 8.653 eFt teljesítéssel, 
kiadásait 
      6.657 eFt eredeti előirányzattal, 
                 8.580 eFt módosított előirányzattal és 
                 8.349 eFt teljesítéssel  
 
a 28/2011.(V.04.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat határozatát, és rendeletébe beépítette. 

  

   



 

(2) A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és  szennyvíztisztító telep fejlesztésére 
alakult Önkormányzati Társulás  2010. évi bevételeit 
 
      3.521.591 eFt eredeti előirányzattal, 
      4.223.573 eFt módosított előirányzattal és 
      3.636.399 eFt teljesítéssel  
kiadásait 
                 3.521.591 eFt eredeti előirányzattal, 
      4.223.573 eFt módosított előirányzattal és 
      3.282.702 eFt teljesítéssel  
 
a  10/2011. (IV.05.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Társulás taggyűlésének 
határozatát és rendeletébe beépítette.    

 
3. § 

 
Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú 
táblázatokban részletezve az intézményi és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján  
116.550.355 eFt-ban állapítja meg. 
 

4.  § 
 
(1) A közgyűlés a 2010. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. számú táblázatban 

foglaltak szerint 1.731.063 eFt-ban állapítja meg, amit az állami támogatások 
elszámolása során megállapított visszafizetési kötelezettség és többlettámogatás 
különbözeteként az önkormányzat részére járó 681  eFt, valamint a vállalkozási 
tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált 1.472 eFt növel. A 
közgyűlés a módosított pénzmaradvány összegét a 11/a. számú táblázatban foglaltak 
szerint  1.733.216  eFt-ban hagyja jóvá.  

         A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát  a finanszírozásból származó korrekciós 
tételekkel 924.885 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 
pénzmaradványát 452.858 eFt-ban,  - melyet 4.792  eFt feladat elmaradás miatti 
befizetési     kötelezettség terhel – hagyja jóvá.  

         A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 304 eFt összegben, a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult 
Önkormányzati Társulás pénzmaradványát 353.697 eFt összegben  tudomásul veszi. 

 
(2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint 

kerülhet felhasználásra    1.146.740    eFt összegben. 
 

(3) Az állami támogatások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján  
megállapított  visszafizetési  kötelezettség kamattal növelten 4.883 eFt, az 
önkormányzat részére  még járó állami támogatás összege 5.564 eFt. A közgyűlés 
feladatelmaradás címén az önállóan gazdálkodó intézményektől     4.792 eFt-ot von el a 
11. számú táblázatban foglaltak szerint.  

 

   



 

(4) A közgyűlés a Hevesi Sándor Színház vállalkozási tevékenységből származó  
pénzforgalmi vállalkozási maradványát 3.393 eFt-ban jóváhagyja, melyet az intézmény 
2011. évben az alaptevékenységre tervez visszaforgatni. 

 
    5. § 

 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint 
fogadja el. 

 
6. § 

 
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint 
fogadja el. 
 

7. § 
 

A közgyűlés a 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-
kimutatását a 20/a, 20/b, 20/c  és 20/d. számú táblázatoknak megfelelően fogadja el. 

 
8. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 

   



 

TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK 
J E G Y Z É K E 

 
1.  számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege  

2009. és 2010. évben 
 
2. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 

2010. évben 
 
3. számú tábla 
    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétele 2010. 

évben 
 
4. számú tábla 
    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat összesítő a kiadási előirányzatokról 2010-

2012. években 
    Csak a költségvetésben szereplő tábla, a zárszámadásnak nem része 
 
5. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak 

teljesítése címenkénti bontásban 
 
5/a. számú tábla  
     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak 

teljesítése  
 
6. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak 

teljesítése címenkénti bontásban 
 
6/a. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak 

teljesítése  
 
6/b. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 

2010. évben kiemelt előirányzatonként 
 
7. számú tábla 
    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi beruházási célú kiadásainak 

teljesítése feladatonként 
 
8. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadásainak  

teljesítése célonként 
 

   

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/6/1/2/7/doc_url/kozl_11_05_19_mell.xls


 

9. számú tábla 
 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2010. évi  bevételi   

előirányzatainak teljesítése  
 
10. számú tábla 
 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2010. évi kiadási   

előirányzatainak teljesítése  
 
11. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa  2010. 

évben 
 
11/a. számú tábla 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa 2010.  évben. 

 
12. számú tábla 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2010. XII. 31-
én. 

 
12/a. számú tábla 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak       
pénzeszközeinek változása 2010. évben 

 
13. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  vagyonának forrásai 2010. XII. 31-én. 
 
14. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak,  
 tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök   állományának változása  
2010. évben.   
 

14/a. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon  

forgalomképesség szerinti megoszlásban  2009. és  2010. XII. 31-én. 
 
14/b. számú tábla 
 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 

adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke   2010. XII. 31-
én. 

 
15. számú tábla 
     Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2009. és 2010.      december 31-i  
     állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján. 
 
16. számú tábla 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri 

Hivatalának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása  2010. évben. 
 

   



 

17. számú tábla 
Közvetett támogatások jogcímei és összegei 
 

18. számú tábla 
  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának  több éves kihatással   

 járó kötelezettségei. 
 
19. számú tábla 
     Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási 

forrásai és teljesítési adatai 
 
20/a. számú tábla 
 Egyszerűsített mérleg 2010. évről. 
 
20/b. számú tábla 
 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. évről. 
 
20/c. számú tábla 
 Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. évről. 
 
20/d. számú tábla 
 Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. évről. 
 
21. számú tábla  
 2010. évben nyújtott működési célú támogatások összegei 
 
Mellékletek:  

- a zárszámadás részletes indoklása 
                     

   



 

 
RÉSZLETES INDOKLÁS 

 
Bevételek alakulása 
 
Az önkormányzat 2010. évi bevételei 21.873.536 eFt összegben, a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 87,6 %-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás a 
Polgármesteri Hivatalnál 13,2 %-os, az önállóan gazdálkodó intézményeknél 3,7 %-os, a 
szennyvíz Társulásnál 13,9 %-os volt. Az ingatlan értékesítésekből tervezett bevételek az 
ingatlan piacon tapasztalható fizetőképes kereslet visszaesés miatt csak részben teljesültek. A 
tervezett felhalmozási kiadásoknál tapasztalható elmaradások miatt alacsonyabb volt a 
teljesítés a forrásul tervezett előző évi tartalékok és a fejlesztési hitel igénybevételénél, 
ugyanez az indoka a felhalmozási célra  átvett pénzeszközöknél jelentkező elmaradásnak is. 
Az eredeti előirányzatban tervezett 691.529 eFt működési célú hitel előirányzatát az év végére 
a többletbevételek bevonásával 200.000 eFt-ra sikerült mérsékelni, felvétele az év során nem 
vált szükségessé. 
 
A működési célú bevételek közül meghatározó volt 2010. évben is az önkormányzat 
költségvetési támogatása, az átengedett bevételek és a saját bevételek közül a helyi adókból 
származó bevételek. 
Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 5.693.184 eFt volt, ami az eredeti 
előirányzatnál 904.099 eFt-tal magasabb összeget jelentett. Az évközi lemondásokkal és 
pótelőirányzatokkal  változtak az igénybe vehető állami források. Az évközi kötelező 
lemondások keretében a normatív hozzájárulás jogcímeinél az ellátotti és tanulólétszámok 
csökkenése miatt egy alkalommal a III. ütemben élt az önkormányzat lemondással. A 
szociális ellátásoknál és a középfokú oktatásnál vált indokolttá lemondás, ezek 
eredményeképpen összességében 20.318 eFt-tal csökkent az előirányzat. A kötött 
felhasználású állami támogatások között a szociális ágazatban dolgozók továbbképzésének 
támogatása jogcímnél volt lemondás a tényleges létszámokhoz igazodóan, 39 eFt-tal. 
Növekményt jelentett az egyes jövedelempótló támogatások jogcímein utólagosan 
igényelhető 386.585 eFt, a központosított támogatásoknál 516.394 eFt, és fejlesztési feladatok 
támogatása (CÉDE) 21.477 eFt összeggel. A növekményt jelentő jogcímek mind kötött 
felhasználású támogatásokat jelentettek, amiről a beszámoló keretében jogcímenkénti 
elszámolási kötelezettsége van az önkormányzatnak.  
 
Az egyes jövedelempótló támogatások jogcímeinél a tényleges kifizetésekkel összhangban 
utólagosan igényeltük a támogatást, ezért a támogatás kiutalását követően, módosított 
előirányzatként szerepeltettük a költségvetésben. A teljesítés összege megegyezett a 
módosított előirányzattal, az alábbi jogcímeken: 

 
- időskorúak járadékához                     8.940 eFt 
- rendszeres szociális segélyhez                          32.666 eFt 
- ápolási díjhoz                                                                    39.680 eFt 
- normatív lakásfenntartási támogatáshoz                          39.998 eFt 
- adósságcsökkentési támogatáshoz                                    17.208 eFt 
- közcélú foglalkoztatás                                                      99.991 eFt 
- rendelkezésre állási támogatás                                                   143.714 eFt 
- adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás                     4.388 eFt  
összesen:                                    386.585 eFt 

 

   



 

A szociális szférában a kötelező továbbképzéshez a megigényelt 1.636 eFt támogatást 
felhasználtuk az érintett dolgozók képzéséhez.  
A központosított támogatások körében 2010. évben pályázat alapján jutott állami 
pénzeszközökhöz a város  

 a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet (ami tartalmazta 2009. évi 
pályázatok áthúzódó kiadásait, a 2010. évi pályázatokat és a Prémium évek 
programban részt vevők kiadásait is)                                                 75.249 eFt 

 könyvtári és közművelődési  érdekeltségnövelő támogatáshoz            3.487 eFt 
 a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címén           50.000 eFt 
 közoktatási informatikai fejlesztési célok támogatásához                 38.426 eFt 
 az alapfokú művészetoktatás támogatásához                                         4.743 eFt 
 esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra                          5.750 eFt 
 gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés  

      biztosításához                                                                                         2.518 eFt 
 az Új Tudás-Műveltség Program keretében a  pedagógusok anyagi 
 ösztönzéséhez                                                                                     14.712 eFt 
 belterületi közutak felújításának támogatásához                                14.509 eFt 

Igénylési lehetőség volt:  
 a lakossági közműfejlesztéshez                                                                       63 eFt 
 az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához                              12.627 eFt 
 óvodáztatási támogatáshoz                                                                               90 eFt 

Bérpolitikai intézkedések támogatása címen 294.220 eFt  biztosította a 2009. évi december és 
a 2010. évi kétszeri kereset kiegészítés fedezetét a közszférában. 
 
2010. évben együttesen 516.394 eFt összegű központosított állami támogatás bővítette az 
önkormányzat forrásait, ezek célnak megfelelő felhasználásáról az elemi beszámoló keretében 
tételesen el kellett számolni. A közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásánál, 
az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásnál  és az alapfokú művészetoktatás 
támogatása jogcímnél a felhasználás egy része 2011. évre húzódik át, összesen 23.570 eFt-ot 
a beszámolóban feladattal terhelt,  de 2010. évben fel nem használt összegként  szerepeltettük, 
felhasználásáról a 2011. évi beszámoló keretében kell elszámolni. 
 
A központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásokból az adott célra fel nem használt 
összegeket - kamattal együtt 4.883 eFt-ot - a beszámolási kötelezettség teljesítésével 
egyidejűleg vissza kellett fizetni a központi költségvetésbe. Visszafizetési kötelezettség a 
közoktatás fejlesztési célok, a bérpolitikai intézkedések támogatása és a pedagógusok anyagi 
ösztönzése jogcímeknél jelentkezett. 
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása keretében a Liszt 
tagiskola nyílászárók cseréje projekthez 14.977 eFt, és a közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközigényének biztosításához 6.500 eFt összegű CÉDE támogatást kapott a város. 
A helyi önkormányzati tűzoltóság fenntartásához az eredeti előirányzatnak megfelelően 
került kiutalásra az állami támogatás 430.760 eFt összegben.   
 
A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek - 
Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház - támogatásának eredeti előirányzata az év során 
nem változott, összesen 233.300 eFt kiutalása történt meg. A Zala Megyei Önkormányzattal 
közös fenntartású intézmények működtetéséhez a két önkormányzat még 166.848 eFt 
támogatást nyújtott – Hevesi Sándor Színház részére 135.703 eFt-ot, a Griff Bábszínház 
részére 31.145 eFt-ot, ez az összeg kiegészítve az intézmények saját bevételeivel együttesen 

   



 

biztosították a gazdálkodás pénzügyi alapjait. Mindkét intézmény részesült év közben 
póttámogatásban a bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen. 

 
A megosztott bevételek körében a személyi jövedelemadóból származó bevétel előirányzata 
az év során nem változott, az eredeti előirányzattal megegyezően 971.421 eFt-tal teljesült. Az 
előző évekhez hasonlóan a 8 %-os helyben maradó részen felül a város semmilyen címen nem 
részesült az országos 40 %-os mértékből fennmaradó 32 %  visszaosztott SZJA-ból. 

 
A várost megillető illetékbevétel előirányzata - az előző évi tényadatok alapján - 300.000 eFt-
ban került megállapításra. Az ingatlan piacon folytatódó stagnálás és az illetéktörvény 
változása miatt a tervezettnél kevesebb bevétel folyt be, 245.764 eFt bevétel került átutalásra, 
ez 81,9 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. 
 
A gépjármű adó bevétel eredeti előirányzatként tervezett összege 570.000 eFt volt, az év 
során 615.628 eFt bevétel realizálódott ebből az adónemből, ami a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 108 %-os teljesítést jelentett. A kivetéses adóztatási körbe tartozó gépjárműadó 
tekintetében a közhiteles nyilvántartás adatszolgáltatásán alapulva 26.434 db gépjármű 
adóztatása történt meg. A 2009. évi értékesítések miatt 2.178 db gépjármű adóztatását 
szüntettük meg. 2010. évben az év közbeni adóztatást érintő változások 4.342 határozat 
kibocsátását indokolták. 
 
Az önkormányzat saját bevételének legjelentősebb tétele a helyi iparűzési adóbevétel. A helyi 
iparűzési adó tekintetében 2010. év végéig 8.114 db bevallás feldolgozására került sor. Az 
adózók jogkövető magatartása némileg romlott, erre utal a visszaküldött bevallások száma, és 
a felhívások eredményességének romlása; a bevallást be nem nyújtó adózók felhívásának 
száma 527 (21 %-os növekedés) volt. Hibás bevallás kijavítására 1.020 esetben hívtuk fel az 
adózókat (kilencszeres növekedés) és 379 (két és félszer több) adózó esetében kellett 
mulasztási bírságot kiszabni, mely összesen 7.210 eFt-ot tett ki (több, mint kétszeres 
növekedés). 
A bevallási hibák az előleg bevallás adózói feladat változásával függ össze. 
A fizetési meghagyásokban szereplő kötelezettséget az adózók gazdasági körülményeikben 
(romlásában) történt változás miatt adózói kérelemre 190 esetben 108.164 eFt-tal kellett 
csökkenteni.  
 
A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata 2.730.000 eFt volt. Az év során a teljesítési adatok 
ismeretében 300.000 eFt-tal növekedett még  a módosított előirányzat. Elsősorban a december 
havi feltöltés eredményeképpen 3.163.784 eFt bevétel származott ebből az adónemből, ami a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 104,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az adózók 
jogukkal élve 2010-ben 2009. évhez képest nagyobb számban és összegben kérték vissza 
túlfizetéseiket, összesen 525.066 eFt (291 %-os növekedés) átutalásáról, illetve 
visszautalásáról rendelkezett 2.149 (42,4 %-kal több) adózó. 
Az összes túlfizetés 2010. december 31-i állapot szerint; 169.347 eFt, az előző évi 403.643 
eFt-tal szemben, ami az előző évhez viszonyítva 42 %-os csökkenést jelentett, a csökkenés 
oka, hogy 2010. január 1-től a helyi iparűzési adó feltöltésének összegét a befizetés mellett be 
is kellett vallani az adózóknak. 
2010-ben a helyi iparűzési adó tekintetében 104 db ellenőrzésre került sor, mely 
következtében 2.687 eFt adókülönbözet került megállapításra az adózó terhére. 
2010. évben bírságból és késedelmi pótlékból 24.904 eFt bevétele származott az 
önkormányzatnak. 
 

   



 

A 2005. évben került bevezetésre Zalaegerszegen az idegenforgalmi adó, az elmúlt évben a 
tervezett 10 millió Ft-os bevétel 88,1 %-a teljesült. A 2010-es adóévben 56 fő adóbeszedésre 
kötelezettet tartottunk nyilván, - az általuk befizetett adóbevétel 8.805 eFt. Az összes 
megkezdett vendégéjszaka 30 %-kal mérséklődött, és a vendégek 53 %-a mentességben 
részesült. 
 
Az intézményi működési bevételek az előirányzatot meghaladó összegben teljesültek, 
fontosabbak a különféle térítési díjak, szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott közüzemi 
díjak, az okmányirodai tevékenységhez, a munkahelyi vendéglátáshoz kapcsolódó tételek. A 
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai között 102.117 eFt származott a felsorolt 
bevételekből. Jelentős bevétele származott a városnak a nem lakáscélú helyiségek bérleti 
díjából, közterület-foglalási, helypénz- és helyfoglalási díjakból, sírhelymegváltásból, az 
Aquapark és a gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből. A ZALA-DEPÓ Kft. által fizetett 
használati díj bruttó 137.500 eFt bevételt jelentett, a tervezett összeget befizette a gazdasági 
társaság. A Parkoló Gazda Kft. a fizető parkolók után a tervezett összeg 93,6 %-át 52.625 eFt-
ot fizetett be, ennek az összegnek egy része azonban még a 2009. évi befizetési 
kötelezettségének a teljesítése volt. 
Az ingatlanértékesítésekhez és -hasznosításhoz, valamint a kiszámlázott szolgáltatásokhoz 
jelentős nagyságú általános forgalmi adó bevétel is kapcsolódott, ami azonban azonos 
összeggel a kiadások között is szerepelt.  
A közterület használati díjnál a tervezett összeg 65,4 %-a realizálódott csupán, ennél a tételnél 
közel 13 millió Ft-os bevétel elmaradás jelentkezett.  
 
Az önkormányzat sajátos működési bevételei között legnagyobb összeg a LÉSZ Kft. 
bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásai, ami technikai tétel, mivel a kiadási 
oldalon is megjelenik. A nyugdíjasházi adományok, termőföld bérbeadásából származó SZJA, 
valamint környezetvédelmi bírságból befolyt bevételek szerepelnek még itt kisebb összeggel. 
Talajterhelési díj kötelezettségről 2009. évről 231 fő nyújtott be bevallást, melynek összege 
2.413 eFt. A Zalavíz Zrt. adatszolgáltatása szerint talajterhelési díj fizetésre kötelezettek 
száma 27,7 %-kal csökkent. A bevallás alapján fizetendő talajterhelési díj összege 6 %-kal 
mérséklődött. 

 
Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköznél az eredeti előirányzat az év során 11.363 
eFt-tal növekedett, így a módosított előirányzat 229.646 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a 
teljesítés 230.408 eFt, a tervezett összeg 100,3 %-ban realizálódott. Az OEP finanszírozási 
körbe tartozó dolgozók is részesültek évközi pótelőirányzatban a 2010. évi bérpolitikai 
intézkedések jogcímen, forrását közvetlenül az OEP-től kapták meg az érintett intézmények.  

 
Támogatásértékű  bevételek között működési célra érkeztek több feladat ellátásához 
pénzösszegek, ezek közül ki kell emelni: 

- a Munkaügyi Központtól a közhasznú foglalkoztatottak és pályakezdők támogatására 
kapott pénzeszközt 1.017 eFt-ot, 

- az országgyűlési és önkormányzati képviselők választásának, illetve a kisebbségi 
önkormányzati választások lebonyolításához biztosított központi forrást, együttesen 
21.050 eFt-ot, 

- a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatását 16.663 eFt-ot (a 
gyermekenkénti 5.800,-Ft augusztus és december hóban került kifizetésre a jogosultak 
részére), 

-  a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényelhető központi támogatást 
2.180 eFt-ot, 

   



 

- az otthonteremtési támogatást 3.049 eFt-tal, 
- a körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a társult községek befizetéseit, 18.601 eFt-ot, 
- a jegyző által működtetett szakértői bizottság költségeihez történő 1.030 eFt összegű 

hozzájárulást, 
- a Kríziskezelő Program támogatását 635 eFt-tal, 
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati alapon történő támogatását 2.600 eFt-

tal, 
- a teljesítmény motivációs pályázaton nyert pénzeszközt 1.874 eFt-ot, 
- az érettségi körzetközponti jegyzők feladatainak ellátásához kapott 446 eFt 

támogatást, 
- a sportszövetségek működtetéséhez a városkörnyéki önkormányzatok befizetését 

1.413 eFt-tal, 
- az illegális hulladéklerakók felszámolásához pályázaton nyert 2.520 eFt-ot, 
- a Zala Megyei Önkormányzattól a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház és a 

Tourinform Iroda működtetéséhez átvett pénzeszközöket, együttesen 74.375 eFt-ot, 
- közoktatási feladatok ellátásához megállapodás alapján a községek által fizetett 

összegeket 8.173 eFt-tal, 
- a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket különféle feladatokhoz 

46.730 eFt-os összeggel. 
 
Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott céloknak megfelelően került a működési 
kiadásokhoz igénybe vételre 435.086 eFt összegben, mely összeg tartalmazza a működési 
hiány finanszírozásához a költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor bevont 191.529 
eFt összegű pénzmaradványt is. Néhány kisebb tétel felhasználására azonban 2010. évben 
sem került sor. 
 
Működési célú hitelfelvétel 
A költségvetés tervezésekor 691.529 eFt összegű működési hiánnyal számoltunk, amit az év 
során többletbevételek - előző évi pénzmaradvány és iparűzési adó bevétel - bevonásával 
sikerült 200.000 eFt-ra mérsékelni. Működési célú hitel felvételére nem került sor az éves 
gazdálkodás során, mivel a bevételek több tételen az előirányzatot meghaladó mértékben 
teljesültek és  a működési kiadásoknál voltak elmaradások a teljesítésekben.  

 
Felhalmozási célú bevételek: 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében az előző évekhez képest változás nem volt, 
ugyanakkor az előző évhez hasonlóan a bevételek a tervezett mértéktől jelentősen elmaradtak. 
Az elmaradást döntően az ingatlan értékesítésből tervezett bevételek alacsony teljesítési 
aránya okozta, mivel a tervezett 317.468 eFt bevételből mindössze 72.099 eFt teljesült. Az 
előző évhez képest nem volt elmozdulás az ingatlanpiacon, több nagy értékű ingatlan 
értékesítése az érdeklődés és a fizetőképes kereslet hiánya miatt, több esetben az ár 
mérséklése ellenére sem valósulhatott meg. Egyes beruházási és felújítási céloknak a 
megvalósítását halasztani kellett, amelyek forrását az ingatlan eladásból származó bevétel 
biztosította volna, többek közt ez is eredményezte a felhalmozási kiadások teljesítésének 
alacsony arányát. 
A tervezett szinten teljesült a hivatalnál a használt gépkocsi értékesítéséből, származó bevétel, 
valamint egy - a Zalavíz Zrt. kezelésében lévő - traktor értékesítése. A korábbi években 
részletfizetési lehetőséggel értékesített bérlakások után befolyt bevétel a módosított 
előirányzattól kismértékben elmaradt. A 246/2008. számú közgyűlési határozat alapján 
értékesített bérlakásokból 29.528 eFt bevétel folyt be. Magas arányban teljesültek a cserével 
vegyes ingatlanszerződésekkel kapcsolatos bevételek. 

   



 

A vagyon hozamából és a gazdasági társaságoktól tervezett osztalékból a tervezettnél 
kevesebb összeg folyt be.  
 
Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között legnagyobb 
tételt a Zalavíz Zrt. által befizetett fejlesztési díj jelenti 473.000 eFt-tal, ami a tervezett összeg 
teljesítését jelentette. Közcélú érdekeltségi  hozzájárulásokból 27.545 eFt realizálódott, ez a 
módosított előirányzattól kismértékben elmaradt.  
Az Észak-zalai TISZK KHT. részéről 5.070 eFt befizetése történt meg, ami az előző évi 
támogatás rendezése miatt vált szükségessé a 236/2010. számú közgyűlési határozat 2. pontja 
alapján. Megvalósult 400 eFt-os összeggel a pénzátvétel a MAZSIHISZ-től, amivel a 
holokauszt emlékműnél létesített kamerarendszer bővítését támogatták, valamint teljesült a 
Gyermekeinkért 2000. Alapítványtól a Szent Család óvoda bővítéséhez tervezett 3.000 eFt 
befizetése. Magánerős útépítésekhez lakossági befizetések biztosították részben a forrásokat, 
ilyen címen 5.036 eFt folyt be. A jótékonysági nap bevételéből 1.333 eFt ilyen jellegű bevétel 
folyt be. A MOL Zrt. 500 eFt összegű pénzeszközátadása buszváró építéséhez szolgál forrásul 
2011. évben. 
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a tervezett összegben teljesült a 
Kézműves-ház korszerűsítéséhez elnyert pályázati támogatás (2.400 eFt). Megtörtént a 
„városháza energiahatékonyságának fokozása” című pályázaton elnyert támogatás 2010. évre 
áthúzódó összegének lehívása (25.091 eFt) és a közvilágítás korszerűsítéséhez elnyert 
támogatásrész lehívása (6.935 eFt). A Szent Flórián szobor restaurálásához kapott támogatás 
1. 000 eFt összeggel realizálódott. Az É-i iparterület közművesítéséhez nyert támogatás idei 
évre tervezett összegének 100 %-a lehívásra került (33.973 eFt). Előző évről áthúzódó 
pályázatokból történtek még lehívások az Inkubátorház létrehozásához (309.681 eFt), a 
Berzsenyi úti orvosi rendelők korszerűsítéséhez (8.206 eFt), az autóbusz öblök építéséhez 
(8.207 eFt), és a város-rehabilitációs programhoz kapcsolódóan (331.064 eFt), a Zala jobb 
parti városrészben csapadékvíz-rendszer kiépítéshez (59.892 eFt). Teljesült a Szennyvíz 
Társulástól tervezett 102.397 eFt átvétele is. 
Nem volt még teljesítés a Béke ligeti iskola komplex akadálymentesítéséhez, a Zárda utcai 
orvosi rendelők áthelyezéséhez és a Fogyatékos Otthon fejlesztéséhez  nyert pályázati 
pénzeszközökből, valamint 2011. évre húzódik át a Kis utcai tagóvoda és a Csillagközi 
székhelyóvoda fejlesztéséhez nyert pályázati pénzeszközök felhasználása is. 

 
A lakásalapból az első lakás vásárlásához- illetve építéséhez nyújtott kölcsönökből 40.672 
eFt, a dolgozói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből 4.402 eFt folyt be 2010. évben. A helyi 
építészeti értékek védelme alap terhére folyósított kamatmentes kölcsön törlesztéséből 1.566 
eFt, az átmeneti segély terhére folyósított kölcsön törlesztéséből 177 eFt és az Egerszegi 
Sportcsarnok és Stadion Kft. részére nyújtott kölcsön törlesztéséből 70.000 eFt bevétel volt. A 
lakásalap terhére a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításához nyújtott kölcsön 
törlesztéséből 1.033 eFt folyt be. 
 
Az önkormányzat 2010. évben is több beruházási feladat finanszírozásához fejlesztési hitellel 
egészítette ki saját forrásait. Az év végéig összesen 206.325 eFt fejlesztési hitel felvételére 
került sor, ennek részletes bemutatására külön fejezetben térünk ki. 
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére  a beruházások és felújítások megvalósulásával 
arányosan került sor, néhány több évre áthúzódó beruházásnál, felújításnál azonban a teljes 
összeg felhasználására nem került sor, összesen 864.042 eFt teljesítés volt 2010. évben, 
318.478 eFt fel nem használt pénzmaradványként az előző évek tartalékába került. 

 

   



 

2004. július 1-én megalakult az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére. Feladata a jelentős uniós forrás 
felhasználásával megvalósuló regionális szennyvízcsatorna beruházás lebonyolítása, 
működéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok befizetései biztosítják a forrásokat, 
ezen kívül kamatból és tervdokumentáció értékesítésből származott bevétel A projekthez 
kapcsolódóan felhalmozási célú bevételei származtak a társult önkormányzatok befizetéseiből 
és a beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylésből.   

 
A városban folyamatosan működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek 2010. 
évben is az állami támogatás, Zalaegerszeg önkormányzatának támogatása, pályázatokból 
származó átvett pénzeszközök és kamatbevétel biztosított forrásokat. Az összes bevétele 
8.653 eFt volt, melyből 1.010 eFt volt az állami támogatás. 

 
Kiadások alakulása 
 
Az önkormányzat 2010. évben teljesített kiadása 20.142.168 eFt, a 24.960.768 eFt-os 
módosított előirányzathoz viszonyítva 80,7 %. 
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a teljesítés 94,5 %-os, a Polgármesteri Hivatalnál – a 
CKÖ Kisebbségi Önkormányzat, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep  fejlesztésére kiadása nélkül - 68,8 %-os volt.  
 
Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során 
különböző tényezők hatására többször változtak, összességében jelentősen növekedtek.   
Az évközi módosítások közül ki kell emelni: 

- utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulások kiutalását, 
- a felhalmozási kiadásokhoz elnyert hazai és EU-s  forrásokat, 
- a különféle pályázatokon nyert pénzeszközökhöz kapcsolódó feladatokat, 
- az önállóan gazdálkodó intézmények saját kezdeményezésű módosításait, 
- az év közben hozott közgyűlési és bizottsági határozatokkal vállalt kötelezettségek, 

feladatok finanszírozását, 
- 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány – eredeti költségvetésben vissza nem 

tervezett részének – igénybevételét.  
 

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a kiadások teljesítését, a teljesítést 
befolyásoló tényezőket. 
Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozó, a Polgármesteri Hivatal működését 
szolgáló  szakfeladatok 2010. évi eredeti működési kiadási előirányzata 1.386.723 eFt volt, 
mely az év végére 1.520.512 eFt-ra módosult. A kiadások 1.457.306 eFt-os tényleges összege 
95,8 %-os teljesítést mutat. 
Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésén túl a kiadási előirányzatok növekményének 
további forrását – a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. illetve a 2010. évi kereset 
kiegészítése finanszírozására, az országgyűlési, kisebbségi és önkormányzati képviselő 
választásra központi forrásból biztosított összegek, átvett pénzeszközök, feleslegessé vált 
eszközök értékesítésből származó bevételek, illetve a hivatal más szakosztályától érkező 
átcsoportosított összegek teremtették meg. 
Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra jutó együttes 
módosított előirányzat 1.236.846 eFt volt, a tényleges kiadás 1.184.359 eFt-ban realizálódott, 
95,8 %-os teljesítéssel. Az összes működési kiadás 81,3 %-át jelentették a személyi juttatások 
és a munkaadót terhelő járulékok. 

   



 

Dologi kiadásokra 280.121 eFt módosított előirányzat  állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 
96,1 %-os, mely összegszerűen 269.135 eFt volt. Az évek óta változatlan nagyságrendű 
dologi előirányzat csak szigorú és takarékos gazdálkodás mellett biztosította a működés 
feltételeit. A dologi kiadások közül kiemelendő a közüzemi díjak (gázenergia-szolgáltatás 
17.512 eFt, villamos energia szolgáltatás 15.618 eFt, víz- és csatornadíj 4.466 eFt), a 
postaköltség 40.095 eFt, a közműnyilvántartás 7.140 eFt, valamint a Pethőhenye külterület 
csatlakozással kapcsolatos 6.581 eFt összegű kiadása. 
 
Népjóléti feladatok körébe tartozó működési kiadások 680.986,- Ft összeggel, - az előző évi 
kiadásokat közel 44 millió forinttal meghaladó nagyságrendben - 87,2 %-ban teljesültek.  
A társadalom támogatásra szoruló rétegeinek segítésére az elmúlt évben 40 fajta szociális 
támogatási lehetőség állt rendelkezésre, ezek közül 27 a pénzbeli ellátás. A kiutalt támogatás 
pedig meghaladta a 600 millió forintot. A pénzbeli támogatások közül tisztán központi 
költségvetésből finanszírozott 4, teljes egészében saját forrásból finanszírozott 14, az állami 
költségvetés kötött felhasználású normatívája pedig 9 feladat ellátásához járult hozzá. A 
feladatokra a központi  költségvetés 214.900 eFt-ot, a 2009. évinél közel 24 millió forinttal 
kevesebb forrást biztosított.  
A támogatást igénylő családok vonatkozásában megállapítható, hogy szélesedik az 
elszegényedők rétege. Az ő esetükben a nehéz gazdasági helyzettel esetlegesen párosuló 
munkanélküliség, eladósodottság, egészségügyi problémák, vagy egyszerűen csak rossz 
döntések hatására a rendelkezésre álló korlátozott önkormányzati forrásokkal nem nyújtható 
hathatós segítség. Az önkormányzathoz fordulók többsége állandó megélhetési gondokkal 
küzd, a benyújtott támogatási kérelmek zöme rendszeres segély megállapítására irányult. 
Emelkedett azoknak a családoknak az aránya, akik egyidejűleg többféle rendszeres 
támogatásra is jogosultak.  
Munkanélkülisége okán havi 28.500 Ft rendelkezésre állási támogatásban átlagosan 622 állás 
nélküli részesült, ami 28 %-kal haladta meg az előző évit, annak ellenére, hogy az „Út a 
munkához” program keretében 215 fő, átlagosan 166 napos közcélú foglalkoztatásra került 
sor. A foglalkoztatás költségeihez az önkormányzat 16.500 eFt-tal járult hozzá.  
A rendszeres szociális segélyben részesülő 55 év feletti tartósan munkanélküliek aránya 45 
%-kal emelkedett (113 fő), mely jól tükrözi ennek a korosztálynak a hátrányos munkaerő 
piaci helyzetét. A jogosultak 79 %-a egyedülállóként havi 25.650 Ft támogatást kapott 
kézhez.  
A szociálisan rászorulók közül a legtöbben lakásfenntartási támogatásban részesülnek. A 
segély négyféle jogcímen állapítható meg. Az elmúlt évhez hasonlóan valamennyinél 
emelkedett a jogosultak száma. Legjelentősebb a növekedés az adósságkezelésben részesülő 
(45 %) és a törvényi, ún. normatív feltételeknek megfelelő (26 %) jogosultak körében. Az 
előbbi havonta 83, az utóbbit 797 család rezsi költségéhez nyújtott átlagosan 4850, illetve 
4700 Ft hozzájárulást. Közülük a legalacsonyabb jövedelmű 804 fő havonta átlagosan 3000 Ft 
összegű kiegészítő támogatásban is részesült. A némileg magasabb jövedelemmel rendelkező, 
méltányossági lakásfenntartási támogatásban részesülők száma (287) alacsonyabb mértékben 
növekedett (4 %). 
A méltányosságból ápolási díjat igénybe vevők száma – vélhetően a munkanélküliség miatt – 
az előző évi 68 fővel szemben 85 főre emelkedett és részesül havonta átlagosan 31.000 Ft 
támogatásban. Alanyi jogosultsága alapján 119 hozzátartozó számára folyósítottunk ellátást. 
Közülük fokozott ápolást igénylő személy ellátásához magasabb díjat, 37.050 Ft-ot az előző 
évi 35 fővel szemben 40 fő kapott.  
A gazdasági válságnak a családokra gyakorolt súlyos hatása leginkább az adósságkezelési 
támogatásban részesülők számának emelkedésében mutatkozott meg. A 2009. évi 133 
rászorulóval szemben tavaly 234 alacsony jövedelmű család kapott ilyen módon segítséget 

   



 

lakhatása megőrzéséhez. Közülük 36 fő részére egyösszegű, míg 198 fő részére több havi 
támogatással nyílt mód a hátralék rendezésére. Az adósságok sorrendben leginkább a közös 
költség, gáz, lakbér és áramdíj tartozás körében halmozódtak fel.  
Hasonló okokra visszavezethetően növekedett 38 %-kal a köztemetések száma is.  
A lakhatási kiadások mellett még a gyermeket nevelő családok anyagi helyzete romlott a 
leginkább. Ezt tükrözi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és rendszeres 
gyermekvédelmi segélyre jogosultak számának alakulása.  
Az előbbi kapcsán a legalacsonyabb jövedelműek közül 1389 gyermek vehette igénybe egy 
év időtartamra ingyenesen, vagy kedvezményesen az intézményi étkezést és részesült évi két 
alkalommal 5800 Ft összegű pénzbeli támogatásban. A közepes jövedelmű családokban 
bekövetkezett számottevő bevétel csökkenést tükrözi a rendszeres gyermekvédelmi segélyre 
jogosult gyermekek havi átlagos számának ugrásszerű, 67 %-os emelkedése. Növekedett 
továbbá azoknak az aránya, akik igazolják, hogy egyedülállóként nevelik gyermeküket, így 
magasabb jövedelem mellett is jogosultak a segélyre.  
Bursa Hungarica ösztöndíjat az elmúlt évben a költségtérítéses képzésben résztvevők is 
igényelhettek, ennek ellenére a jogosultak száma nem változott. Havonta 121 hallgató 
számára folyósítottunk átlagosan 5.300 Ft ösztöndíjat, mely további, legfeljebb 5.000 Ft 
központi támogatással együtt került a fiatal számlájára.  
A méltányosságból közgyógyellátásban részesülők száma 13 %-kal csökkent, ugyanis a 
jogosultság jövedelmi feltételét a jogszabály a nyugdíjminimum százalékában határozza meg 
és a nyugdíjminimum nem emelkedett, a nyugellátások összege azonban igen. Az 
igazolvánnyal 499, döntően nyugellátásban részesülő rászorulónak járultunk hozzá a 
gyógyszerkiadásaihoz. Az egy igazolvány után fizetett átlagos térítési díj 29.000 Ft volt. 
Az eseti támogatásra jogosulttá válók száma a köztemetés kivételével valamennyi segély 
esetében csökkent, alapvetően a közgyógyellátásnál már említett okok miatt.  
Temetési segély formájában 251 család számára átlagosan 25.700 Ft került kifizetésre. 
Hulladékdíj támogatásként 110 igénylőnek térítettük meg a költségét, átlagosan 9.500 Ft 
összegben. Víz- és csatornadíj támogatást 115 alacsony jövedelmű személy kapott. A 
részükre nyújtott támogatás átlagos összege a tavalyi 5.565 Ft-tal szemben 8.130 Ft volt. 
Nyugdíjas támogatásra 201 alacsony nyugdíjjal rendelkező vált jogosulttá. 
A szűkös források miatt jelentősen csökkenteni kellett az egy alkalomra, váratlan kiadásokra 
tekintettel megállapított eseti támogatások számát, valamint a segély átlagos összegét. 
Segítséget a létfenntartásukban súlyosan veszélyeztetett családok kaptak, elsősorban akkor, ha 
a pénzbeli támogatás alkalmas volt az adott szociális probléma hosszabb távon történő 
kezelésére. Ilyen módon összesen 322 család részesült átlagosan 6.400 Ft összegű rendkivüli 
gyermekvédelmi támogatásban. A gyermeknevelés kiadásaira tekintettel, 734 esetben pedig 
egyéb indokok (közszolgáltatás visszaállítása, gyógyszerek kiváltása) alapján átlag 15.000 Ft 
átmeneti segélyben.  
 
Az első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét igénylők számának az előző 
években tapasztalt csökkenése tovább folytatódott, a rendelkezésre álló 50.000 eFt-os keretből 
mindösszesen 13.800 eFt felhasználására került sor.  
 
A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az ágazat részére rendelkezésre álló 8.951 eFt-ból – 
közgyűlési és bizottsági döntés alapján - 54 szervezet részesült. 
 
Oktatási, kulturális és idegenforgalmi feladatokra eredeti előirányzatként 179.770 eFt állt 
rendelkezésre. Ez az összeg a pénzmaradvány visszatervezése, intézményi leszervezéseket, 
központi és önkormányzati források biztosítását követően 239.486 eFt-ra módosult, a 

   



 

tényleges kifizetés 220.549 eFt volt, ami 92,1 %-os teljesítést jelentett. Ezen kívül a címzett 
adórészből 13.762 eFt került kiutalásra.  
A „Hazavárunk” ösztöndíjakra az előirányzat módosítása után 12.384 eFt felhasználás történt.  
Szünidei foglalkoztatásra kiírt pályázatra beérkezett igények alapján az Oktatási és Ifjúsági 
Bizottság 4.149 eFt-tal támogatta az oktatási intézmények által szervezett táboroztatást.  
A szakképzési ösztöndíjra 9 fő kérelem érkezett, melynek alapján összesen 240 eFt 
felhasználása történt. 
Az oktatási városi rendezvények soron tervezett feladatok az év során folyamatosan 
valósultak meg, a felhasználás összege 1.020 eFt volt. 
A pedagógiai innováció és szakmai program keretéből  az oktatási intézményeknek 
megállapított egyedi támogatások, valamint az intézmények részére elkészített szakértői 
vélemények kerültek kifizetésre. 
A Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatására az előirányzott összeg, 
28.070 eFt  átutalása megtörtént. 
 
Ifjúsági rendezvényekre tervezett pénzeszközből történt a „KEF” pályázat önrészének 
biztosítása, a Karácsonyváró Ovis és Kisiskolás Sportnap megrendezése, valamint a 
rendőrséggel közösen szervezett nyári kortárssegítő-képző tábor, a „Veszélyvágta” komplex 
prevenciós sorozat költsége.  
Zalaegerszegi Egészségnevelők  Alapítványa (Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonos 
Lelki segély szolgálat) soron tervezett 500 eFt nem került átutalásra az alapítványnál fennálló 
elszámolási nehézségek miatt. A velük kötött megállapodás szerint – amennyiben az 
elszámolás megtörténik – a támogatás utólag, legkésőbb 2011. december 31-ig kifizethető. 
A tanfolyamok és képzési programok megvalósítására 2011. tavaszán kerül sor.  
 
A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság anyagi forrás hiányában 2010. évben nem írta ki 
hagyományos közművelődési pályázatát. A város kulturális feladatot ellátó intézményei, 
egyesületei, alapítványai között közösségi, kulturális rendezvényeik megvalósításához eseti 
kérelmek alapján összesen 5.000 eFt került felhasználásra. 
 
A város 11 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 10.660 eFt 
támogatásban részesült éves feladataik ellátásához. 
 
Peremkerületi közművelődési feladatokra elkülönített összegből 2010. évben is a városrészi 
egyesületek, alapítványok részesültek az ellátott feladatok arányában, melynek 
finanszírozására  3.800 eFt felhasználása történt meg.  
A város legjelentősebb  kulturális, szórakoztató programja az Egerszeg Fesztivál 
megrendezése volt. A rendezvények lebonyolítására  20.400 eFt kifizetés történt. 
A Belvárosi Szüret megrendezéséhez 3.000 eFt –tal, a Kvártélyházi  nyári színházi 
előadásokhoz 6.600 eFt-tal  járult hozzá a város. 
 
A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az oktatási ágazat részére rendelkezésre álló összeg 
terhére a Zalaegerszeg illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények 
nyújthatták be pályázatukat karbantartási feladatokra. A nevelési-oktatási intézmények 
pályázatait 6.844 eFt-tal támogatta az önkormányzat. 
 A kulturális ágazat  címzett adórész keretéből  kulturális rendezvények és eszközfejlesztések 
megvalósulásához bizottsági döntés alapján nyújtott támogatást  az önkormányzat,  6.918 eFt 
összegben. 
 

   



 

Sportfeladatok működési kiadási előirányzata a címzett adórésszel együtt az eredeti 
előirányzathoz viszonyítva 31.218 eFt-os emelkedést mutatnak. A módosított előirányzat 
279.942 eFt volt, melynek 99,4 %-a került felhasználásra. Az előirányzat  növekedését az 
előző évi pénzmaradvány visszatervezése, a céltartalékból, valamint az év közben jelentkező 
átcsoportosítások  eredményezték.   
 
A címzett adórésszel együtt 227 millió Ft összegű működési célú támogatás került kiutalásra a 
sportfeladatok előirányzata terhére. 
A versenysport szakosztályok életben maradásához elengedhetetlen volt az önkormányzat 
kiemelt támogatása, mely hozzájárult a jelentős anyagi terheik viseléséhez. 
A teljesítési adatokból kitűnik, hogy a feladatokra fordított összegek az előző évi szinten 
tartást sem tették lehetővé, így nem került sor új támogatási kezdeményezések bevezetésére 
sem. A sportágazat teljes mértékben kihasználta a pénzügyi lehetőségeit, számottevő 
maradvány, illetve túllépés egyetlen címen sem tapasztalható. 
 
Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.292.867 eFt  állt rendelkezésre, a teljesítés 
értéke 1.119.505 eFt, ez 86,6 %-ot tesz ki. A fel nem használt előirányzati maradvány összege 
173.362 eFt. A módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős a fel nem használt  kiadás 
összege a parkfenntartás, a köztisztaság szerződéses munkák, a villamos energia vásárlás, a 
közvilágítási hálózat karbantartása, a Gébárti fürdő létesítmény, valamint az Aquapark 
üzemeltetés jogcímen. A kiadások teljesítése, illetve a feladatok elvégzése ezen tételeknél 
áthúzódott a következő évre. 
Parkfenntartás címen 34.074 eFt előirányzatból év végéig 80,3 %-os teljesítés történt, 
azonban több játszótér és park növénytelepítési munkáira – 2011. évi megvalósítással – az 
előirányzat lekötése 99 %-os volt.  
Parkfenntartás szerződéses munkák végzésére 114.149 eFt  állt rendelkezésre, melyből a 
teljesítés összege 111.246 eFt volt. A Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között 
létrejött, új átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. 
Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése tette ki, mely magában foglalja 
Zalaegerszeg város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak 
valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartását. 
 
A helyi utak, hidak fenntartási feladataira 2010. évi eredeti előirányzatként 87.000 eFt állt 
rendelkezésre. Felújítási és beruházási célokra történt átcsoportosítást követően az előirányzat  
79.434 eFt-ra módosult. Legjelentősebb kiadást a Magyar Közút NZrt. által működtetett 
útellenőri szolgálat jelentette. 
 
Forgalomtechnikai és közlekedési feladatok finanszírozásának módosított előirányzata 23.500 
eFt volt, ami fedezetet biztosított a burkolati jelek felfestésére, közúti jelzőtáblák 
kihelyezésére, pótlására, valamint a jelzőlámpák üzemeltetésére.  
 
Köztisztasági szerződéses munkák soron rendelkezésre álló 63.946 eFt terhére került 
kiegyenlítésre a tavaszi lim-lom akció lebonyolításáért, karácsonyfák elszállításért fizetendő 
összeg, az illegális és temetőkben keletkező hulladékok felszámolásához biztosított 
konténerek díja, valamint a nyilvános illemhely működtetés, a rágcsálóirtás költsége is.  
 
Városgazdálkodási Kft. részére a szerződéses munkák végzésére 103.145 eFt állt 
rendelkezésre. A Kft. feladata a közterületek mindenre kiterjedő tisztítása pl. utcaseprés, 
járdaseprés, buszvárók takarítása, hulladékgyűjtők ürítése stb. A decemberi teljesítés 
januárban került kifizetésre, így az előirányzat felhasználása megközelíti a 100 %-ot. A 

   



 

munkálatok költségkímélő ellátását segítette, hogy a Kontakt Nonprofit Kft. már március 
elejétől, bekapcsolódott a parkfenntartási jellegű feladatok ellátásába – főként a szerződés 
hatálya alá nem tartozó zöldterületek gondozásába, valamint a lakótelepeken szemétszedési 
feladatok végzésébe.  
A közterületek tisztántartása érdekében az év során 44 db komplett szemétgyűjtő és a már 
meglévő kosarakhoz 25 db tartóoszlop beszerzése történt. 
 
Hó eltakarításra, síkosság mentesítésre eredetileg jóváhagyott 23.000 eFt a rendkívüli 
időjárási viszonyok miatt 80.814 eFt-ra került felemelésre. A Zala Depo Kft. és a 
Városgazdálkodási Kft. által 2009-2010. telén, illetve 2010. decemberében végzett 
útüzemeltetési feladatokra 80.659 eFt kifizetés történt.  
A város közigazgatási területén található egyes vízfolyások kezelését a Zalaegerszegi 
Vízgazdálkodási Társulat és a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat látja el. A 
társulatok működését biztosító, törvény által előírt érdekeltségi hozzájárulások 2010. évi 
összegeként 4.006 eFt került átutalásra.  
Vízkészlet használati járulékra a törvényben előírtak szerint történt a befizetés a Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére, 1.883 eFt 
összegben. A IV. n. évi összeg átutalása áthúzódott 2011. évre. 
 
Ár- és belvízvédelmi feladatoknál árvízi védekezésre két alkalommal (szeptember 27-28-án, 
valamint december 7-10. közötti időszakban) volt szükség a Zala utcában található árvízi 
kapunál. Az elvégzett munkákra 6.766 eFt került kifizetésre, a december havi számla 
januárban került kiegyenlítésre.   
Az Avasárok zárt csapadékvíz elvezető csatorna állapotának filmdokumentálással, 
búvártechnikával történő felmérését az ilyen jellegű feladatok elvégzésére szakosodott cég 
2010. tavaszán elvégezte, a vállalkozási díj összege 4.770 eFt volt. 
A vízbázis védőidom kártalanítások előirányzata  nem került felhasználásra, mivel a vízügyi 
hatóság még nem jelölte ki határozattal Zalaegerszegi Keleti vízbázis  védőövezetét  
Az Aquacity élményfürdő új üzemeltetőjével a Strand Kft-vel az üzemeltetési szerződés 
megkötésre került, valamint az Aquacity 2010. évi szezonnyitásra való felkészítését is 
elvégeztük, ebből a dologi kiadásként megjelenő tételek összege a pótelőirányzatként 
biztosított 13.350 eFt volt. A Termálfürdő, a Tóstrand és az Aquacity üzemeltetési díjainak 
időarányosan kifizetése megtörtént. A nyitott Termálfürdőt az Aquaplus Kft, a Gébárti 
Tóstrandot a Thermalplus Kft. üzemelteti, a vízátadás ellenőrzésére 2010. nyarán több 
alkalommal is sor került. 
    
Közvilágítás szakfeladaton villamos energia vásárlás előirányzaton viszonylag alacsony, 70,3 
%-os a pénzügyi teljesítés. Ennek oka, hogy az évközi részszámlákat a szolgáltató a becslésen 
alapuló mértékadó éves fogyasztás alapján állítja ki, mely a később leolvasott értékektől 
eltérő villamos energia felhasználást mutat. Az eltérés- jellemzően többlet felhasználás – az 
elszámoló számlában jelenik meg és a pénzügyi teljesítés a következő évre húzódik át.  
 
Köztemető fenntartására biztosított összeg 91,3 %-os mértékben felhasználásra került. A 
temetők fenntartására kötött szerződésünk több tekintetben módosult  az elmúlt év során. 
Városgazdálkodási Kft-vel kötött immár egységes Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés 
keretében történik a központi és peremkerületi köztemetők fenntartási munkáinak ellátása.  
 
Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások 
képviselik, részletes indoklását külön fejezet tartalmazza. 
 

   



 

Vagyonkezelési feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 224.533 eFt. 
Ezzel szemben a felhasználás 195.150 eFt-os összege 86,9 %-os teljesítésnek felel meg. A 
legjelentősebb tétel a LÉSZ   Kft. bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai 138.182 eFt 
összeggel, ez azonban technikai jellegű tétel, a bevételi oldalon is megjelenik. 
Tervtanács működtetése és a Főépítészeti keret terhére mindössze 2.420 eFt kifizetése történt.  
 
Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 69,6 %-ra teljesültek. A helyi védelmi igazgatás 
kiadásainak döntő hányadát a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Vegyi 
Felderítő Csoport működtetésére, valamint a Zalaegerszegi Polgári Védelmi Kirendeltség 
gépkocsijának üzemeltetésére átadott pénzeszközök teszik ki.  
  
Közterület felügyelet működési kiadásai között 2010. évben nem vált szükségessé a 
közterületek rendeltetési céltól eltérő használatával kapcsolatos funkcióját veszített 
reklámberendezés, engedély nélkül kihelyezett oszlop eltávolítására, nem kellett gondoskodni 
közterületen elhelyezett pavilon elszállításáról, bontásáról sem. Közterületről 5 db 
üzemképtelen gépjármű került elszállításra. 
 
Pénzügyi lebonyolítás tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, 
támogatásokat tartalmazzák.  
Az 1.134.807 eFt összegű módosított előirányzattal szemben a kiadások 84,8 %-ra teljesültek. 
Az általános forgalmi adó  befizetés és a fordított adóból származó elszámolás címen 357.261 
eFt, fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettsége címen 
259.416 eFt került kifizetésre. A különböző egyesületek és alapítványok támogatása testületi 
döntéseknek megfelelően történtek. Az egyéb feladatoknál a teljesítések a megkötött 
megállapodások szerint alakultak. 
 
Az Építéshatósági feladatok kiadásaira rendelkezésre álló 2.800 eFt terhére hatósági 
végrehajtási feladatok ellátására 2.153 eFt kifizetés történt. 
 
Nemzetközi és esélyegyenlőségi  feladatokra fordított 2.625 eFt kiadásból intézmények, civil 
szervezetek támogatására 2.560 eFt került felhasználásra. 
 
Polgármesteri Iroda működési kiadásaira biztosított 132.879 eFt előirányzat felhasználása 
78,6 %-ra teljesült. Az elmúlt év során 2292 db új Egerszeg Kártya igénylésére és 9289 db 
kártya érvényesítésére került sor. Az új kártyák igénylése és érvényesítése is emelkedést 
mutat az előző évhez viszonyítva. Kompenzáció címén kifizetés történt a Strand Kft, a Zala 
Volán Zrt., a ZTE KK, a Hevesi Sándor Színház, valamint a Kvártélyház Kft részére.  
Nemzedékek kézfogása jogcímen a nyugdíjasok számára a „városi nyugdíj”, a „Bébi 
utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” beváltására, illetve az új utalványok elkészítésére 
történt kifizetés. 
Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció előirányzata nyújtott fedezetet az Újévi 
köszöntő, Újévi fogadás, Sajtónap, az Év Vendéglátó helye, Zalaegerszegért díj átadási 
ünnepsége lebonyolításával kapcsolatos kiadásokhoz. Az Uniós pályázatokból megvalósuló 
beruházások meghívóinak elkészíttetése, valamint Németh János állandó kiállításával 
kapcsolatos meghívók, plakátok kiadásai is ezen előirányzat terhére kerültek elszámolásra.  
 
Idegenforgalmi feladatokra 10.824 eFt a kifizetés összege, melyből elkészült a Programajánló 
2010. kiadvány, az Anzix újranyomása, kisfilm, mappa. Ezen kívül turisztikai kiadványokban 
megjelent hirdetések és marketingtámogatás, a Tourinform Iroda támogatása, valamint az 

   



 

AquaCity domain nevének megvásárlása, regisztrációja és karbantartása szerepelnek a 
kiadások között.  
Rendezett tanácsú város 125. évfordulója kiadványok, rendezvények címen 4.590 eFt 
felhasználás történt. Kiadásra került a Zalaegerszegi kalendárium, mely a városnapi ünnepség 
ideje alatt került kiosztásra. Ezen kívül a Megyei Levéltár két konferencia megtartásához 
kapott támogatást.  
Településrészi Önkormányzatok kiadásaira rendelkezésre álló 21.056 eFt előirányzattal 
szemben 9.423 eFt felhasználása történt meg. Kifizetésekre a Településrészi Önkormányzatok 
döntéseinek megfelelően került sor, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek 
támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint a közüzemi díjak kifizetésére irányult.  
 
A szakági keretekből 2010. év során nyújtott pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő 
szervezetek, egyesületek a szakosztályok felé nyújtották be elszámolásaikat A pénzeszközök 
felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében történt.  
 
Általános és céltartalék 
Céltartalék maradványa 225.572 eFt, melyből jelentős összegű az állami támogatással épített 
bérlakások lakbér bevételéből, valamint a bérlakás-értékesítés bevételéből képzett tartalék. A 
benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önrészéhez elkülönített céltartalék - melynek forrása 
fejlesztési hitel - 89.819 eFt összeggel szerepel, igénybevételére 2011. évben kerül sor.  
 
Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító 
telep fejlesztésére, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a társulás, 
illetve a kisebbségi önkormányzat határozata alapján került beépítésre. 
 
A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások: 
A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, 
ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében  bemutatjuk az alábbiakban. 
  
A lakásalappal kapcsolatos bevételek: 
5/a. számú mellékletben: 

- korábbi években eladott önkormányzati lakások törlesztő részleteiből          4.278 eFt 
- első lakáshoz jutók részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztésből   40.672 eFt 
- bérlakás értékesítés kgy. határozat alapján                                                29.528 eFt 
-  Mártírok úti üzlet, Gólyadombi telkek értékesítése                                        3.362 eFt 
-  Szent család óvoda részére ingatlan vásárláshoz az alapítvány részéről 
 térítés                                                                                                               3.000 eFt 
-  lakásalap számla és befektetések utáni kamat                                                7.867 eFt 
- lakásalap visszapótlás ( város-rehabilitációs programhoz  
 megelőlegezett összeg)                                                                                90.000 eFt 
- építési telek kialakításához                                                                                     872 eFt 
- társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításához nyújtott 
 kölcsön törlesztéséből                                                                                    1.033 eFt 
- áfa visszaigénylés                                                                                            4.290 eFt 
Bevételek összesen:                                          184.902 eFt 

 

   



 

A lakásalappal kapcsolatos kiadások: 
6/a. sz. melléklet:  

- az első lakáshoz jutók részére kamatmentes kölcsön nyújtás                  13.500 eFt 
- átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére  
 kölcsönnyújtás                                                                                                  845 eFt 
- bank- és postaköltség és egyéb dologi  kiadások                                         1.068 eFt  
- társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának  
 támogatása (45/2007.Önk.rendelet) (Lakásalap)                                           5.287 eFt 

      
                                                      

7.sz.mellékletben: 
1.12.6. sor  Lakásvásárlási támogatásból "Bébi kedvezményre"                    1.200 eFt 
1.13.1.a/2. sor Németh János alkotásainak megvásárlása                          21.400 eFt 
1.17.1.sor  Új vagy használt lakás vásárlása                                                30.125 eFt 
1.17.2 sor Építési telek kialakítása, közművesítése                                     18.872 eFt 
1.17.3. sor   Belváros rehabilitációhoz területrendezés                                33.031 eFt 
1.16.6.b/6. sor  Önkormányzati tulajdonú lakások bontása  
város-rehabilitációs   terület biztosításához                                                     1.950 eFt 
1.16. 6.b/14. sor  Város-rehabilitáció II. ütem területrendezés                   40.840 eFt 
1.16.6.b/18. sor  Szent család óvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás           23.000 eFt 

                                       
8. sz. mellékletben: 

1.17.1 sor Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes 
vagy  részleges felújítása                                                                             20.224 eFt 
1.17.1.a/1.Önkormányzati tulajdonú lakások iparosított technológiájú  
felúj-hoz pe. átadás a LÉSZ Kft. részére                                                         5.286 eFt 
1.17.1.a/2  A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály  
szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények  
felújítása)                                                                                                       1.680 eFt 

    Kiadások összesen:                                218.308 eFt 
 
A környezetvédelmi alap pénzeszközeit 2010. évben bővítette a talajterhelési díjból befolyt 
2.413 eFt, és környezetvédelmi bírságból  származó 1.265 eFt bevétel, az alapból teljesített 
kiadások 5.891 eFt-ot tettek ki. A kiadások között a Zalaegerszegi hulladéklerakó 
kármentesítési eljárás elnevezésű KEOP pályázathoz szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány terv elkészítése, a „Virágos Zalaegerszegért” pályázat lebonyolítása, a 
környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésében  eredményesen szereplő intézmények 
támogatása, zajmérés, környezeti és légszennyezési  vizsgálatok elvégeztetése, vízjogi 
üzemeltetési terv elkészíttetése szerepelt. 
  
A helyi építészeti értékek védelme alap 2010. évi bevétele a korábbi években nyújtott 
kölcsönök törlesztéséből 1.566 eFt volt, kiadása felújítási célú pénzeszköz átadásként 5.151 
eFt, mely összeget egy magánszemély és egy társasház részére került kiutalásra a Műszaki 
Bizottság döntése alapján.  
 
Parkoló megváltásból származó bevétel 2010 évben nem volt, a korábbi évek bevételei 
terhére képzett kiadási előirányzaton parkoló-építések parkoló megváltás bevételéből - 
teljesítés nem volt.  
 

   



 

Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 2010. évben 8.805 eFt volt, ehhez ugyanilyen 
összegű állami támogatást kapott az önkormányzat, összesen 17.610 eFt állt rendelkezésre az 
idegenforgalommal kapcsolatos kiadásokra, ezzel szemben idegenforgalmi kiadásként 
jelentek meg többek között a hivatal által ellátott idegenforgalmi feladatok, illetve a 
Tourinform Iroda működtetési költségei valamint és az Aquaparkban elvégzett beruházások  
egy része. 
 
Közvetett támogatások: 

 
Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 17. számú tábla tartalmazza részletesen. A 
térítési és bérleti díjak, nyújtott kölcsönök elengedésének összege az előző évihez viszonyítva 
emelkedett, elsősorban a bérbe adott helyiségek kedvezményes bérleti díjából, melyeket civil 
szervezetek és egyesületek vesznek igénybe. Az önkormányzat által biztosított 
adókedvezmények és mentességek esetében a 2009. évi adatok álltak rendelkezésre. Az 
adókedvezményeknél az ideiglenes tevékenység után megállapított jogcím maradt meg, ami 
központi szabályozás alapján biztosítandó. 2009. évben az önkormányzat az 1 millió és a 1,5 
millió Ft közötti adóalapra kedvezményes adózást állapított meg ebből eredően 672 eFt 
adókedvezményt nyújtott. A mentes adóalap a helyi szabályozás miatt  49,2 %-kal növekedett 
az előző évhez képest. 

 
 
Fejlesztési és felújítási kiadások: 
 
A fejlesztési és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatok a kiadások 39,7 %-át 
képviselték 7.993.934 eFt-tal. Ezen belül az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és 
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére keretében folyó beruházás 
előirányzata 2.705.380 eFt-os nagyságrenddel szerepelt.  
A beruházásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva a pénzügyi teljesítés 60,7 %-os 
volt, a műszaki teljesítés azonban  ennél nagyobb arányt mutat, mivel több esetben a munkák 
befejeződtek, de a számlák kiegyenlítése 2011. év elejére húzódott át. 
Az elmúlt évben a megvalósult beruházások összege 4.183.727 eFt-ot tett ki, fejlesztési célú 
pénzeszköz átadására  229.979 eFt összegben került sor. 
 
2010. évben több kiemelt beruházás fejeződött be: 
 Jókai u. és Platán sor közötti terület csapadékvíz-elvezetése, 
 Csörge patak lefedése, 
 Síp u. D-i végén csapadékcsatorna és útépítés, 
 Gazdaság u. Apátfa járda- és parkoló-építés, útszélesítés II. ütem, 
 Parkoló bővítés Landorhegyi u. 22-22/A. között I. ütem 
 Jégmadár u. burkolatépítés, 
 Autóbuszöblök építése Zalaegerszegen (ROP pályázat) 
 Város-rehabilitáció előkészítés, ideiglenes piac elhelyezése, 
 Inkubátorház létrehozása Zalaegerszegen,  
 Zeg-i Északi Iparterület elő-közművesítés I. ütem infrastruktúra kiépítése, 
 Építési telek kialakítás, közművesítése (Flórián u., Andráshida), 
 Belváros rehabilitáció területrendezése 
 

   



 

Jelentősebb fejlesztési kiadások voltak továbbá: 
 Egerszeg Sportcsarnok és Stadion Kft. tőkeemelés és tőketartalék biztosítása, 
 ZTE Kosárlabda Klub Kft. tőkeemelés, 
 Egerszeg Sportcsarnok és Stadion Kft. tőketartalék juttatás, 
 Németh János alkotásainak megvásárlása, 
 Szent Család óvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás, 
 Lakásalapba ingatlanvásárlás miatti visszapótlás város rehabilitációs 
      program lehívott támogatásából 
 Idősek Otthona lízingszerződésből adódó kötelezettség teljesítése, 
 Cserével vegyes ingatlanszerződések 
 Zala Volán Zrt. részére fejlesztési célú támogatás 
 

2010. évben tovább folytatódott az önkormányzati intézmények épületeinek tervszerű 
fejlesztése és tudatos állagmegóvása, melyhez pályázatokon elnyert forrásokat is sikerült 
bevonni. 
Európai uniós forrásból nyert támogatással valósulhat meg a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése, a Kis utcai Tagóvoda fejlesztése, a 
Kertvárosi Integrált Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda Felújítása, korszerűsítése és 
akadálymentesítése, a Béke ligeti Iskola komplex akadálymentesítése, valamint a Mátyás 
király utcai Körzeti orvosi rendelő komplexum építése, mely projektek előkészítési munkái 
zajlottak az elmúlt év során.  
A „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. 
ütem” megnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződése márciusban került aláírásra, a 
munkaterület átadás-átvétel megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, a készültsége jelenleg 
50 %-os. A módosított befejezési határidő 2011. május 30. Az elmúlt évi pénzügyi teljesítés 
összege 63.199 eFt, ami 24,1 %-os teljesítést mutat. 
A Bíbor u – Hoch J. u. csomópont építéséhez 2010. évben az építéshez szükséges 
területvásárlásra került sor 31.684 eFt értékben. A kivitelezés tervezett összköltsége 172.000 
eFt, a támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 75 %-a. Az építési munkák 
várhatóan 2011. őszére befejeződnek. 
Göcseji – Mártírok csomópont korszerűsítés projekt becsült költsége 250.000 eFt, melyhez 
171.000 eFt támogatást nyert az önkormányzat, a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A 
kivitelezési munkákra várhatóan 2011. év nyarán kerül sor.  
A Kossuth u. átépítés (Kisfaludy u. - Petőfi u. között) kivitelezési  munkái közül a 
burkolatépítés, a közvilágítási munkarész, valamint a parkosítás került elvégzésre a Város-
rehabilitációs Projekt részeként.  További járulékos, illetve pótmunkák (víz- villany-, 
csapadékvíz, T-Com hálózat) finanszírozása is e keret terhére történt. 
Aquapark fejlesztés címen 45.167 eFt kifizetés történt. Az Aquacity élményfürdő területén 
2010. június 12-ig (nyitás) a korábbi üzemeltetési időszakban elmaradt, illetve az aktuálisan 
szükséges fejlesztési feladatok kerültek elvégzésre, melyek kiterjedtek a vízgépészeti, 
medence szerkezeti, épületek állagmegóvási, vizes szerelvényezési, általános karbantartási 
munkákra. A főbb fejlesztések a medencék burkolatának, illetve túlfolyó szintjeinek javítása, 
rendbe tétele, ezzel együtt a gépházak fejlesztése és a biztonságtechnikai elemek építése volt. 
A biztonságos és magas színvonalon történő üzemeltetéshez szükséges eszközök, gépek 
beszerzése, illetve kamerás megfigyelőrendszer építése történt meg. A legnagyobb volumenű 
fejlesztés a korábbiakban elkészült szakvélemény által javasoltak alapján a strandmedence 
HDPE fóliával történő burkolása volt. 
 
 

   



 

A felújításoknál a teljesítés összege 553.562 eFt, ami a  módosított előirányzat 76,2 %-át 
jelentette, ebből a felújítási célú pénzeszköz átadás összege 53.476 eFt volt.  
 A legjelentősebb befejezett felújítási munkák közé tartozott: 
 

 Gondozási Központban kazán-rekonstrukció, 
 Béke ligeti iskola tetőszigetelése, 
 Dózsa Gy. Tagiskola tetőszigetelés felújítása, 
 Liszt F. tagiskola vizesblokkok  rekonstrukciója, nyílászáró cseréje, 
 Városi Sportcsarnok tűz- és érintésvédelmi rekonstrukció I. ütem, 
 Kinizsi u. felújítása, 
 Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása, 
 Balassi u. felújítása, 
 Landorhegyi u 18/A, 18/B előtti parkolók  felújítása, 
 Hegyalja u. burkolat felújítás I. ütem pályázati támogatással. 

 
Jelentős, tisztán önerős fejlesztések történtek az intézményi épületek műszaki állagromlása 
megelőzése érdekében. A Dózsa György Tagiskola, a Petőfi Sándor Székhelyiskola, a 
Munkácsy Mihály Tagiskola, valamint a Béke ligeti Iskola lapos-tetőinek beázása a 
csapadékvíz elleni szigetelési munkák elvégzésével megszűnt.  
Az Ady Endre, valamint az Eötvös József iskolákban ablakcsere volt, mely hosszabb távon 
kedvezően hat az energia költségek alakulására. A sport ágazat kiemelt céljaként a Városi 
Sportcsarnok tűz- és érintésvédelmi rekonstrukció I. ütemében a külső menekülő kapuk és a 
homlokzati portálok újultak meg, kielégítve a hatályos tűzvédelmi előírásokat. 
  
Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2010. évi bevételeinek és 
kiadásainak alakulását a 19. számú táblában foglaltuk össze. A projektek általában több évre 
ütemezettek, megvalósulásukban időbeni eltolódások voltak. A jellemzően utólagos 
finanszírozásból adódóan a  2010. évi kiadások forrás megoszlásától eltérőek a ténylegesen 
befolyt támogatási összegek. Több 2009. évi kiadás után 2010. évben érkezett a hazai vagy 
uniós támogatás, ezeknél a céloknál már 2010. évi kiadás nem merült fel, illetve van 2010. évi 
kiadások után 2011. évre áthúzódó lehívás is. 
 
Intézmények gazdálkodása 
 
Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi finanszírozása a közgyűlés által jóváhagyott 
normatívák alapján történt. 
A 2010. évi összeg meghatározásánál a 2009. évi eredeti költségvetésben szereplő 
finanszírozási összeget tekintettük bázisnak, ezt korrigáltuk az alábbi tételekkel: 
Kiadást csökkentő tételek: 

- munkaadót terhelő járulékok mértékének 5 %-os csökkentése, 
- tételes egészségügyi hozzájárulás megszüntetése, 
- feladatváltozásból és a mutatószámok csökkenéséből eredő kiadás megtakarítások. 

Kiadást növelő tételek: 
- a 2009. július 1-től érvényes általános forgalmi adó kulcs változás hatásának szintre 

hozása,  
         -  a szervezett gyermek- és diákétkeztetés rezsi- és nyersanyag költségeinek szerződés 

szerinti növekedése, 
- közüzemi díjak évközi emelkedésének inflációs mértéknek megfelelő elismerése. 

A költségvetési koncepciónak és az elfogadott normatíváknak megfelelően a fentiek 
figyelembe vételével került kidolgozásra az intézmények által szolgáltatott mutatószámok 

   



 

alapján a 2010. évre számított intézmény-finanszírozás összege. Az így számított összegből 
került sor a közgyűlés döntése alapján a 2,5 %-os elvonásra. 
Az önkormányzat által megállapított normatívákon felül az alábbi állami támogatások 
biztosították a működés feltételeit: 
 
Kötött felhasználású állami támogatások: 

- pedagógiai szakszolgálat           14.400 eFt
- szociális szakvizsga és továbbképzés           1.673 eFt

 
Központosított állami hozzájárulások: 

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
(Apáczai ÁMK, Izsák ÁMK, Keresztury ÁMK) 

               3.487 eFt

-  létszámcsökkentési pályázat (3 intézményt és 6 főt érint) 11.314 eFt
- prémium évek program (7 intézményt és 30 főt érint) 61.368 eFt
- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 3.184 eFt
- érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 9.443 eFt
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 5.750 eFt
- sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó 

gyógypedagógusok támogatása 
3.120 eFt

- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 11.592 eFt
- szakmai informatikai pályázat 28.226 eFt
- az alapfokú művészetoktatás támogatása 4.743 eFt
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

étkeztetés biztosítása 
2.518 eFt

- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 273.788 eFt
 
A fenti támogatási összegeket az intézményi költségvetésekbe beépülve használhatták fel 
intézményeink. Jogszerű felhasználásával az éves beszámoló keretében kellett elszámolni. 
 
Az önkormányzat 2010-ben a Tűzoltóság támogatására 430.760 eFt-ot kapott, amelyet teljes 
egészében az intézmény rendelkezésére bocsátott. 
 
A Hevesi Sándor Színház 2010. évi költségvetésének állami támogatása 194.800 eFt, a Griff 
Bábszínházé 38.500 eFt volt. A Zala Megyei Önkormányzattal közös fenntartású intézmények 
működtetéséhez a két önkormányzat együttesen 166.848 eFt  támogatást nyújtott (135.703 
eFt-ot a Színháznak, 31.145 eFt-ot a Bábszínháznak), kiegészítve az állami és a saját 
intézményi bevételeit. 
 
A 2 %-os teljesítményösztönző keret a nem oktatási intézményeinket érintette (az előző évi 
elemi költségvetésben tervezett keresetbe tartozó juttatások mértékét figyelembe véve) 15.109 
eFt értékben. 
 
A pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatására külön támogatást a központi 
költségvetés nem tartalmazott, a feladat-ellátási kötelezettség azonban megmaradt, melyre az 
önkormányzatnak 4.051 eFt-ot kellett biztosítani 2010. évben. 
 
Az ingyenes étkeztetés támogatásának összege jelentősen megnőtt a 2009. évihez képest. 
Ennek egyik oka, hogy az általános iskolában az igénylés lehetőségét kiterjesztették a 7. 
osztályra is, másrészt évről évre növekszik a rászoruló gyermekek száma. 2010. évben az 

   



 

Egyesített Bölcsődéknek 1.313 eFt, az óvodáknak 13.602 eFt, az általános iskolák 1-7. 
osztályainak 40.962 eFt került kiutalásra. 
   
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést a féléves előirányzat-módosítás keretében 
biztosítottuk az intézményeinknek 83.322 eFt értékben. 
 
A tanulói tankönyvtámogatás a tényleges tanulói létszámokat és a rászorultságot figyelembe 
véve került az iskolákhoz, ilyen jogcímen összesen 45.014 eFt-ot (2.829 eFt a zalaegerszegi 
első osztályosok ingyenes tankönyvére, 31.650 eFt a tanulók ingyenes tankönyvellátására, 
10.535 eFt az általános tankönyvtámogatásra ) használtak fel. 
 
A teljesítmény motivációs pályázati alapból két intézmény nyert támogatást, a Belvárosi I. sz. 
Integrált Óvoda és a Kölcsey Ferenc Gimnázium, összesen 1.874 eFt összegben. 
 
A 2010. évi  intézményi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását 
az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

                                                                                                                   adatok: ezer Ft-ban 
Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesítés  

Bevételek megnevezése Összege Mego. 
%-a 

Összege Mego. 
%-a 

Összege Mego. 
%-a 

 
Telj. 
%-a 

Intézményi működési 
bevételek: saját 

1.348.427 15,7 1.398.134 13,9 1.331.187 13,4 95,2

átvett 4.200 0,1 87.661 0,9 82.440 0,8 94,0
Önkormányzati ktv. 
támogatás 

6.735.435 78,5 7.498.060 74,5 7.498.060 75,3 100,0

Támogatásértékű bevétel 
TB-től 

218.170 2,5 229.646 2,3 230.408 2,3    
100,3  

Támogatásértékű működési 
bevétel ÁHT-n belülről 

133.445 1,6 259.143 2,6 250.483 2,5 96,6

Támogatásértékű 
felhalmozási bevétel ÁHT-n 
belülről 

2.160 0,0 36.020 0,3 34.736 0,3 96,4

Felhalmozási és tőke jell. 
bevételek: saját 

0 0,0 5.391 0,1 5.547 0,1 102,9

átvett 0 0,0 92.837 0,9 81.348 0,8 87,6
Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

140.059 1,6 451.609 4,5 448.693 4,5 99,3

Bevételek összesen: 8.581.896 100,0 10.058.501 100,0 9.962.902 100,0 99,0
 
Az intézményhálózat bevételeinek legnagyobb hányadát továbbra is az önkormányzati 
költségvetési támogatás teszi ki 75,3 %-os részarányban. 
 
Az intézményi saját működési bevételek az összes bevétel 13,4 %-át alkotják, a módosított 
előirányzathoz képest 95,2 %-os teljesülést mutatnak. 
Az étkezési térítési díjakból, a tankönyvek értékesítéséből, a különböző bérleti díjakból 
(terem, tornaterem, büfé, lakás), ÁFA visszatérülésekből származó bevételeken túl 
intézményeink sokrétű tevékenységéből eredő egyéb saját bevételei a következők: 

- pedagógiai szakmai szolgáltatás (Béke Ligeti Ált. Isk.), 
- úszásoktatás (Landorhegyi Ált. Isk.), 
- térítési díjak, hangszerhasználati díjak (Zeneiskola), 

   



 

- nyelvvizsgáztatás (Kölcsey, Zrínyi), 
- géphasználat, gépkölcsönzés, késztermékek értékesítése, gurulóállvány bérbeadás 

(szakképző intézményekben), 
- szálláshelyek hasznosítása (Városi Kollégium), 
- felnőttképzések, vizsgáztatások, 
- bérmunka, daruzás, favágás, magasban végzett munkák, vízszállítás (Tűzoltóság), 
- mosodai szolgáltatás, stadion üzemeltetés (Sportlétesítmény), 
- kirakodóvásár, piac (Vásárcsarnok), 
- jegy- és bérletbevételek, tájelőadások, díszletgyártás (Színház), 
- rendezvények bevételei. 

 
Az intézményi átvett működési bevételek között az államháztartáson kívülről érkező, 
működési célra szánt bevételek szerepelnek, az összes bevétel 0,8 %-át képezik. Ez a sor az 
oktatási intézményeknél általában a non-profit szervezetektől, iskolai alapítványoktól, 
közalapítványoktól, háztartásoktól érkező pénzeszközöket tartalmazza. Az összeg legnagyobb 
részét a színházak által átvett pénz képezi. Az előadó-művészeti törvény módosítása alapján a 
színházak a jegybevételük 80 %-ának megfelelő összegű társasági adókedvezménnyel 
igénybe vehető támogatáshoz jutottak. 
 
A támogatási értékű működési célú bevételek az összes bevétel 2,5 %-át képezik. 
Intézményeink minden lehetőséget igyekeztek kihasználni ahhoz, hogy a költségvetési 
támogatáson kívüli pénzeszközökhöz is jussanak. Itt szerepelnek az államháztartáson belüli 
támogatások, többek között:     
        -  Nemzeti Kulturális Alaptól, 
        -  Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettől, 
        -  Munkaügyi Központtól, 
        -  Oktatásért Közalapítványtól, 
        -  TÁMOP pályázatok,  
        -  önkormányzat bizottságaitól kulturális, sport és szabadidős rendezvényekre. 
Több általános iskola is csatlakozott az iskolagyümölcs programhoz, amely természetbeni 
támogatást jelent az intézményeknek. 
  
A Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 
feladatok ellátására nyújt fedezetet. 
 
A támogatási értékű felhalmozási célú bevételek az összes bevétel 0,3 %-át képezik. Ez a sor 
az államháztartáson belülről (önkormányzattól, minisztériumoktól) érkező, felújításra, 
beruházásra fordítandó összegeket tartalmazza. 
 
Az államháztartáson kívüli felhalmozási és tőke jellegű bevétel megoszlik saját és átvett 
részre. 
A saját bevételek között a tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök 
szerepelnek. Ilyen jellegű nagyobb arányú bevétele a Tűzoltóságnak volt, egy emelőkosaras 
régi járművet értékesítettek.  
Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a teljes bevétel 0,8 %-át 
képezik. Az összeg túlnyomó részét a szakképző iskolák által a TISZK-től átvett szakképzési 
hozzájárulás képezi. 
 
A 2009. évi pénzmaradvány igénybevételét a pénzforgalom nélküli bevételek mutatják, ez az 
összes bevétel 4,5 % -át képezi, melyet intézményeink 99,3 %-ban felhasználtak.  

   



 

  
A 2010. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az 
alábbi táblázatban mutatjuk be: 
 

                                                                                                                  adatok: ezer Ft-ban 
Eredeti 

előirányzat 
Mód. előirányzat Teljesítés 

Kiadások megnevezése 
Összege Mego. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 

 
Telj. 
%-a 

Személyi jellegű kiadások 4.724.257 55,1 5.222.203 51,9 5.059.821 53,2 96,9
Munkaadókat terhelő járulékok 1.252.639 14,6 1.375.455 13,7 1.318.530 13,9 95,9
Dologi kiadások 2.560.446 29,8 3.011.279 30,0 2.752.854 29,0 91,4
Működési célú pénzeszköz  
átadás 

200 0,0 29.803 0,3 29.507 0,3 99,0

Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás 

924 924 0,0 100,0

Ellátottak juttatása 11.133 0,1 82.528 0,8 75.817 0,8 91,9
Pénzforgalom nélküli kiadások 1.472 0,0
Felújítások 11.069 0,1 140.885 1,4 112.480 1,2 79,8
Felhalmozási kiadások 22.152 0,3 195.424 1,9 155.246 1,6 79,4
Kiadások összesen: 8.581.896 100,0 10.058.501 100,0 9.506.651 100,0 94,5

 
A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadáson belüli 
aránya 67,1 %,  
Jellemző volt az idei év során is a túlórák, helyettesítések ésszerű korlátozása, folyamatos 
felülvizsgálata a költségek csökkentése érdekében. Ugyanakkor szükség lenne a kötelező 
órákon kívüli korrepetálásokra a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásához, valamint 
felkészítő órákra a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítéséhez.  
Nem pedagógus munkakörökben a feladatok újraosztásával próbálnak költséget csökkenteni, 
egy dolgozó több feladatot is ellát (pl. kézbesítő-karbantartó, stb.). Megtakarítást 
eredményeztek az intézmények és a KONTAKT Humán Kft. között létrejövő szerződések, 
melynek keretében közcélú munkavégzés keretében töltöttek be mind fizikai mind 
adminisztratív munkaköröket.  
 
A dologi kiadások 91,4 % -ban teljesültek, a kiadások 29 % -os részarányát képezik. Ennél a 
kiadásnemnél a közüzemi díjakra, a vásárolt élelmezésre, valamint a karbantartásra fordított 
összeg volt a meghatározó. Minden intézmény fokozott figyelmet fordít a takarékos 
gazdálkodásra, a gáz-, villany-, vízfogyasztást lehetőség szerint csökkentették. Több 
intézményben sor került nyílászárók cseréjére, ami szintén elősegíti az energiával való 
takarékoskodást. 
Az iskolák, óvodák ösztönzik a banki átutalást az étkezési díjak kiegyenlítésénél, mivel ez 
költségtakarékosabb megoldás, mint a csekkes fizetés. 
 
A működési célú pénzeszköz átadás összesen 29.507 eFt volt. Az Egészségügyi GESZ az 
ifjúsági fogászat ellátására 6.412 eFt-ot, a Vöröskeresztnek megállapodás alapján 3.276 e Ft-
ot adott át. 
Több intézménynek – a 2009. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint – a kötött 
felhasználású állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége volt az 
önkormányzat felé. 
 

   



 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás általában nem jellemző az intézményhálózatra. 2010-
ben két esetben történt ilyen jellegű pénzmozgás, egy iskola felhalmozási célra kapott 
pályázatából vissza kellett fizetnie a fel nem használt részt, a másik esetben az EÜ GESZ saját 
önállóan működő intézményei közötti elszámolás történt. 
 
Az ellátottak juttatása sor jelentős részét az itt elszámolt tankönyvtámogatás képezi, az 
összes kiadás 0,8 %-át jelenti. 
 
A felhalmozási kiadások (felújítások és beruházások) összességében a teljes kiadások 2,8 %-
át adják.  
A jelentősebb felújítási illetve beruházási tételek a 2010. év során az alábbiak voltak: 
  -   a Belvárosi Általános Iskolában nyílászárók cseréje , vizesblokk felújítása, 
  -   az Izsák ÁMK-ban játszótér az iskola udvarán, 
  -   a Pálóczi Zeneiskolában szolfézs oktató program, zongora vásárlása, 
  -  a Kölcsey Gimnáziumban a tornaterem felének az árnyékolását sikerült megvalósítani,  
  -   a Zrínyi Gimnáziumban a tornatermi parketta javítása, csiszolása, 
  - az Apáczai ÁMK-ban bejárati ajtó csere, szakmai eszközök és könyvtári nyilvántartó 

szoftver beszerzése, könyvtári fűtésrendszer és padlózat felújítása, 
  -   a Csány SZKI-ban  világítás korszerűsítés, 
  -  a Ganz  SZKI-ban kamerarendszer kialakítása, szabászat kialakítása, számítástechnikai 

eszközök és szakmai gépek beszerzése, 
  -  a Páterdombi SZKI-ban befejeződött a korszerű konyhatechnológiával felszerelt cukrász 

tankonyha kialakítása, étterem felújítása, vendéglátó kabinet tetőszigetelése, főbejárati 
lépcső egy részének felújítása, 

  - a Városi Kollégiumban ablakcsere, vizesblokk felújítás, járólapozás, gipszkartonozás, 
hőszigetelés, 

  - az Egyesített Bölcsődékben ételszállító autó vásárlása, konyhai eszközök beszerzése, 
Tipegő Bölcsőde terasz felújítása, az Egészségügyi Alapellátás részére gépkocsi 
beszerzés, Göcseji úti és Petőfi úti védőnői szolgálat kialakítása, 

  -  a Gondozási Központban kazánrekonstrukció, fürdőszoba felújítás, konyhai sütő, egyéb 
eszközök beszerzése, 

  -   az óvodákban nyílászárók cseréje, új játékok vásárlása, 
  - a Sportlétesítmény Gondnokságnál betegszállító lassú jármű, egészségügyi eszközök, 

Ostoros Munkacsarnok parkettájának felújítása, folyamatban van a Roxi tekeklub 
tetőszerkezetének felújítása, 

  -  a Tűzoltóságnál  kazáncsere, 2 db Suzuki Swift beszerzése, a kerítés felújítása, 
  -  a Színházban egy Skoda Superb személygépkocsi beszerzése. 
 
Létszámok alakulása 
A 2010. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor az önkormányzat  létszámkerete 0,5 
álláshellyel került csökkentésre a 2009. évi záró létszámhoz viszonyítva. Az Egészségügyi 
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetén belül a részmunkaidőben foglalkoztatott belső 
ellenőri feladatok ellátása külső személy megbízásával történik. 
  
2010. év során az általános és középiskoláknál további 11,5 álláshely zárolására került sor. A 
Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda létszáma – új óvodai csoport indítása miatt – három fővel 
emelkedett. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma az év során nem módosult. 
 

   



 

A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának főbb jellemzőit a hivatal 2010. évi 
működéséről készített beszámoló részletesen tartalmazta, melyet 2011. március l0-én tárgyalt 
a közgyűlés. 
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél jelentkező engedélyezett létszámot meghaladó 
átlagos statisztikai állományi létszám abból adódik, hogy a zárolt álláshelyeken még 
jogviszonyban lévő dolgozók a felmentés ideje alatt is szerepelnek a nyilvántartásban.  
Önkormányzati szinten a tartósan üres álláshelyek száma 2010. december 31-én 31 fő volt. 
Az Öveges József ÁMK, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Vásárcsarnok, a Városi Tűzoltóság 1-1, a Ganz Ábrahám és 
Munkácsy Mihály Szakközépiskola 4,a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép és 
Szakmunkásképző Iskola 3, a Városi Középiskolai Kollégium 2, a Gondozási Központ 11, 
Egészségügyi Intézmények Gondnoksága 2, az Óvodai Gesz 4 betöltetlen álláshelyet jelzett. 
Az érintett intézményeknél a feladatok egy részét túlórában, illetve külső személy 
foglalkoztatásával látják el. 
 
Pénzmaradvány alakulása: 
 
A 2010. évi helyesbített pénzmaradvány összege 1.731.063 eFt, ebből az önállóan működő és 
gazdálkodó intézmények pénzmaradványa 452.858 eFt, a Polgármesteri Hivatalé a 
lakásalappal együtt 924.204 eFt, a Cigány  Kisebbségi Önkormányzaté 304 eFt és a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult 
Önkormányzati Társulásé pedig 353.697 eFt. 
 
Forrását tekintve a bevételi elmaradás:          3.087.537 eFt 
        a kiadási megtakarítás:            4.818.600 eFt 
 
A jóváhagyásra javasolt  módosított pénzmaradvány a kötött felhasználású állami 
támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel, kamattal növelten 4.883 
eFt-tal, illetve a mutatószámok alapján a normatív támogatásból az önkormányzat részére 
járó, kiutalatlan támogatás 5.564 eFt egyenlegével növelt összege 1.731.744 eFt. A 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.146.739 eFt, a szabad pénzmaradvány összege 
255.079 eFt, az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 9.114 eFt. 
 
A Polgármesteri hivatalnál a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 924.885 eFt, ezen belül a 
lakásalap pénzmaradványa 140.050 eFt, ebből 52.954 eFt az eredeti költségvetésben már 
szereplő összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, a fennmaradó 87.096 eFt 
szabad pénzmaradvány. A költségvetési számla vonatkozásában jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradvány 784.531 eFt, melyből az eredeti költségvetés áthúzódó felhalmozási célok 
finanszírozásához 404.598 eFt már tartalmaz. A fennmaradó 379.443 eFt-ból még 192.465 
eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, áthúzódó működési és felhalmozási kiadások 
teljesítéséhez biztosít forrást a 2011-es gazdasági év során.  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jóváhagyásra javasolt  pénzmaradványa 
452.858 eFt, az összes pénzmaradvány 26,2 %-a, ebből kötelezettségvállalással terhelt rész 
195.980 eFt, a szabad pénzmaradvány 252.086 eFt, feladat elmaradás miatt  elvonásra 
javasolt összeg 4.792 eFt. 

 
A kötelezettséggel terhelt maradványban a december hónapban kifizetett bérjellegű 
kifizetések (jutalom, túlóra, megbízási díjak, adómentes juttatások), valamint a decemberi, de 
még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, 
anyagbeszerzések) szerepelnek. 

   



 

A beruházásokra és felújításokra vállalt kötelezettségek közé a 2010. december 31-ig 
megkötött szerződések, illetve megrendelt és visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg 
nem realizált tételek sorolhatók.  
A szabad pénzmaradvány a képződött pénzmaradvány 55,7 %-a 252.086 eFt, ebből 85.224 
eFt-ot az eredeti költségvetésében a hiány finanszírozására tizenegy intézmény bevont. A 
célra feladatra kapott rész 32.221 eFt, itt a pénzmaradványban azokat az összegeket vettük 
figyelembe, melyek az év végén érkeztek az intézmények számláira – pályázaton elnyert 
összegek és szakképzési támogatások – és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem 
történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen 
nem szabad felhasználású pénzmaradvány.  
Pénzmaradvány elvonást kezdeményeztünk valamennyi intézménynél, mivel a kötött 
felhasználású állami támogatások közül több jogcím esetében  az elszámolás ellenőrzésekor 
kisebb összegű maradvány megállapítására került sor, vagy a teljes összeg célnak megfelelő  
felhasználását nem tudták igazolni. A beszámoló leadásával egyidejűleg az elszámolások 
egyenlegeként elvonásra javasolt összeget, 4.792 eFt-ot a központi költségvetés részére az 
önkormányzatnak vissza kellett fizetni. Egy intézmény esetében összesen 52 eFt kiutalásáról 
2011. évben szükséges intézkedni, ami az elszámolást követően még megilleti. 
 
2010. évben egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény  - a  Hevesi Sándor Színház - 
folytatott vállalkozási tevékenységet, melyből 3.393 eFt pénzforgalmi vállalkozási 
maradványa keletkezett, melyet 2011. évben az alaptevékenységre tervez visszaforgatni. 
 
Finanszírozási műveletek: 
 
Az év során a forgatási célú értékpapírok  állománya 359.999 eFt-tal csökkent, az 
értékesítésből befolyó bevétel a kiadások finanszírozásához bevonásra került.  
 
Hitelműveletek: 
 
A korábbi években nyitott hitelkeretekből már felvétel nem volt, az éves törlesztő részletekkel 
csökkent a hitelállomány. Folyamatosan jár le azonban a törlesztés kezdetére vonatkozó 2-3 
éves türelmi idő, ezért egyre nagyobb összegű visszafizetéssel kell számolni. A ZTE Football 
Klub átvállalt hiteléből 20.000 eFt törlesztés volt az elmúlt évben. Az Önkormányzati 
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében önkormányzatunk 2005. évben 1.209 
millió Ft-os fejlesztési hitelkeretet nyitott, ennek lehívására a fejlesztési feladatok 
megvalósulása szerint 2005. évtől kezdően került sor, 2010. évben a tőke törlesztés 151.250 
eFt-tal csökkentette az állományát. A Panel plusz programokhoz a CIB Bank által nyújtott 
hitel állományából 22.250 eFt-ot fizetett vissza az önkormányzat, az ERSTE Bank által 
nyújtott hitelből 3.510 eFt visszafizetés volt.  
A Kereskedelmi és Hitelbank által nyújtott 350 millió Ft-os hitelből 20.289 eFt visszafizetés 
történt. Az Unicredit Bank folyósított hitelt a 74-es úton lévő körforgalom építéséhez, az 
5.701 eFt törlesztés csökkentette a meglévő hitelállományt. A 207 millió Ft-os OTP Banknál 
nyitott hitelkeretből 6.088 eFt-ot törlesztett az önkormányzat, még 1.431 eFt  felvétel történt a 
Göcseji- Mártírok u. csomópont átépítéséhez, így összességében 4.657 eFt-tal csökkent az év 
végi állomány.  
A PHARE kamatmentes kölcsön állománya 15.151 eFt-tal csökkent az éves törlesztés 
hatására. 
 
2008. évben új hitelkeret került megnyitásra az OTP Banknál, ez  három célt tartalmazott, a 
Göcseji és Mártírok úti csomópont építését, a Zrínyi úti járda és kerékpárút építését és a 

   



 

Ságodi ipari park közművesítését, 2010. évben 29.725 eFt igénybevételére került sor. Az 
önkormányzat 2009. évben közbeszerzési eljárások eredményeképpen az Unicredit Banknál  
két hitelkeret megnyitására kötött szerződést. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Operatív 
Programra benyújtott pályázatok önrészéhez  716 millió összegű hitelkeret  áll rendelkezésre, 
ebből 2010. évben vettünk fel 161.220 eFt-ot, az intézményi felújításokhoz igényelt 180 
millió Ft-os keretből a maradvány 7.998 eFt lehívása történt még meg 2010. évben. A 2010. 
évi feladatokhoz a Raiffeisen Bankkal kötöttünk szerződést 461.367 eFt-os hitelkeretről, 
amiből 5.951 eFt felvétele valósult meg. 
 
Az év során a hitelfelvétel összege együttesen 206.325 eFt volt, a korábbi hitelek állománya 
az éves törlesztő részletekkel  összességében 244.239 eFt-tal csökkent, így a felvételek és az 
évközi törlesztések együttes eredményeként 37.914 eFt-tal csökkent az önkormányzat 
hitelállománya. 
Az állomány változását az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk:    
   

                                                                                                     Adatok:  ezer Ft-ban 
Megnevezés Állomány 

2009. XII.31-én 
Állomány 

2010. XII.31-
én 

Változás 

ZTE Football Klub működési hitel 40.000 20.000 -20.000
MFB fejlesztési hitelek  
-Önkormányzati célhitel felhalm.-i 
kiadásokhoz a  22/2005. kgy. határozat 
alapján 

800.991 649.741 -151.250

-Panel Plusz hitel  
az LKFT- 2005-LA pályázathoz 

250.306 228.056 -  22.250

-Északi Ipari park közművesítéséhez és 
a Széchenyi tér átépítéséhez  

332.926 312.637       -  20.289

- K-Panel Plusz hitel  
az LKFT- 2006-LA pályázathoz 

42.120 38.610 -3.510

- Kossuth L.u. átépítéséhez és a 
Göcseji- Mártírok u. csomóponthoz 

139.752 135.095 -4.657

 - 74-es úton körforgalom építéséhez) 98.337 92.636           -5.701
- Balatoni úti kerékpárút építése 13.898 13.898  
- Göcseji-Mártírok u. csomópont ép., 
Zrínyi úti járda és kerékpárút építés, É-
i ipari park) 

52.013 81.738 29.725

Új Magyarországért Fejlesztési Terv 
Operatív Hitelprogram 

183.698 344.918 161.220

Intézményi  felújításokhoz igénybevett 
hitel 

172.002 180.000 7.998

Önkormányzati Infrastrukturális 
Hitelprogram( 451.367 millió Ft) 

5.951 5.951

Hitelek összesen: 2.126.043 2.103.280 -22.763
Phare kamatmentes kölcsön 60.603 45.452 -15.151
Mindösszesen: 2.186.646 2.148.732  -37.914

 
 

   



 

A vagyon alakulása: 
Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét intézményi részletezettséggel a 12. 
számú tábla szemlélteti. Az eszköz oldalról vizsgálva a következő táblázatban mutatjuk be az 
önkormányzat - külön kiemelve a 42 települést magában foglaló Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás - vagyonának 
alakulását: 

                                                                                                       Adatok:  eFt-ban 
Állomány 

2009. XII.31-én 
Állomány 

2010. XII.31-én 
Megnevezés 

összesen 
-ebből 

Szennyvíztársul
ás 

összesen 
-ebből 

Szennyvíztársul
ás 

Változás 

Immateriális 
javak 

80.575 53.636 67.583 30.194 - 12.992

Tárgyi 
eszközök 

84.095.051 1.605.282 83.807.552 244.085 - 287.499

Befektetett 
pénzeszközök 

1.322.677 100 1.366.341 100 43.664

Üzemeltetésre
, kezelésre 
átadott, 
koncesszióba 
adott 
eszközök 

23.521.726 8.087.939 26.519.247 11.340.109 2.997.521

Befektetett 
eszközök 
összesen: 

109.020.029 9.746.957  111.760.723 11.614.488 2.740.694

Készletek 73.070 71.112  -  1.958
Követelések 1.493.816 693.849 1.419.713 605.269 -  74.103
Értékpapírok 774.223 414.224  -359.999
Pénzeszközök 2.873.740 793.641 2.450.176 844.095 -  423.564
Egyéb aktív 
pénzügyi elsz. 

408.137 217 434.407 67 26.270

Forgóeszközö
k összesen: 

5.622.986 1.487.707 4.789.632 1.449.431 -  833.354

Eszközök 
összesen: 

114.643.015 11.234.664 116.550.355 13.063.919 1.907.340

 
Összességében az önkormányzat vagyona 1,6 %-kal nőtt 2010. évben, ezen belül - elsősorban 
a szennyvíz projekt beruházási értéke miatt - a befektetett eszközök állománya nőtt, a 
forgóeszközök állománya pedig csökkent. 
 
Befektetett eszközök: 
1.  Az immateriális javak körében az új számítástechnikai programok, könyvtári rendszer és 

oktató programok vásárlása növelte az állományt. Csökkentő tételek között 
legjelentősebb az elszámolt értékcsökkenés és a selejtezés. Összességében 16 %-kal 
csökkent év végére a mérleg szerinti érték. 

 
2.  A tárgyi eszközök értékének két időpont közötti csökkenése jelentős, amit főként az 

önkormányzat és a Szennyvíztársulás beruházásának állomány változása eredményezett, 

   



 

mivel ezen vagyonelemek az aktiválást követően vagyonkezelésre, illetve üzemeltetésre a 
Zalavíz Zrt. részére kerültek átadásra. 

       -  Az ingatlanok  és kapcsolódó vagyoni értékű jogok körében összességében növekedés 
volt tapasztalható (1.039.783 eFt). Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában 
lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint ingatlanok vásárlása. A 
város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések, felújítások, zöld felület 
rendezés, játszótér fejlesztések, parkosítások valósultak meg. Az ivóvízvezetéken és 
csatornahálózaton elvégzett felújítások összege jelentős volt az elmúlt évben is. A 
közgyűlési döntés alapján 2010. évben értékesített bérlakások csökkentették az 
állományt. Az  önállóan gazdálkodó intézményekben is voltak jelentős beruházások és 
felújítások, melyeket ismertettünk a beruházások és felújításokról szóló, valamint az 
intézmények gazdálkodásáról szóló fejezetben.  

-  A gépek, berendezések, felszerelések körében az új  beszerzések összege kevesebb 
volt az elszámolt értékcsökkenésnél és a térítésmentes átadásnál, ez együttesen 
csökkenést eredményezett az év végi állományban (-6.498 eFt). A hivatalnál 
növekedést eredményezett  számítástechnikai eszközök és bútorok vásárlása, valamint 
parkok, játszóterek új eszközeinek (padok, játszóeszközök, szobrok) beszerzése. Az 
önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az alapfeladatok ellátásához 
szükséges eszközök, oktatási segédeszközök, számítástechnikai eszközök és bútorok 
beszerzésére került sor, melyekhez elsősorban szakképzési és pályázaton nyert 
pénzeszközök biztosítottak forrást.   

-  A járművek állományában csökkenés volt (-48.195 eFt) az elmúlt évben, mivel új 
járművek beszerzésére mellett a lecserélt, illetve feleslegessé vált járműveket 
értékesítettek, és jelentős összeget képviselt az elszámolt értékcsökkenési leírás. A 
Hivatalnál egy új gépjármű beszerzésére került sor, a lecserélt gépjárművet pedig 
értékesítették. Az Egészségügyi GESZ-nél két elhasználódott járművet cseréltek le. A 
Városi Tűzoltóságnál 2 db Suzuki Swift  beszerzése  növelte, egy emelőkosaras jármű 
eladása csökkentette az állományt. A Hevesi Sándor Színházban egy személyautó 
vásárlása történt.   

-  A befejezetlen beruházások állománya jelentősen csökkent az előző év végi értékhez 
képest (-1.272.539 eFt), mivel több nagyobb volumenű beruházás (szennyvíz projekt, 
inkubátorház, északi ipari terület közművesítése stb.) fejeződött be és az üzembe 
helyezése is megtörtént 2010. évben.  

 
3. A befektetett pénzügyi eszközök állományában növekedés történt 2010. évben. A 

részesedéseknél összességében 68.860 eFt-tal nőtt az állomány, ezen belül növekményt 
jelentett az Egerszeg Sportcsarnok és Stadion Kft-nél 74.000 eFt összegű tőkejuttatás. 
Csökkenést eredményezett az  értékvesztés elszámolása, a Városi Televízió Kft-nél 3.000 
eFt és a ZTE Kosárlabda Klub Kft-nél 2.140 eFt összegben a veszteséges gazdálkodás 
miatt.  Év közben a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadásával 20.000 eFt-os 
törzstőkéje a Városfejlesztő Zrt.-ben lévő részesedést növelte.     

       Az adott kölcsönök állományában 25.196 eFt összegű csökkenés történt annak 
eredményeképpen, hogy az előző évhez hasonlóan a törlesztések összege meghaladta az 
újonnan kiadott kölcsönök összegét. 

 
4. Az üzemeltetésre és vagyonkezelésre átadott eszközöknél jelentős növekedés történt. A 

Szennyvíz Társulás beruházásában 2010. évben megvalósult és üzembe helyezett 
létesítmények a Zalavíz Zrt. részére üzemeltetésre átadásra kerültek. Csökkentő tétel volt 
az üzemeltetésre átadott eszközök állományában az elszámolt értékcsökkenési leírás. 

      

   



 

A forgóeszközök állományában összességében 15 %-os csökkenés volt az előző év végi 
állományhoz viszonyítva, amit elsősorban a pénzeszközök és az értékpapírok állományban 
bekövetkezett csökkenés eredményezett. A költségvetés jelentős működési hitel felvételével 
számolt, az értékpapírok és a pénzeszközök egy részének gazdálkodásba történt bevonásával 
azonban azt év végéig nem kellett igénybe venni. 
A követelések állománya növekedett, mivel mind az adósok, mind az egyéb követelések 
állománya nőtt, továbbra is jelentős a helyi adóknál és a LÉSZ Kft-nél nyilvántartott 
tartozások összege. 
 
Az Áht. szabályainak megfelelően minden intézményvezetőnek értékelni kell  a belső kontroll 
rendszer működését (FEUVE és belső ellenőrzés). Az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelt 21. számú mellékletében foglalt Nyilatkozatot 
valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal elkészítette, ezek az éves költségvetési 
beszámoló garnitúrákhoz csatolásra kerültek, és a Magyar Államkincstár részére átadtuk.  

   



 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
ZMJVK 97/2011. (V.11.) sz. határozata 
 
1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt 

határidejű 188/2005/2.; 167/2010/1.; 116/2010/4.; 282/2010/5.; 37/2011.; 
38/2011.; 39/2011.; 43/2011.; 54/2011/1; 59/2011/3.; 61/2011.; 
64/2011/5.,8.,9.,10.; 65/2011/2.; 71/2011/1.,2.; 72/2011.; 73/2011.; 74/2011/2.; 
75/2011/III.; 76/2011.; 77/2011.; 78/2011.; 81/2011/1.; 82/2011/I.,II.; 84/2011.; 
85/2011.; 88/2011.; 90/2011/2., 91/2011.; 94/2011.; 95/2011/e. számú 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 244/2010. számú határozat 2. 
pontjának végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja. 

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 283/2010. számú határozat 
végrehajtási határidejét 2011. szeptember  30-ra módosítja. 

4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2011. számú határozat 
végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja. 

5.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2011. számú határozat 
végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosítja. 

6.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 90/2011. számú határozat 3. 
pontjának végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosítja. 

 
Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 
2010. évi prémiumának megállapítása, a 2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a 
könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 
 

ZMJVK 99/2011. (V.11.) sz. határozata 
 
1. Zalaegerszeg Megye Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Televízió 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja 
a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 
közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 16.139 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -
9.435 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a veszteséget eredménytartalékba kell 
helyezni.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Lovass Tibor ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján nem engedélyezi Lovass Tibor ügyvezető részére prémium 
kifizetését.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

   



 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára bejegyzett 
könyvvizsgáló megbízását 2011. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig 
meghosszabbítja, megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Lovass Tibor ügyvezető   
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 

2011. évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el.  
 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 
 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Lovass Tibor ügyvezető 
 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszeg Televízió Kft. saját tőke helyzetének rendbetételére 2011. 
augusztus 20. napjáig tegyen javaslatot a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 51. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 
 Határidő:  2011. augusztus 20. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2010. évi 
prémiumának megállapítása, az ügyvezető 2011. évi javadalmazásának megállapítása, a 
2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, valamint az ügyvezető megbízása 
 

ZMJVK 100/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Depo Kft. 
felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 
Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 
közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 865.974 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 
41.134 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti nyereséget 
eredménytartalékba kell helyezni.  A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Gecse László ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Gecse László ügyvezető részére a prémiumalap 
100 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

   



 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2011. évi 

előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri az 
ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 
lépéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Gecse László ügyvezető   
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott időre, 2011. június 16. 

napjától 2011. december 29-ig terjedő időtartamra Gecse Lászlót választja meg a 
Zala-Depo Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét 2011. január 1-től 
visszamenőleg havi 460.000,- Ft-ban állapítja meg.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú 
mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására és felkéri az ügyvezetőt, hogy 
az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
              felkérésre Gecse László ügyvezető 
 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft cégjegyzésére az 

alapító okirat 15. pontjában foglalt módon, az ügyvezető akadályoztatásának 
esetére 2013. június 15. napjáig felhatalmazza Szabó Andrea gazdasági vezetőt 
és Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezetőt. 

 
 Határidő:  2011. június 15. 
 Felelős:   felkérésre Gecse László ügyvezető 

 
Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 
2010. évi prémiumának megállapítása, a 2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, az 
ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatainak, valamint az alapító okiratnak a módosítása, a 
könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 
 

ZMJVK 101/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 
Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, 
közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. 
mérlegfőösszegét 114.318 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 21.262 eFt-ban 
állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A 
közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

   



 

szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 
100 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi 

végleges üzleti tervét 122.284 eFt nettó árbevétellel, 106.663 eFt egyéb 
bevétellel és 3.913 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés 
felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 
 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 269/2010. számú határozatának 

2.1. és 2.2. pontját a következők szerint módosítja: 
 

2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak 
arányos része fizethető ki az üzleti tervben szereplő 228.947 eFt bevétel 
(nettó árbevétel+egyéb bevételek) teljesítése esetén, további 1% minden 
200 eFt-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig.   

2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 3.913 eFt mérleg szerinti eredmény teljesítése 
esetén, további 1% minden 100 eFt-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % 
erejéig.  

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi prémiumfeltételek 

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára bejegyzett 
könyvvizsgáló megbízását 2011. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig 
meghosszabbítja, megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

   



 

 
7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kontakt Humán 

Szolgáltató 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 2.2. pontjában a társaság fióktelepei rész helyébe – a 8360 

Keszthely, Kossuth u. 42. fióktelep törlésével - az alábbi rendelkezés lép: 
 „A társaság fióktelepe: 8970 Zalaszentgrót, Csány L. u. 2.” 
 
2. Az alapító okirat 2.3. pontjában a  

 „2.3. A társaság célja: A munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, 
és a munkanélküliség kezelése. Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, a 
Zalaegerszeg városban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a 
tartós munkanélküliség kezelése, a nyilvántartott munkanélküliek 
munkavállalási lehetőségének bővítése a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti közhasznú 
munkavégzés, valamint az azon túlmutató foglalkoztatás széleskörű 
biztosításával, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. 
§-ban meghatározott feladatkörökből adódó egyes társadalmi közös 
szükségletek kielégítésére. 

 A társaság jellege: Kiemelkedően közhasznú szervezet, mivel közhasznú 
tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdése, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2007. 
(II.9.) számú önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés k) pontja, és (3) 
bekezdés i) pontja, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) 
számú önkormányzati rendelete 24. §-a alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának kell gondoskodnia.” szövegrész helyébe   

 „2.3. A társaság célja: A munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése és 
a munkanélküliség kezelése. Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a 
Zalaegerszeg városban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a 
tartós munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek munkavállalási 
lehetőségének bővítése a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti közfoglalkoztatás, valamint 
az azon túlmutató foglalkoztatás széleskörű biztosításával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott, a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés helyi 
közszolgáltatási feladatkörből adódó társadalmi közös szükséglet 
kielégítése érdekében. 
A társaság jellege: Kiemelkedően közhasznú szervezet, mivel közhasznú 
tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
8. § (4) bekezdés a) pontja (a helyi önkormányzat a külön törvényben 
meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során külön 
jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatást szervez) és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése (a 

   



 

települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében 
különösen: közreműködés a foglalkoztatás megoldásában), valamint 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 8. § (3) 
bekezdés 12. pontja (közreműködés a foglalkoztatás megoldásában) 
alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell 
gondoskodnia.” szövegrész lép. 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja – a társaság által végzendő vállalkozási 

tevékenység feltüntetésével - az alábbi új 3.2. ponttal egészül ki: 
 „3.2. A társaság által végzett vállalkozási tevékenységek: 
 7820  ’08 Munkaerő-kölcsönzés” 
 
4. Az alapító okirat 9.2. pontjában az alapító kizárólagos hatásköreinek 

felsorolásából törlésre kerül a  
 „- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,” 
 szövegrész. 
 
5. Az alapító okirat 13. pontjában a 

„ A társaság könyvvizsgálója 2008. június 1-től 2011. május 31-ig 3 évi 
időtartamra: 
Szijártóné Gorza Klára  
(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8., anyja neve: Szépvölgyi Klára)”  
szövegrész helyébe 
„ A társaság könyvvizsgálója 2011. június 1-től 2014. május 31-ig 3 évi 
időtartamra: 
Szijártóné Gorza Klára  
(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8., anyja neve: Szépvölgyi Klára)”  
szövegrész lép. 

 
6. 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:  2011. május 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
                felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető  

 
Tárgy: A LÉSZ Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2010. évi 
prémiumának megállapítása, a 2011. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a 
könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 
 

ZMJVK 102/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő 
bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 
ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

   



 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 407.802 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 
1.185 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 
helyezni.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Udvar Sándor ügyvezető részére a prémiumalap 
80 %-ának a kifizetését.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2011. évi előzetes 

üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el.  
 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 
 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető  
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. könyvvizsgálói 

feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára bejegyzett könyvvizsgáló 
megbízását 2011. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig 
meghosszabbítja, megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető 

 
Tárgy: Javaslat a bérlők fizetési képességéhez igazodó, differenciált hátralékkezelési 
rendszer működtetésére 
 

ZMJVK 103/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi 4 csoport 
kialakításával, és elfogadja a differenciált hátralékkezelés kidolgozott 
módszereit: 
I. Korábban kilakoltatott, vagy kiköltözött bérlők, akiknél a tartozás 

végrehajtása folyamatban van 
II. Magas összegű hátralékot felhalmozó és kilakoltatás előtt álló, bérleti 

szerződéssel nem rendelkező bérlők 
III. Nagy összegű tartozással rendelkező bérlők, akiknél még a végrehajtás 

nem indult meg 

   



 

IV. Bérleti szerződés felmondása előtt álló bérlők 
 
 Határidő:  2011. június 01. 
 Felelős:  felkérésre:  Udvar Sándor ügyvezető igazgató, LÉSZ Kft. 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért, hogy a II. csoportba 

tartozó bérlakások esetében kerüljön kimunkálásra a lakottan értékesíthető 
lakások köre. 

 
Határidő:  2011. június 30. 
Felelős:   felkérésre:  Udvar Sándor ügyvezető igazgató, LÉSZ Kft. 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért, hogy a hulladékszállítás 

egyéni rendszerének kidolgozása történjen meg a 34 épület esetében a Zala-Depo 
Kft és a LÉSZ Kft között. Továbbá felkéri a Zalavíz Zrt-t, hogy dolgozza ki az 
egyéni számlázás rendszerét. 

 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
Felelős:   felkérésre:  Udvar Sándor ügyvezető igazgató, LÉSZ Kft. 

      dr. Burján Richárd vezérigazgató, ZALAVÍZ Zrt. 
 
Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása, a 
vezérigazgató 2010. évi prémiumának megállapítása, a 2011. évi üzleti terv véglegesítése 
 

ZMJVK 104/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 
Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának 
jelentését, jóváhagyja a vezérigazgatónak a társaság 2010. évi gazdálkodásáról 
szóló jelentését. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 362.826 eFt-ban, mérleg 
szerinti eredményét -15.000 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti 
veszteséget eredménytartalékba kell helyezni.  

 A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával 
kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Gecseg József vezérigazgató 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Gecseg József vezérigazgató részére a prémium kifizetését 
nem engedélyezi.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2011. évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el.  

   



 

 A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával 
kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Gecseg József vezérigazgató 

 
Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2010. évi 
prémiumának megállapítása, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló 2011. évi 
javadalmazásának megállapítása, a 2011. évi üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló 
megbízatásának meghosszabbítása 
 

ZMJVK 105/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. 
felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 
Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 
közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 8.677 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -
2.822 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a veszteséget eredménytartalékba kell 
helyezni.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      

   
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 
100 %-ának kifizetését.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2011. évi 

előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el.  
 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 
 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető   
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. felügyelő 

bizottsági tagjainak tiszteletdíját 8.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének 
tiszteletdíját 10.000,- Ft/hó összegben állapítja meg 2011. június 01. napjától 
kezdődően. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 
 

   



 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. könyvvizsgálói 
feladatainak ellátását végző Koczkáné Imre Terézia bejegyzett könyvvizsgáló 
megbízását 2011. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig 
meghosszabbítja, megbízási díját 20.000,-  Ft+áfa/hó összegben állapítja meg 
2011. június 01. napjától kezdődően.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető  
 
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 

2011. évi prémiumfeltételeiről rendelkező 274/2010. számú határozat 2. pontját 
a következők szerint egészíti ki: 

 „2011. évben prémium csak a pozitív mérleg szerinti eredmény erejéig 
fizethető.” 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi prémium feltételek 

kiegészítéséről tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: A Parkoló-Gazda Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 
 

ZMJVK 106/2011. (V.11.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadva a Parkoló-Gazda Kft. 
felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 
ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a 
Kft. mérlegfőösszegét 83.647 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 159 eFt-ban 
állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni.  
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      
 
Határidő:  2011. május 31. 
Felelős:  felkérésre Nagy András ügyvezető 
 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 
2010. évi prémiumának megállapítása 
 

ZMJVK 107/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási 
Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja 
a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 
közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 274.410 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 
7.815 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 
helyezni.  

   



 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges lépéseket tegye meg.      

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Nagy András ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Nagy András ügyvezető részére a prémiumalap 
100 %-ának kifizetését.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: A Parkoló-Gazda Kft. beolvadása a Városgazdálkodási Kft-be, az egyesüléssel 
létrejövő gazdasági társaság 2011. évi üzleti terve 
 

ZMJVK 108/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Parkoló-Gazda Kft. és a 
Városgazdálkodási Kft. legfőbb szerve a Parkoló-Gazda Kft-nek a 
Városgazdálkodási     Kft-be történő beolvadásáról a második alkalommal 
határoz.  

 A közgyűlés a Parkoló-Gazda Kft. vagyonmérleg tervezetét  83.647 eFt, a 
Városgazdálkodási Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezetét 274.410 eFt, a 
Városgazdálkodási Kft. beolvadás utáni vagyonmérleg tervezetét 357.579 eFt 
mérlegfőösszeggel jóváhagyja.  

 A közgyűlés ugyancsak elfogadja az egyesülési szerződéstervezetet, illetve a 
Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának tervezetét.  

 A közgyűlés felkéri az átalakulással érintett társaságok vezetőjét, hogy az 
egyesülési szerződést aláírja.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja alá. 
 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:    Gyutai Csaba polgármester  
                  felkérésre Nagy András ügyvezető 
 
2. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a beolvadás cégbírósági 

bejegyeztetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 
 Határidő:  2011. május 31. 
 Felelős:   felkérésre Nagy András ügyvezető  
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2011. 

évi végleges üzleti tervét 465.150 eFt nettó árbevétellel és 3.750 eFt mérleg 
szerinti nyereséggel elfogadja.  

  

   



 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2012. május 31. 
 Felelős:     felkérésre Nagy András ügyvezető 
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének 2011. évi prémium feltételeinek 
módosítását a beolvadási folyamat illetve az első félév lezárását követően 
terjessze a közgyűlés elé.   

 
 Határidő:  2011. augusztus 31. 
 Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Javaslat pénzügyi vállalkozás létrehozására az Új Deák Ferenc Városépítő 
Program gazdaságfejlesztési céljának megvalósítása érdekében 
 

ZMJVK 109/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 16-i ülésén 
hozott 308/2010. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

  
2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Új Deák Ferenc Városépítő 

Program fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében, 200 millió forintos 
alaptőkével, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény 6. §-ában megjelölt önálló pénzügyi vállalkozás létrehozását 
határozza el.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi vállalkozás alapításának a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete általi előzetes engedélyezése 
érdekében készíttesse el a részvénytársaság alapszabályának tervezetét és azt, az 
alapításhoz szükséges feltételek meghatározásával együtt terjessze a közgyűlés 
elé. 

  
Határidő: 2011. június 23. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: 2010. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű 
ellenőrzésekről, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, az önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseiről, valamint a 2011. évi 
ellenőrzési terv módosítása 
 

ZMJVK 112/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi ellenőrzési jelentést 
elfogadja.  Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól az 
intézmények vezetőit és az érintetteket tájékoztassa, a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Határidő:   2011. május 31. 
Felelős:       Dr. Kovács Gábor jegyző 

   



 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 237/2010. (XI.18.) számú 

határozatának „Egyéb ellenőrzésekre” vonatkozó 2011. évi Ellenőrzési tervét 
módosítja, és az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti megváltozott és 
kiegészített tartalommal jóváhagyja.  

 A határozat további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.  
   

Határidő: a jóváhagyott Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás Ellenőrzési 
 Terv és a  Hivatali Belső Ellenőrzési terv,  
 illetve a módosított Egyéb ellenőrzések ellenőrzési terve szerint 
Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
Tárgy: A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

  
ZMJVK 113/2011. (V.11.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az intézmény preambuluma: 
 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) 
bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) 
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 
30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe 

 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
szövegrész lép. 

 
2. A „Szakiskolai oktatás: általános képzés a 9-10. évfolyamon, OKJ szerinti 

speciális szakképzés a 11. évfolyamtól.” szövegrész helyébe 
 „Szakiskolai oktatás: általános képzés a 9-10. évfolyamon, OKJ szerinti 

speciális szakképzés és készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés a 11. 
évfolyamtól.” szövegrész lép. 

 
3. „Az intézmény besorolása: 
 a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, 
 a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény, 
 a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 

   



 

gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el 
azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai 
(technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli 
szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe 

 „Az intézmény besorolása: 
 a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen 
belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 
egységgel.” szövegrész lép. 

 
4. A „852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)” szakfeladat 
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe  
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság vagy 

középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás, mozgás vagy 
beszédfogyatékosság fennállása)” szövegrész lép. 

 
5. A „852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)” szakfeladat 
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe  
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság vagy 

középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás, mozgás vagy 
beszédfogyatékosság fennállása)” szövegrész lép. 

 
6. A „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam)” szakfeladat 
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe  
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság vagy 

középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás, mozgás vagy 
beszédfogyatékosság fennállása)” szövegrész lép. 

 

   



 

7. A „853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon” szakfeladat 
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe  
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság vagy 

középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás, mozgás vagy 
beszédfogyatékosság fennállása)” szövegrész lép. 

 
8. A „853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon” szakfeladat 
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe  
„Fogyatékosság típusai: 
 enyhe értelmi fogyatékos 
 középsúlyos értelmi fogyatékos 
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság vagy 

középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás, mozgás vagy 
beszédfogyatékosság fennállása)” szövegrész lép. 

 
9. Az alapító okirat „Kiegészítő tevékenység:” részének megszűnése miatt a 

„562913 Iskolai intézményi étkeztetés”, valamint a „562917 Munkahelyi 
étkeztetés” szakfeladatok a kiegészítő feladatok közül törlésre kerülnek és 
átkerülnek az alapfeladatok közé. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 
 

   



 

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 
 

ZMJVK 114/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az intézmény preambuluma: 
 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján az Izsák Imre Általános Művelődési Központ számára 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. 
§ (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) 
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 
19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki.” szövegrész helyébe 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az Izsák Imre Általános Művelődési Központ számára 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
szövegrész lép. 

 
2. „Az intézmény besorolása: 

a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, 
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény, 
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el 
azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai 
(technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli 
szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe 
„Az intézmény besorolása: 
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen 
belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 
egységgel.” szövegrész lép. 

 
3. Az Alapító Okiratnak a maximálisan felvehető gyermeklétszámra vonatkozó 

részében az „Óvodai csoportoknál: 50 fő” szövegrész helyébe 
„Óvodai csoportoknál: 60 fő” szövegrész lép. 

 
4. Az alapító okirat „Kiegészítő tevékenység:” részének megszűnése miatt a 

„562917 Munkahelyi étkeztetés”, a „476100 Könyv-kiskereskedelem”, a 
„890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával 
kapcsolatos egyéb tevékenység”, a „890123 Fogyatékossággal élők társadalmi 
integrációját segítő programok, támogatások”, a „890124 Fogyatékossággal 
élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások”, a „890125 

   



 

Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása”, a „890211 A 
fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése”, a „890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok”, a „890214 A 
fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások”, a „890215 A 
gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának 
fejlesztését segítő programok” szakfeladatok átkerülnek az alapfeladatok közé. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 
 
Tárgy: A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Alapító Okiratának módosítása 
 

ZMJVK 115/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegyi Általános Iskola, 
Sportiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. „Az intézmény besorolása: 
 a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el 
azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai 
(technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli 
szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe 

 „Az intézmény besorolása: 
 a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen 
belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 
egységgel.” szövegrész lép. 

 
2. A „852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)” szakfeladat 
„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” szövegrész 
helyébe  

„Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 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” szövegrész lép. 
 
3. A „852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)” szakfeladat 
„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” szövegrész 
helyébe  

„Fogyatékosság típusai: 
 látásfogyatékos 
 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” szövegrész lép. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

   



 

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

ZMJVK 116/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék 
férőhelyszámát - 2011. június 1-jei hatállyal – 368 főre módosítja. 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék Alapító 

Okiratát-(továbbiakban: alapító okirat) – 2010. június 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 

  
 Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az Egyesített Bölcsődék részére az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10.§-a szerinti tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” 
 
 Az alapító okirat 2. pontja  helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
„ 2. Az intézmény tagintézményei, telephelyei, férőhelyei:  

Cseperedő Bölcsőde 
Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 
férőhely: 96 fő 
Tipegő Bölcsőde 
Telephely: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
férőhely: 82 fő 
Napsugár Bölcsőde 
Telephely: Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 
férőhely: 110 fő 
Űrhajós Bölcsőde 
Telephely: Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2. 
férőhely: 80 fő” 

 
 Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 „ 8. Az intézmény besorolása: gazdálkodási jogkör 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 egységgel rendelkezik. 

                                                  Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az 
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 
látja el.„ 

 
 Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

   



 

„9. Az intézményvezető kinevezésének rendje: A 
kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Közgyűlése, nyilvános pályáztatás alapján. 
Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23.§ (3) bekezdése alapján legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre szól” 

 
 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 
 
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: 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: 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: 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. 
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: 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. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2011. május 20. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

   



 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 2011. június 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az intézmény neve, székhelye, tagintézményei, telephelyei, férőhelyei helyébe 
az alábbi szövegrész lép: 

 
„Az intézmény: 

 neve:            Egyesített Bölcsődék 
 székhelye:    Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 
 tagintézményei, telephelyei, férőhelyei:   

      Cseperedő Bölcsőde 
 Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 
 férőhely: 96 fő 

  Tipegő Bölcsőde 
  Telephely: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
  férőhely: 82 fő 
  Napsugár Bölcsőde 
  Telephely: Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 
  férőhely: 110 fő 
  Űrhajós Bölcsőde 
  Telephely: Űrhajós u. 2. 
  férőhely: 80 fő 
 

Az intézmény besorolása helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az intézmény besorolása:  

 gazdálkodási jogkör  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 egységgel rendelkezik. 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Egészségügyi 
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.„ 

 
 Az intézményvezető kinevezésének rendje helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Az intézményvezető kinevezésének rendje:  

A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlése, nyilvános pályáztatás alapján. 
Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ 
(3) bekezdése alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 
szól” 

 
Az intézmény alaptevékenysége helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

   



 

„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 
 
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: 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: 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: 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. 
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: 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 intézmény szervezeti felépítése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
  Intézményvezető   

      
      
  Tagbölcsődevezetők – Szakmai vezető   

      
      
      
  Részlegvezetők    

      
  Gondozónők    

         
         
             
 Élelmezés- 

vezetők 
 

 

Szakács- 
Nők 

 Karbantartók      

           
  Konyhai 

Kisegítők 
   Mosodai 

kisegítők 
 Takarító 

kisegítők” 

   



 

 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 
Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. május 20. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
                     Dr. Kovács Gábor jegyző 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 
Tárgy: A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának, 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

ZMJVK 117/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 2011. 
május 26. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai:                      

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 64. §-a alapján biztosítja a családsegítés szociális 
alapszolgáltatást,  
a gyermekek védelméről és a   gyámügyi    igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 40.§ (3) bekezdése alapján  ellátja a 
gyermekjóléti központ feladatait, valamint működteti a 
helyettes szülői hálózatot.” 

 
Az intézmény besorolása helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az intézmény besorolása: gazdálkodási jogkör 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 intézmény működési köre helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Az intézmény működési köre:   Zalaegerszeg város közigazgatási területe 

   



 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében 
ezen túlmenően Kispáli és Nagypáli községek” 

 
 Az intézményvezető kinevezésének rendje helyébe az alábbi szövegrész lép: 
       
 „Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

 A kinevezési jogkör gyakorlója – nyilvános pályáztatás alapján 
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

                                           Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése és felmentése 
esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek 
véleményét előzetesen ki kell kérni. 
Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
23.§ (3) bekezdése alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott 
időre szól” 

 
Az intézmény alaptevékenysége 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. 

 
Működteti a helyettes szülői hálózatot. 
A Családsegítő Szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az 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. 
 
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. 
 
Szakfeladat: 889205 Iskolai szociális munka 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
Szakfeladat: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
Kapacitásmutató:  férőhelyek száma a tárgyév december 31-én 
Feladatmutató: a tárgyév során a helyettes szülőhöz elhelyezett új gyermekek 
száma 
Teljesítménymutató: a tárgyév során a helyettes szülőnél ellátott gyermekek 
száma éves átlagban 

   



 

 
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 
 
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 
Az intézmény Gyermekjóléti Központja a Zala Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának 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: 2011. május 20. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és 

Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: 
SZMSZ) 2011. május 26. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
A fő tevékenység helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„FŐ TEVÉKENYSÉG: 
 
TEÁOR’08: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül 
Szakágazat száma: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 
Szakfeladatok: 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 
889204 Kapcsolattartási ügyelet 
889205 Iskolai szociális munka 

   



 

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
889924 Családsegítés 

 
A jogi tanácsadást végző feladatai helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Jogi tanácsadást végző 
Feladatai: 
 
 Tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult 
személyeknek. 
 Igény szerint részt vesz esetmegbeszélő csoporton, illetve esetkonferencián. 
 Részt vesz az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítésében. 
 Az intézmény működésével összefüggő jogszabályi változásokról 
folyamatosan tájékoztatást ad.” 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírására. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:  2011. május 20. 
Felelős:      Gyutai Csaba polgármester 
                          Dr. Kovács Gábor jegyző 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester  

 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Környezet és Energia Operatív Program 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
KEOP-2011.4.9.0” kiírásra 
 

ZMJVK 118/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Kölcsey Ferenc 
Gimnázium épületenergetikai fejlesztése” című pályázati projekt előkészítését, az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című pályázati felhívásnak megfelelően.  
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés 
meghozatala – Kaszaházi fennsík területét érintő belterülethatár módosítása 
 

ZMJVK 119/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Zalaegerszeg 
szerkezeti és szabályozási tervet az alábbi módon: 

   



 

- a Kaszaházi fennsík I. és II. ütemű fejlesztési területének ingatlanai belterületbe 
kerülnek. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú 
önkormányzati rendelet fenti módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, és azt terjessze a közgyűlés elé. 
 
Határidő:  2011. október 31. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
 

Tárgy: A zalaegerszegi 22 hrsz-ú ingatlan (Zárda u. 13.) nyilvános pályázat útján történő 
értékesítése 
 

ZMJVK 120/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló zalaegerszegi 22 hrsz-ú, 
611 m2 területű - természetben a Zalaegerszeg, Zárda u. 13. szám alatt található – 
kivett orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlant.  
A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát 32.000.000,- Ft összegben határozza meg. 
Az ingatlan értékesítése során ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.  
A közgyűlés az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás tartalmát az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint állapítja meg. 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás - eredménytelenség esetén 
többszöri – megjelentetéséről gondoskodjon.  
Eredményes pályázat esetén a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: pályázat megjelentetésére:  2011. május 16.  
 adásvételi szerződés aláírására: 2011. december 31. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
 
Tárgy: Javaslat önkormányzati bérlakások elidegenítésére 
 

ZMJVK 121/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. számú 
mellékletében meghatározott önkormányzati tulajdonú bérlakásokat 
elidegenítésre kijelöli.  

 A közgyűlés a kijelölt lakásokra a vételi lehetőséget 2011. december 31. napjáig 
biztosítja. 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elidegenítésre történő kijelölésről az 
elővásárlási joggal érintett lakások bérlőit a helyi sajtó útján, valamint a hivatal 
hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel tájékoztassa.  

 
 Határidő: 2011. május 31.  
 Felelős:   Dr. Kovács Gábor jegyző 
 

   



 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bérlőkijelölési joggal érintett bérlakások elidegenítése esetén a 
bérlőkijelölési jog jogosultjaival a szükséges megállapodásokat kösse meg.  

 
 Határidő: 2012. március 31.  
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az elidegenítésre kijelölt 

önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésének előkészítésével és 
lebonyolításával a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft-t (8900 
Zalaegerszeg, Kert u. 39.) bízza meg. A bérlakások értékesítésével kapcsolatos 
előkészítő és lebonyolító szolgáltatás díját 980 eFt + ÁFA, azaz 1.225 eFt 
összegben határozza meg, amelyet a Lakásalapból biztosít. A szolgáltatási díj 
kifizetésére két egyenlő részletben 2011. szeptember 30. és 2012. április 30. 
napjáig kerül sor. 

 A közgyűlés az értékesítés során a vevőket terhelő szerződéskötési díj összegét 
lakásonként a becsült forgalmi érték 0,5 %-ában, míg a szintén a vevőket terhelő 
értékbecslési díj összegét lakásonként 20.000,- Ft + ÁFA összegben határozza 
meg. A megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a lakások értékesítéséből 
befolyó vételár önkormányzatot illető részét a Lakásalapba kell helyezni, a 
bérlőkijelölési jog jogosultját megillető vételárrész vonatkozásában pedig a 
jogosult és az önkormányzat között kötendő külön megállapodás az irányadó.    

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg. 
 
 Határidő:  2011. június 15.  
 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
 
4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, 

hogy az elidegenítésre történő kijelölésről és az értékesítés feltételeiről az 
elővásárlási joggal érintett lakások bérlőit közvetlenül is tájékoztassa. 

 
 Határidő:  2011. június 30.  
 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető 

 
Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása (Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49.)  
 

ZMJVK 122/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül 2011. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő határozott időre a 
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49. szám alatti épület III. emeletén található egy 
db, összesen 34,1 m2 alapterületű irodahelyiséget bérbe adja a Zalaegerszeg és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére.  

 A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 61.975,-Ft + ÁFA/hó. A 
bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. 

 A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás 
esetére a 60 napos felmondási időt. 

 A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a 
bérlőt terhelik.  

 

   



 

  
 
 A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a bérleti szerződés 

megszüntetéséről és az új bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
 
 Határidő: 2011. június 23. 
 Felelős:  Doszpoth Attila alpolgármester 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszeg és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 2010. májusában a Zalaegerszeg, 
Kossuth u. 45-49. szám alatti épület I. emeletén található 2 db, összesen 61,9 m2 
alapterületű, irodahelyiségek vonatkozásában kötött bérleti szerződés 2011. 
június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A befizetett 
228.024,-Ft óvadék a Társulás részére ezzel egyidejűleg visszafizetendő.  

 
 A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a bérleti szerződés 

megszüntetéséről gondoskodjon. 
 
 Határidő: 2011. június 23. 
 Felelős:  Doszpoth Attila alpolgármester 

 
 
Tárgy: Nem lakás célú helyiségek bérbeadása (Zalaegerszeg, Ola u. 20-38.) 
 

ZMJVK 123/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 1. napjától 2013. május 31. 
napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Ola u. 20-38. szám alatt található 201 
m2 alapterületű üzlethelyiségből és 220 m2 alapterületű raktárhelyiségből álló nem 
lakás célú helyiségeket a LÁMPAHÁZAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 
bérbeadja. 
A szerződés megkötésekor érvényes havi bérleti díj összege: 349.500,- Ft + 87.375,- 
Ft (Áfa)/hó = 436.875,- Ft/hó.  
A bérleti szerződés esetleges hosszabbításakor a bérleti díjat felül kell vizsgálni. 
 
A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt 
terhelik.  
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a 
bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. 
 
Határidő:       2011. május 31. 
Felelős:          felkérésre Udvar Sándor, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

   



 

Tárgy: ÖKOVÁROS koncepció 
 

ZMJVK 124/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az előterjesztett ÖKOVÁROS 
koncepcióval. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ÖKOVÁROS program 
részletes kidolgozásáról, a cselekvési terv meghatározásáról, valamint évente 
számoljon be az ÖKOVÁROS program előrehaladásáról. 
 
Határidő: minden év október 31. 
Felelős: Gyutai Caba polgármester 

 
Tárgy: Közalapítványok támogatása 
 

ZMJVK 125/2011. (V.11.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a frakcióvezetőkből álló munkacsoport 
javaslata alapján a címzett adórész keretösszeg terhére az alábbi közalapítványokat 
támogatja: 
 
Millecentenáriumi Közalapítvány 562.000,- Ft 
Lakhatásért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Alapítványi és bizottsági hatáskörbe utalt támogatások 

 
ZMJVK 126/2011. (V.11.) sz. határozata 
 
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság javaslatának megfelelően a következő alapítványoknak nyújt 
támogatást: 

 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási 
összeg eFt-

ban 
előirányzat 

1. Besenyő Városrészért 
Alapítvány Nyugdíjas 
Klubja 

„Szépkorúak Dalos 
Találkozója” 

50.000,- Közöss. Műv. Pály 

2. Zalaegerszegi 
Fúvószene Alapítvány 

Fúvószenekari 
Fesztivál 

100.000,- Közöss. Műv. Pály 

3. Zalaegerszeg 
Jégsportjáért Alapítvány 

Korosztályos 
jégkorong 

válogatott kerettag 
támogatása 

75.000,- 
rendezvénytámogat

ás 

   



 

 

4. Buday Közhasznú 
Alapítvány 

Juranits Lászlóné 
könyvének kiadása 

50.000,- 

Közöss. Műv. Pály 
(a második 
félévben 

felhasználható 
előirányzat terhére 

teljesíthető) 

5. Családfesztivál 
Kulturális Művelődési és 
Közösségi Alapítvány 

Családfesztivál 
2011. 

100.000,- 

Közöss. Műv. Pály 
(a második 
félévben 

felhasználható 
előirányzat terhére 

teljesíthető) 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
támogatási megállapodások megkötésére. 
 
Határidő: az 1-3. pontok végrehajtására: 2011. május 31. 
   a 4-5. pontok végrehajtására: 2011. július 15. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a címzett adórész költségvetési 

előirányzat terhére a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
javaslatának megfelelően támogatja az alábbi alapítványokat: 

 

 
Támogatásra javasolt 

szervezet neve 
A támogatás  

célja 

Támogatás 
összege 

(eFt) 

1. Ispita Alapítvány Tárgyi eszköz beszerzése 1.000 

2. 
„Cseperedő” Bölcsődei 
Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzés 
(felújítás) 

100 

3. 
„Gyermekjólét” 
Zalaegerszegi Bölcsődei 
Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzése: 
Homokozó takaró, árnyékoló 

100 

4. 
„Tipegő” Zalaegerszegi 
Bölcsödei Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzése: 
Fejlesztő játékok vásárlása 

100 

5. 
Egészséges és Derűs 
Kisgyermekekért Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzése 
Árnyékoló ponyva 

100 

6. 
HARRIS Egészségkereső 
Alapítvány 

Programok: 
Szájhigiénés kultúra 

50 

7. „Lakhatásért” Közalapítvány 
Hátrányos helyzetű családok 
adósságterheinek csökkentése 

600 

8. 
A „Remény Gyermekei” 
Alapítvány Agysérült 
Gyermekekért 

Program (fogyatékos 
gyermekeket nevelő családok 
táboroztatása) 

50 

9. 
Egyszülős Családokért Zalai 
Krízisközpont Alapítvány 

Működési kiad. kieg., 
programok  

50 

   



 

10. „Életminőségért” Alapítvány 

Működési kiad. kiegészítése, 
Tárgyi eszköz beszerzése 
Programok: Hospice 
tanfolyamok, tréningek 

100 

11. 
„Híd a Gyermekekért” 
Alapítvány 

Programok 
kirándulás 

45 

12. 
Autista Sérültekért Zalában 
Alapítvány 

Program  150 

13. 
A Zárda Utcai Időskorúak 
Otthonáért Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzés 34 

 
 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő:  2011. június 15. 
Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 
III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság javaslatára 

a következő alapítványokat részesíti támogatásban az „Egyéb szervezetek 
támogatása” előirányzat terhére: 

 

Támogatásra javasolt 
szervezet neve 

A támogatás  
célja 

Támogatás 
javasolt összege 

(eFt) 

Autista Sérültekért Zalában 
Alapítvány 

„Esélyt a mindennapoknak” 
esélyegyenlőségi 
szemléletformáló rendezvény 

90 eFt 

Családfesztivál Kulturális 
Művelődési és Közösségi 
Alapítvány 

Családfesztivál 2011. 
100 eFt 

 

 
 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2011. június 15. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
IV. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a szünidei foglalkoztatás, 

eszközbeszerzés és karbantartás tárgyában kiírt pályázatok elbírálása során 
eleget tett a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (5) bekezdésében és a ZMJVK 5/2011. (II.3.) sz. határozat I/3. 
pontjában foglalt tartalékképzési kötelezettségének. A Közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy a benyújtott pályázatokra, a pályázati célok és a pályázattal érintett 
intézménytípus (nevelő és oktatási intézmények) sajátosságai által meghatározott 
időbeli felhasználásra tekintettel a Bizottság a 2011. évi költségvetésről szóló 
5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 11.§ (5) bekezdésében és a ZMJVK 
5/2011. (II.3.) sz. határozat I/3. pontjában foglaltaktól eltérően döntött a 
támogatási összegek odaítéléséről azzal, hogy a támogatási összegek kiutalására 
a megállapodásokban rögzítettek szerint, időarányosan kerül sor. 

   



 

 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kezdeményezésére a Közgyűlés – a 
tartalékképzés és a pályázati támogatások odaítélése után – az éves 
előirányzatból a szünidei foglalkoztatás soron fennmaradó 1.180 eFt-ot, és az 
intézmények eszközbeszerzése soron fennmaradó 206 eFt-ot átcsoportosítja az 
alábbiak szerint: 

 
 a szünidei foglalkoztatás sorról 850 eFt-ot a pedagógiai innováció dologi 

sorra 
 a szünidei foglalkoztatás sorról 330 eFt-ot a pedagógiai innováció 

működési támogatás sorra 
 az intézmények eszközbeszerzése sorról 206 eFt-ot a pedagógiai innováció 

működési támogatás sorra. 
 

Határidő: a költségvetés II. negyedévi módosítása 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

ZMJVK 127/2011. (V.11.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Határidő:  2011. május 31. 
Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

   



 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 
 

A közgyűlés 2011. május 11-i ülésén tárgyalt  
tájékoztató 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 
 

 külföldi utazásról (Beregszász) 
 
 
 

Tájékoztató a 2011. május 11-i közgyűlés 
zárt ülésén hozott határozatáról 

 
 
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme 
 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 128/2011. (V.11.) számú határozatával 

támogatta két szociális krízishelyzeben lévő család lakáshoz jutási kérelmét a 
közgyűlési lakáskeret terhére. 

 

   



 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezet) 

 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a 
alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatlan időre, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján közfeladat 
ellátásának biztosítása céljából jogi személyként működő 
 

k ö z a l a p í t v á n y t 
hoz létre az alábbi feltételek szerint: 
1. Alapító neve és székhelye:   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
       A közalapítvány neve:  „Lakhatásért” Közalapítvány 
 
2. A közalapítvány székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
 
3. A közalapítvány célja: 

Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz 
helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek 
fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került. 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) 11. pontja alapján a 
közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: 
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
Ennek során különösen: visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatással segíti a 
lakáshitel, lakbér, illetve közüzemi díj hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérő 
felszerelését.  
Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvényi 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdése szerint, mint szociális alapellátásról a települési önkormányzat – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § és 65. §-a 
értelmében – gondoskodik. 
 

4. A közalapítvány működési területe: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 
 

5. A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki - természetes személy, jogi személy, és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli, természetbeni adományokkal és 
vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat, aki egyetért az alapító okiratban 
megfogalmazottakkal. 
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási 
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt. 
A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 
 

6. A közalapítvány céljaira rendelt induló vagyon: 
4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint, mely összeget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a költségvetésről szóló 28/2000. (VI.16.) sz. rendeletében biztosít. 
 

7. A közalapítvány céljára szabadon felhasználható: 
Növekmények, adományok, valamint az induló vagyon 50 %-a. 

   



 

8.  Az alapító a közalapítvány vagyonának kezelésére 7 tagból álló Kuratóriumot hoz létre  
határozatlan időre:  

a)  A Kuratórium elnöke:  Dr. Vargáné Dr. Papp Éva  
  Zalaegerszeg, Andráshida u. 87. 
 A Kuratórium elnökhelyettese:  Horváth Miklós 
  Zalaegerszeg, Bethlen G. u. 1/A. 
b)  A Kuratórium tagjai:  
 Szűcsné Dóczi Zsuzsanna Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 35. 
 Dömötör Mónika   Zalaegerszeg, Kápolnáshegyi u. 2544 hrsz. 
 Bogdán János   Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 3/B. IV/1. 
 Iványi Ildikó   Zalaegerszeg, Hegyközség u. 13. 
 Vincze Júlia   Zalaegerszeg, Mártírok útja 22. 
c) A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljára rendelt vagyon jogszabályoknak és 

a gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapításáról, majd annak a közalapítvány 
céljaira történő felhasználásáról. A vagyon a közalapítványhoz benyújtott és a 
szükséges igazolásokkal ellátott kérelmek alapján megállapított támogatásra 
használható fel. A támogatás feltételeit és az eljárás részletszabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza.  

     Az Alapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezheti, értékpapírba 
fektetheti. 
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. 

d) A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 Gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordíthatja. 

e) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

f) A Kuratórium elnöke a közalapítvány vagyonának felhasználásáról éves beszámolót 
készít, amelyet a Kuratórium hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a 
Kuratórium a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint dönt, a jóváhagyott éves 
beszámolóról a Kuratórium tájékoztatja az alapítót. 

 A Kuratórium elnöke az éves beszámolóval együtt elkészíti a közalapítvány mint 
közhasznú szervezet közhasznúsági jelentését is, amelyet a Kuratórium fogad el.  

g.) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet. 

 A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 

 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 tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a 
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 

 A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, a Zalaegerszeg című lapban 
történő közzététellel nyilvánosságra hozza. 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, 
b) a közalapítvány ügyrendjének elfogadása, 
c) a közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése, 
d) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, 
e) a közalapítvány titkárának megválasztása, 
f) a benyújtott csatlakozási kérelmek elbírálása, 
g) döntés visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről. 
A Kuratórium működése: 
a) Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.  

Az üléseket az elnök hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval, 
melyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A 
Kuratórium ülését két tagjának írásos indítványa alapján kötelező összehívni. 

b) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. 

c) Az ülésekről a titkár 15 napon belül jegyzőkönyvet készít, melyet az elnök, az 
elnökhelyettes, a titkár és a jelenlévő tagok írnak alá. 

d) A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített szavazati arány 
szükséges az éves gazdálkodási terv, az SZMSZ, valamint az éves gazdálkodási 
beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásához. Minősített szavazati arány a 
kuratórium kijelölt tagjai több mint felének igenlő szavazata. 

e) A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
f) Összeférhetetlenségi szabályok: 
 - A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára, tagjai egymással, valamint az Ellenőrző 

Bizottság tagjával a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói viszonyban nem 
állhatnak. 

 - A Kuratórium határozathozatalában és működésében részt vevő személyek 
összeférhetetlenségére   a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § 
és 9 §-ában foglaltak az irányadók. 

g) A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik: 
  - olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja 

és hatálya,    a döntést támogatók és ellenzők, valamint tartózkodók számaránya 
(személye) megállapítható, 

  -  a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról, 

  -  a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről,      
  - a közhasznú szervezet működésének, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele 
módjának,      beszámolói közlésének nyilvánosságáról, 
  - a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás feltételeinek, az eljárás 
részletszabályainak      meghatározásáról.   
 

9. Az alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – határozatlan 
időre - 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság elnökét saját tagjai 

   



 

közül első ülésén választja. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi 
tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Ellenőrző Bizottság köteles a közalapítvány működését, az ügyek teljes körét átfogóan 
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott 
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni. Az Ellenőrző Bizottság köteles 
megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint 
véleményét a Kuratórium elé terjeszteni. Az Ellenőrző Bizottság elnökét – 
akadályoztatása esetén egy tagját – a kuratóriumi ülésekre meg kell hívni. 
Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba 
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a kuratórium 
működéséről felvilágosítást kérni. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, esetleges 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 
- a Kuratórium elnökének, elnökhelyettesének vagy titkárának felelősségét megalapozó 
tény merült fel. 
 

  A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 
napon belül össze  kell hívni. E határidő eltelte esetén a kuratórium összehívására az 
Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

  Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi  meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó  ügyészséget. 

  Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Horváth Gyuláné  Zalaegerszeg, Göcseji u. 59/A. II/9. 

 ifj. Dr. Marx Gyuláné  Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 1. 
 Dr. Tihanyi Ferencné  Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83. 

 Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal az elnök 
hívja össze, a  napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően 
legalább 8 nappal korábban  kézbesíteni kell.  

 Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az 
Ellenőrző Bizottság    bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli 
időpontra történő összehívásáról. 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja nem lehet az, aki  
- a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára vagy tagja, 
- aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, 
- mindezen személyek közeli hozzátartozója. 
 

10. A közalapítvány képviselete: 
a)  A közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes 

teljes jogkörrel képviseli. 
b)  A Közalapítvány bankszámlája felett Dr. Vargáné Dr. Papp Éva, a kuratórium 

elnöke, Horváth Miklós a kuratórium elnökhelyettese és Bogdán János kuratóriumi 

   



 

tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kettő 
rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges. 

 
11. A közalapítványnak a Ptk. 74/G. § (9) bekezdés szerinti megszűnése esetén az alapító 

által rendelkezésre bocsátott vagyona  - a hitelezők kielégítése után - az Alapítót illeti  
meg, s azt a közalapítvány céljaihoz hasonló célokra kell fordítani, amelyről a 
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

 
12. Egyéb rendelkezések: 

- A közalapítvány politikai szervezetet, politikai tevékenységet nem támogathat. 
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 

- A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében kell 
közzétenni. 

 
13.  Záró rendelkezések: 

 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a közalapítványokra     
vonatkozó   mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. május 08-i ülésén 
hozott 146/2003. sz. határozatának 1/t és 2/o pontjával módosította. 
Az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július 3-i ülésén 
hozott 194/2003. sz. határozatával módosította. 
Az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. november 20-i ülésén 
hozott 325/2003. sz. határozatával módosította. 
Az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 1-i ülésén 
hozott 65/2004. sz. határozatával módosította. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. február 1-i 
ülésén hozott 6/2007. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. június 7-i 
ülésén hozott 146/2007. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. november 
18-i ülésén hozott 229/2010. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 3-i 
ülésén hozott 10/2011. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-i 
ülésén hozott 75/2011. (IV.14.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Zalaegerszeg, 2011. április 14. 
 
 ……………………………… 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

képviseletében 
Gyutai Csaba 
polgármester 

 

   



 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
amely abból a célból készült, hogy az 1.) pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 
74/A-74/G. §-ai alapján tartós közérdekű célra jogi személyként működő közalapítványt 
hozzon létre az alábbiak szerint: 
 
1.) A közalapítvány alapítója: 
 

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

 
2.) A közalapítvány neve: 
 

Millecentenáriumi Közalapítvány 
 

3.) A közalapítvány székhelye: 
 

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

4.) A közalapítvány célja és 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 szervezet. 
A közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről az 1997. évi CLX. 
Tv. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális, valamint a kulturális örökség 
megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez. 
 
5.) A közalapítvány működésének időtartama: 
 
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
6. A közalapítvány vagyona: 
 
Az alapító a 4.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Rt. Zala Megyei 
Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönítet számlán 100.000 (azaz Százezer) 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. 
 
 
 
 

   



 

7.) A közalapítvány gazdálkodása és a vagyon  
 
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, illetve vállalkozásokba vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlanul 
felelős tagja és a fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését. 
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet. 
 
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, 
illetve a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai használhatók fel. A közalapítványi vagyonnak cél 
szerinti tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
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. 
 
Közalapítványi célra fel lehet használni: 
 - az alapítói vagyont, annak hozadékát 
 - a csatlakozók vagyoni hozzájárulását, hozadékát 
 - a vállalkozásból származó bevételeket, 
 - a természetbeni adományokat, 
 - a vagyonrendeléseket. 

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. 
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet. 

A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal 
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak 
gyakorlására nem jelölhető ki. 

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 tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a 
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető 
ki. 

 
8.) A közalapítvány kezelő szerve: 
 
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 15 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.) Dr. Németh József   Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18. 
8.) Bertók Sándor                        Zalaegerszeg, Bíró M. u.29. 
9.) Kiss Gábor    Zalaegerszeg, Göcsej P. F. u. 27. 
10.) Gyutai Csaba   Zalaegerszeg, Jegenyés u. 13. 
11.) Borbélyné dr. Török Mária Zalaegerszeg, Jókai u. 26. 
12.) Szemes Péter              Zalaegerszeg, Rákóczi u. 9.  
13.) Drávecz Szabolcs  Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. 
14.) Dr. Vándor László  Zalaegerszeg, Május 1. u. 1. 
15.) Velkey Péter   Zalaegerszeg, Dózsa Gy. u. 33. 
 
A Kuratórium elnöke:  Kiss Gábor 
 
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti 
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban 
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 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 az Ellenőrző Bizottság 
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
Határozathozatal 
 
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább kilenc tag jelen van és minden esetben 
többségben vannak az olyan tagok, akik nem képviselőtestületi tagok, illetve nem a 
polgármesteri hivatal dolgozói. 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 döntés 
támogatók és ellenzők személye és számaránya megállapítható legyen. 
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a 
közalapítvánnyal. 
A Kuratórium – mint vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként nem érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szervezet által 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

   



 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha ő nincs jelen sorshúzással kell a 
határozatot meghozni. 
 
A kuratórium működése 
 
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon alapítványi célra 
való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási 
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről, különösen a közalapítványi vagyon 
felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az alapítónak és az 
Ellenőrző Bizottságnak, – kérésre a csatlakozóknak – köteles beszámolni, és 
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni. A közalapítvány közhasznúsági jelentését a 
Kuratórium a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek 
hiányában Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos honlapján a nyilvánosság számára 
elérhető módon köteles közzétenni. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása után a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, 
melyet egyszerű szótöbbséggel fogad el.  
 
A Kuratórium tagjai által feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért a 
közalapítvány felelős. A tag e minőségének a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felel. 
 
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 a közalapítvány célját veszélyezteti, az alapító 
jogosult a kuratóriumot, vagy az érintett tagot visszahívni. Ugyancsak az alapító jelölhet új 
tagot a visszahívott vagy lemondott kurátor(ok) helyébe, s ilyen módon hívható vissza a 
kuratórium elnök, illetve az Ellenőrző Bizottság tagja is.  
Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, aki olyan megszűnt közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt, - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – 
amely 2 éven belül szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles előzetesen 
tájékoztatni minden olyan közhasznú szervezetet, amelyben tisztséget egyidejűleg tölt be. 
 
A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja 
meg. A belső szabályzatnak egyebek mellett rendelkeznie kell: 
- a kezelő szerv döntéseinek, az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról, 
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban való betekintés rendjéről, 
- a közalapítvány működésének, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 
 
9.) A Kuratórium ellenőrző szerve: 
 
A Kuratórium tevékenységét, gazdálkodását, a közalapítványi vagyon cél szerinti 
felhasználását a 3 tagú Ellenőrző Bizottság 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.) Horváth Miklós                                                Zalaegerszeg,  Bíró M.u. 16-18. 
 

   



 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Horváth Miklós    Zalaegerszeg,  Bíró M.u. 16-18 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alapító kéri fel 5 éves időtartamra. A tagok ismételten is 
megbízhatók. 
 
Az Ellenőrző Bizottság feladata: 
- a közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak 
ellenőrzése átfogó vizsgálat keretében évente, egy alkalommal, 
- célvizsgálat lefolytatása, ha a közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja. 
 
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze, az 
ok és cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti a bizottság összehívását. A bizottság 
észrevételeit, javaslatait, esetleges döntéseit legalább két tag egyetértésével foglalja 
határozatba. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 
Az Ellenőrző Bizottság munkáját a maga által készített szervezeti és működési szabályzat 
alapján végzi el. 
 
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja: 
 
- a Kuratórium elnöke, tagja vagy annak hozzátartozója, 
- aki a szervezettel más tevékenység kifejtésre irányuló munkaviszonyban, illetve a 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
- aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint a létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatást,  
- aki az előzőkben leírt személy hozzátartozója. 
 
10.) A Kuratórium képviselete: 
 
A közalapítvány harmadik személyekkel szemben, 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 Dr. Németh József 
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 . 
 
11.) Záró rendelkezések: 
 
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány a bírósági nyilvántartással jön létre, s ekkor 
nyeri el jogi személyiségét is. 
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI Tv., valamint az egyéb jogszabályok előírásait kell figyelembe venni. 
 
A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell tenni. 
 
Az Alapító Okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. november 20-i 
ülésén hozott 325/2003. sz. határozatával módosította. 

   



 

Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 6/2007. sz. 
határozatával jóváhagyta. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 22-i 
ülésén hozott 116/2008. sz. határozatával jóváhagyta. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 
16-i ülésén hozott 281/2010. sz. határozatával jóváhagyta. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 3-i 
ülésén hozott 9/2011. sz. határozatával jóváhagyta. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-i 
ülésén hozott 74/2011. (IV.14.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 
Zalaegerszeg, 2011. április 14. 
 
 
  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata képviseletében 
                  Gyutai Csaba 

polgármester 
 

   



 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
amely abból a célból készült, hogy az 1.) pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 
74/A-74/G §-ai, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény alapján tartós közérdekű 
célra jogi személyként működő közalapítványt hozzon létre és működtessen az alábbiak 
szerint: 
 
1.) A közalapítvány alapítója: 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
 
2.) A közalapítvány neve: 
 
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 
 
3.) A közalapítvány székhelye: 
 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
 
4.) A közalapítvány célja és tevékenysége: 
 
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének 
támogatása. 
 
A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet. 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c. 4. pontja alapján a 
közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. 
 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről, a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése, a 6. 
§ (1) a) pontja alapján az önkormányzat kíván, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (II.9.) számú rendelete 
8. § (3) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodni.  
 
5.) A közalapítvány működésének időtartama: 
 
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
 
6.) A közalapítvány vagyona: 
 
Az alapító a 4.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Rt. Zala Megyei 
Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán 500.000 (azaz Ötszázezer) 
Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként. 

 

   



 

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki a 4.) pontban 
meghatározott cél 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. 

 
7.) A közalapítvány gazdálkodásának és a vagyon felhasználásának módja: 
 
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, illetve 
kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlan felelős tagja, és a 
fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését. 
 
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 céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, 
illetve a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó 
bevételek, az adományok és 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 igénybevétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten 
kezdeményezhető, amelyről a kuratórium a legközelebbi ülésen dönt. A szerződésben 
rögzített, illetve az állandó működési kiadások operatív intézése a közalapítvány 
igazgatójának feladata. 
 
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. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
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 tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány 
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 
 
8.) A közalapítvány kezelő szerve: 
 
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 14 fős 
Kuratórium. 
 
A Kuratórium elnöke:      Lang János                   8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63. 
A Kuratórium tagjai:        

Gyutai Csaba 8900 Zalaegerszeg, Jegenyés u. 13. 
Dr. Gyimesi Endre 8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 23/a. 
Tombi Lajos István 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi út 10. 
Dr. Peterka Gabriella  8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20. 
Dr. Tóth József            8900 Zalaegerszeg, Jedlik Ányos út 12. 
Zsigmond Edit Pécsi Tudományegyetem                               

Egészségtudományi Kar                                 
Zalaegerszegi Képzési Központ  
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. 

Dr. Háry András          8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 19. 
Manninger Jenő 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 35. 
Baranyai Szilvia          9700 Szombathely, Őrség u. 4. 
Bóbics Antal                 8900 Zalaegerszeg, Virágzómező út 13. 
Vargáné Bérczes 
Bernadett 

9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 7. 

Horváth László             8900 Zalaegerszeg, Toposházi u. 33. 
Dr. Szekeres László      8360 Keszthely, Fejér György u. 2. I/1. 

       
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti 
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban 
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább 
évente háromszor ülésezik. A testület üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés 
szabályszerű lefolytatásáról is. 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 az Ellenőrző Bizottság tagjai 
tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
 

   



 

8. 1. Határozathozatal 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább kilenc tag jelen van és minden 
esetben többségben vannak az olyan tagok, akik nem képviselőtestületi tagok. 
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. 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 és 
számaránya megállapítható legyen. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a 
közalapítvánnyal. 
 
A Kuratórium, mint vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szervezet által a 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
8. 2. A Kuratórium működése 
 
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon alapítványi 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 az Ellenőrző Bizottságnak, - kérésre a csatlakozóknak - köteles beszámolni, és 
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is 
nyilvánosságra hozni. 
 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, a döntést 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 
A Kuratórium tagjai által feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért a 
közalapítvány felelős. A tag e minőségében a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felel. 
 
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 közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző 2 évben legalább 1 évig -, vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 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. 
 

   



 

A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja 
meg. A szervezeti és működési szabályzatnak egyebek mellett rendelkeznie kell: 
 
- a kezelő szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 

módjáról, 
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 
- a közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról. 
 
8.3. A Kuratórium elnöke: 
 
A Kuratórium elnöke a Közalapítványnak, mint jogi személynek teljes körű képviseleti 
jogával felruházott személy. Tartós távollét (szabadság, betegség) vagy egyéb akadályoztatás 
esetén képviseleti jogának egy részével a Kuratórium egy tagját írásban meghatalmazhatja.  
 
9.) A Kuratórium ellenőrző szerve: 
 
Az Alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére - határozatlan időre 
- 3 tagú ellenőrző bizottságot hoz létre. 

 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba     8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:  Herbert Ferenc          8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 10/b.        
    Borsos József             8394 Alsópáhok, Kossuth utca 11. 
 
Az Ellenőrző Bizottság feladata: 
 
- az Ellenőrző Bizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 

ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott 
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni, 

- az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a kuratórium elé terjeszteni. 

 
Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba 
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről 
felvilágosítást kérni. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
 
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszűntetése, esetleges 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé 

 
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot az ellenőrző bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon 
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző 
Bizottság is jogosult. 
 

   



 

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó ügyészséget. 
 
Az Ellenőrző Bizottság 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. Az Ellenőrző Bizottság 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. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja: 
 
- a Kuratórium elnöke, tagja, vagy annak hozzátartozója, 
- aki a szervezettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, illetve 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  
- aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül,  
- aki az előzőekben leírt személy hozzátartozója. 
 
10.)  A Közalapítvány igazgatója: 
 
A Közalapítvány igazgatóját a Kuratórium elnöke bízza meg határozott, vagy határozatlan 
időre, a megbízási szerződést a Kuratórium jóváhagyja. A megbízási szerződés a közös 
megegyezés és a rendkívüli felmondási indokokon túl csak egy hónapi idővel bontható fel. 
A Közalapítvány igazgatója látja el a Közalapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek 
operatív viteléhez szükséges teendőket. Az igazgató munkáját az Alapító Okiratban, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival 
összhangban végzi.  
 
A Kuratórium által elfogadott határozatok végrehajtásáról az igazgató gondoskodik, melyről 
folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak.  
 
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a Határozatok Könyvét a Közalapítvány igazgatója 
köteles vezetni és igény esetén az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani. 
 
Az igazgató munkája során használhatja a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráját. 
 
Az igazgató elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és ügyrendjét, 
azokat a Kuratórium elé terjeszti; és ellát minden egyéb a Közalapítvány működésével 
kapcsolatos adminisztratív feladatot. 
 
11.) A Kuratórium képviselete: 
 
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt 
történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő 
utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Lang János a kuratórium elnöke és Dr. Peterka 
Gabriella kuratóriumi tag és Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, 
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke. 

   



 

 
12.) Záró rendelkezések: 
 
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s ekkor nyeri el jogi 
személyiségét is. 
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. tv. valamint a közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell 
tenni. 
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-i 
ülésén hozott 76/2011. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Zalaegerszeg, 2011. április 14. 
 
 
 

    
  Zalaegerszeg Megyei  

Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében 
Gyutai Csaba 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye 
Hivatalos lap 

Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter 

Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor jegyző 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája 

Felelős vezető: Bükiné Mándli Mária 
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2011/10. 

 
ISSN 1585-7301 

 
Ára: 300 Ft + ÁFA / db 

 


	XII. évfolyam 5. szám
	TARTALOM
	SZEMÉLYI RÉSZ
	A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
	A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
	EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
	SZEMÉLYI RÉSZ
	1. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez
	2. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez
	3. melléklet a 13/2011. (V.19.) önkormányzati rendelethez


	Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú táblázatokban részletezve az intézményi és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján  116.550.355 eFt-ban állapítja meg.
	Bevételek alakulása
	Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
	Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Szakfeladat: 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
	Szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
	Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
	Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Szakfeladat: 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
	Szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

	A Családsegítő Szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
	Szakfeladat: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
	Szakfeladat: 889202 Kórházi szociális munka
	Szakfeladat: 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
	Szakfeladat: 889204 Kapcsolattartási ügyelet
	Szakfeladat: 889205 Iskolai szociális munka
	Szakfeladat: 889924 Családsegítés


	„Jogi tanácsadást végző
	Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző
	EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
	A közgyűlés 2011. május 11-i ülésén tárgyalt 
	Tájékoztató a 2011. május 11-i közgyűlés


	g.) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
	A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
	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 tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
	………………………………

	A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
	A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
	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 tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében
	                  Gyutai Csaba
	8. 2. A Kuratórium működése
	Ára: 300 Ft + ÁFA / db


