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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 32/2015. (X.30.) sz. ÖR. az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásáról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 33/2015. (X.30.) sz. ÖR. a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi 

Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. 

(XII.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 34/2015. (X.30.) sz. ÖR. az egészségügyi alapellátásról szóló 

1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet     

módosításáról 



 

ZMJVK 35/2015. (X.30.) sz. ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve, valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 176/2015. (X.22.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 177/2015. (X.22.) sz. hat. Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet 

létrehozása, a Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet átalakítása 

 

ZMJVK 178/2015. (X.22.) sz. hat. A 2015. évi közmeghallgatás 

megszervezése 

 

ZMJVK 179/2015. (X.22.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 180/2015. (X.22.) sz. hat. A Zeg Rádió Kft. beolvadása a 

Zalaegerszegi Televízió Kft-be 

 

ZMJVK 181/2015. (X.22.) sz. hat. Vagyonkezelői szerződés megkötése a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal 

 

ZMJVK 182/2015. (X.22.) sz. hat. Hozzájárulás a ”PRO ZALAEGERSZEG 

Kulturális Egyesület” névhasználathoz 

 

ZMJVK 183/2015. (X.22.) sz. hat. A családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok biztosításának 

felülvizsgálata, valamint a Zalaegerszegi 

Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

ZMJVK 184/2015. (X.22.) sz. hat. Pillangó térplasztika felállítása a 

Zalaegerszeg, 7098/1 hrsz-ú ingatlanon 

 

ZMJVK 185/2015. (X.22.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 



ZMJVK 186/2015. (X.22.) sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg város 2015. évi 

Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2016. évi Cselekvési Terv 

meghatározása 

 

ZMJVK 187/2015. (X.22.) sz. hat. Szociális krízishelyzetben lévő személyek 

lakáskérelme (Zárt ülés) 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2015. október 22-i ülésén tárgyalt 

tájékoztatók 

 

   

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. 

§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. § 

A rendelet hatálya a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató, 

szakképző iskolai képzést biztosító feladatellátási helyén (tagintézményében) tanulmányaikat 

nappali tagozaton folytató tanulókra terjed ki.” 

 

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A tanuló önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra nem jogosult, ha a szakképzési 

ösztöndíj támogatási kérelem beadását megelőző félévben – a tanuló tanulmányai 

megkezdése szempontjából első szakképző évfolyam első féléve kivételével – keletkezett 

igazolatlan óráinak száma meghaladja az egy órát. Az elméleti és a gyakorlati igazolatlan 

mulasztások óraszámát is figyelembe kell venni.” 

 

3. § Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás mértékét a tanuló mindenkori 

 tanulmányi eredményei határozzák meg az alábbiak szerint: 

a) Szakiskolai tanulók esetében a 9. osztály első félévében minden tanuló az 1. 

mellékletben a 3,01-3,50 tanulmányi eredményre meghatározott mértékű 

ösztöndíj támogatásra jogosult. Azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára 

a szakképzésről szóló törvény szerint az előképzettségük figyelembe vételével a 

képzési idő lerövidíthető, az első félévben, érettségizett tanuló esetén az 

érettségi vizsga átlageredményét, egyéb esetben a megelőző tanévben, a 

középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi 

átlageredményét kell figyelembe venni. Minden további félévben az előző félév 

tanulmányi átlagát kell figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és 

szorgalom osztályzatokat is. 

b) Szakközépiskolai tanulók esetében az érettségi vizsgát követő 1/13. évfolyam, 

ágazati képzés esetén a 2/14. évfolyam első félévében az érettségi vizsga 

átlageredményét kell figyelembe venni, az átlagba minden beírt tantárgy 

eredménye beleszámít. Minden további félévben az előző félév tanulmányi 

átlagát kell figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és szorgalom 

osztályzatokat is. 

 

(2) Önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban – szakiskolai tanulók esetében a 9. 



osztály első félévének kivételével – a legalább 3,01 tanulmányi eredményt elért tanuló 

részesülhet. 3,01 és 5,00 tanulmányi eredmény között a tanulót eltérő mértékű támogatás 

illeti meg az 1. mellékletében meghatározottak alapján.” 

 

4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás havi alapösszegét, a tanulmányi eredmény 

alapján százalékos mértékben megállapított, alapösszeghez viszonyított mértékét és összegét az 

1. melléklet tartalmazza.” 

 

5. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(4) A kérelmet az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez 

mellékelni kell: 

 1. az iskolalátogatási igazolást, 

 2. a tanulmányi eredményt tartalmazó iratokat az alábbiak szerint: 

a) szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követő 13. évfolyam első 

félévében a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat igazoló iratok 

másolatát, 

b) továbbiakban a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre 

vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő 

másolatát, 

3. a ZSZC tagintézményének igazolását a 3. § (5) bekezdésében meghatározott 

igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról, 

4. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésről szóló törvény 

szerint az előképzettségük figyelembe vételével a képzési idő lerövidíthető, a 4. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározottakat igazoló iratok másolatát, továbbá a ZSZC 

tagintézményének igazolását a tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából első 

szakiskolai évfolyam teljesítéséről.” 

 

6. § Az R. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szünetel:] 

 „b) E rendelet szempontjából szakképzési évfolyamon évismétlést követő félévben.” 

 

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 (2) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

8. § (1) E rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az R. 5. §-a. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk.  

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



1. melléklet a 32/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelethez  

 

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás havi alapösszege, 

a tanulmányi eredmény alapján százalékos mértékben megállapított,  

alapösszeghez viszonyított mértéke és összege  

 

 

 

 

Havi alapösszeg:    25.000 Ft 

10 havi alapösszege:  250.000 Ft 

 

Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint 

 

 

tanulmányi eredmény ösztöndíj alapösszeg %-ában ösztöndíj Ft-ban 

4,51 - 5,00 120 % 30.000 Ft 

4,01 - 4,50 100 % 25.000 Ft 

3,51 - 4,00  80 % 20.000 Ft 

3,01 - 3,50 60 % 15.000 Ft 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 32/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelethez 

Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

9. évfolyam 1. félévére 
 

 

Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 
Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra szíveskedjék 

megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 9. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 
 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 
 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 
 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 
 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 
 

 

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 
 

………………………………………….                        ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                             tanuló 
 



 

Beadási határidő: február 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

9. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 
Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 9. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 
 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 
 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 
……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 
 

A 9. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 
 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                               tanuló 
 

.



 

Beadási határidő: szeptember 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

10. évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 10. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 
 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 
e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   
 

TAJ szám:    

 
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 
 

 

 

A 9. osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  
 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 
………………………………………….                          ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                     tanuló 

 
*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 



 

Beadási határidő: február 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

10. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 10. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 
 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 
 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 
 

 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 
 

 

A 10. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 
 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 
                    szülő (gyám)                                     tanuló 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 
.



Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

11.-12.* évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 11-12.* évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 
Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 
 

 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 
 

 

A 10.-11.* osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga: 

 
 

Lerövidített képzési időben résztvevő tanulók első szakképzési évfolyamán: 

 érettségizett tanuló esetén az érettségi vizsga átlageredménye* 

 egyéb esetben a megelőző tanévben, a középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány 

tanév végi tanulmányi átlageredménye.* 
 

 

 
 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                       ……………………………………… 
       szülő (gyám)                                              tanuló 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 



 

Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

11. -12.* évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 11-12.* évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 
 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 
                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 
e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 
Adószám:   

 

TAJ szám:    
 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 
 

 

 
A 11.-12.* osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga: 

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 
 

………………………………………….                          ……………………………………… 

                 szülő (gyám)                                                 tanuló 

 
 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 
 

 



Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 13. évfolyam 1. félévére 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 13. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 
 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 
 

 

Adószám:   
 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 
 

 

 
Érettségi vizsga átlageredménye: 

 

 

 
 

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 
 

 

 

………………………………………….                        ……………………………………… 

                  szülő (gyám)                                           tanuló 

 

 



 

Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 13. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 13. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 
Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 
 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 
 

 

Adószám:   
 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 
 

 

   A 13. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  
 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

 
………………………………………….                          ……………………………………… 

                 szülő (gyám)                                                 tanuló 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 



 

Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 14. évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 14. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 
 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 
 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 
……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 
 

   A 13. osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 
Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

                szülő (gyám)                                                 tanuló 

 
 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 
 

 



Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 14. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

ZSZC feladatellátási hely (tagintézmény): ……………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 14. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 
Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 
 

 

Adószám:   

 
TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  
 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 
 

 

   A 14. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 
Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                          ……………………………………… 

               szülő (gyám)                                                 tanuló 

*megfelelő rész aláhúzandó” 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§ A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„1.§ 

 

A rendelet célja 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton 

BSc/BA illetve MSc/MA tanulmányokat folytató fiatalok számára a városhoz történő kötődés 

erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából 

„Befektetés a jövőbe” elnevezéssel felsőoktatási ösztöndíjat alapít. A három elemből álló 

felsőoktatási ösztöndíj rendszer kiemelten támogatja a műszaki képzésekben való részvételt, a 

helyi felsőoktatási intézmények látogatását, valamint a kimagasló tanulmányi teljesítményt.” 

 

2.§ Az R. 2.§ a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

[Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a] 

 „a) nappali tagozatos hallgató - lakóhelyétől függetlenül -, aki Zalaegerszeg város 

közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben 

műszaki mérnök képzésen az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben 

végzi tanulmányait (kód: ZM)” 

 

3.§ Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „(1) A 2. § (a) pontjában meghatározott esetben a felsőoktatási ösztöndíj havi összege   

15.000,- Ft.”  

 

4.§  (1) Az R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 

       (2) Az R. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

5.§ Az R. 4.§ (1), (2) és (6) bekezdésében, valamint az 5.§ (1) és (2) bekezdésében az 

„Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság” szövegrész lép. 

 

6.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



                                                    1. melléklet a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

    „1. melléklet a 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelethez 
 

 

KÉRELEM 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj 

igényléséhez 

 

                      Beadási határidő: minden év október 15. 

               minden év március 31. 

Az igényelt ösztöndíj kódja: ZM*   ZV*  

 

I. SZEMÉLYES ADATOK: 

 

Kérelmező neve:___________________________________________________________ 
 

Születési hely: ______________________ idő: ______ év ________________hó _____nap 
 

Anyja neve: ____________________________________ 
 

Lakóhelye: Zalaegerszeg,___________________________ út_______hsz. ____em.___ajtó 
 

Bankszámlaszáma:___________________________________________________________ 
 

Adóazonosító jele: ________________________ 
 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):________________ 
 

Elérhetőségei: 

 Telefon:_________________ 

 E-mail cím:________________________ 

 

II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK: 

 

Felsőoktatási intézmény és település megnevezése, ahol a tanulmányait folytatja: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 Képzés típusa: __________________________ időtartama (félév):________  

 A hallgatói jogviszony kezdete:_______ év____________hónap 

 Az első kérelméhez csatolt eredeti hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett 

időpont szerinti végzés dátuma:__________év___________hónap 

 Évfolyam:______Kar:__________________ Szak:___________________________ 
 

A kérelemhez mellékelni kell: 

   az aktuális tanulmányi félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást 
 

Nyilatkozat: 

Hozzájárulok, hogy a kérelmemben foglalt adataimat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala a kérelem és az esetleges fellebbezés elbírálása, az ösztöndíj 



folyósítása és annak megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a 

méltányosság elbírálása érdekében kezelje, ellenőrizze és nyilvántartsa. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kezelt adataim közül a nevem, lakcímem, továbbá a felsőoktatási 

intézmény megnevezése, a kar, szak megjelölésével az állást ajánló munkáltatók részére 

továbbításra kerüljön. 

 

Zalaegerszeg, _________________________ 

 

 

___________________________ 

        kérelmező  aláírása 

 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 
(ZM: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet lakóhelyétől függetlenül az a nappali tagozatos hallgató, aki 

Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben 

műszaki mérnök képzésen az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait  

 
ZV: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet az zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 

hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási 

intézményben az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    2. melléklet a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

    „2. melléklet a 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 
  

KÉRELEM 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj 

igényléséhez 

 

                      Beadási határidő: minden év október 15. 

               minden év március 31. 

Az igényelt ösztöndíj kódja:  T* 

 

I. SZEMÉLYES ADATOK: 

 

Kérelmező neve:___________________________________________________________ 
 

Születési hely: ______________________ idő: ______ év ________________hó _____nap 
 

Anyja neve: ____________________________________ 
 

Lakóhelye: Zalaegerszeg,___________________________ út_______hsz. ____em.___ajtó 
 

Bankszámlaszáma:___________________________________________________________ 
 

Adóazonosító jele: ________________________ 
 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):________________ 
 

Elérhetőségek: 

 Telefon:_________________ 

 E-mail cím:________________________ 

 

II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK: 

 

Felsőoktatási intézmény és település megnevezése, ahol a tanulmányait folytatja: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 Képzés típusa: __________________________ időtartama (félév):________  

 A hallgatói jogviszony kezdete:_______ év____________hónap 

 Évfolyam:______Kar:__________________ Szak:___________________________ 

 Az első kérelméhez csatolt eredeti hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett 

időpont szerinti végzés dátuma:__________év___________hónap 

 

 Az előző félévben teljesített kreditpontok száma:_____         

 

 Az előző félévi érdemjegyek számtani átlaga:______ 
 
 

 



A kérelemhez mellékelni kell: 

 az aktuális tanulmányi félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást, 

 

 

 az előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű és 

azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes 

tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát (leckekönyv hiányában a 

helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani 

átlaga kiszámítható legyen), 

 a maximálisan megszerezhető kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos 

igazolását abban az esetben, ha az előírt 30 kreditnél kevesebbet tudott 

teljesíteni. 

 

Nyilatkozat: 

Hozzájárulok, hogy a kérelmemben foglalt adataimat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala a kérelem és az esetleges fellebbezés elbírálása, az ösztöndíj 

folyósítása és annak megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a 

méltányosság elbírálása érdekében kezelje, ellenőrizze és nyilvántartsa. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kezelt adataim közül a nevem, lakcímem, továbbá a felsőoktatási 

intézmény megnevezése, a kar, szak megjelölésével az állást ajánló munkáltatók részére 

továbbításra kerüljön. 

 

Zalaegerszeg, _________________________ 

 

 

___________________________ 

        kérelmező  aláírása 

 
 

 

(*T: Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező, 

legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert 
felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi 

tanulmányait és a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi 

vizsgaosztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél 

legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott 

félévben maximálisan teljesíthető kreditpontot megszerezte.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

34/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról szóló  

1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

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

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(3) A pályázatokat egy külön erre a célra létrehozott munkacsoport előzetesen véleményezi. 

A munkacsoport tagjai:  

a) a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke, 

b) a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság egy tagja, 

c) járási tisztifőorvos,  

d) a Magyar Orvosi Kamara képviselője. 

 

(4) A pályázatok elbírálásáról a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a 

közgyűlés dönt.” 

 

2. § Az R. 5. mellékletében található 13., 14., 19. és 20. sz. védőnői körzetek helyébe a jelen 

rendelet 1. mellékletében szereplő 13., 14., 19. és 20. sz. védőnői körzetek lépnek.  

  

3. § Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.        Balaicz Zoltán sk. 

                                jegyző                                                               polgármester 



1. melléklet a  34/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 

 

13. sz. védőnői körzet 

 

Belsőszeg utca 

Déryné utca 

Göcseji út 31-47-ig 

Göcseji út 16-24-ig 

Hóvirág utca 

Kökény utca 

Landorhegyi út 14-34-ig 

Landorhegyi út 19-31-ig 

Meredek utca 

Szívhegyi út 63-tól végig  

Szüret utca 

Zalagyöngye utca 
 

 

14. sz. védőnői körzet 

 

Alsóerdei út 1-5-ig 

Alsóerdei út 2-től végig 

Bazitai út 

Becsali út 

Budai völgy 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi út 

Csertán Sándor utca 

Egry József utca 

Futrinka utca 

Göcseji út 5-29-ig 

Göcseji út 49-től végig  

Gyöngyvirág utca 

Gyümölcsös utca 

Izzó utca 

Kilátó utca 

Király-horhos 

Kisbükk dűlő 

Kodály Zoltán utca 

Lépcsősor utca 

Magasbükk utca 

Mosoly utca 

Nimród utca 

Puskás Tivadar utca 

Toposháza utca 

Újavashegy 

Űrhajós utca 
 

 



 

19. sz. védőnői körzet 

 

Andráshida út 

Apátfa utca 

Béke utca 11-23-ig 

Bekeháza 

Cserfa utca 

Dukai Takács Judit utca 

Falumúzeum utca 

Gát utca 

Gazdaság utca 

Gábor Áron utca 

Gébárti út 1-71. 

Égerfa utca 

Hatházi utca 

Hock János utca 1-től végig 

Iskola utca 

Jegenyés utca 

Körmendi út 

Kövecses utca 

Kutasi utca 

Liget utca 

Malom utca 

Mura utca 

Muskátli utca 

Novák Mihály utca 

Nyíres utca 

Öveges József utca 

Rét utca 

Perlaki utca 1-13-ig 

Rózsa utca 

Szent István utca 

Szentmártoni utca 

Vadvirág utca 

Zalaboldogfa 

 

 

20. sz. védőnői körzet 

 

Akácfa sor 

Árnyas utca 

Barka utca 

Berek utca 

Bíbor utca 

Borostyán utca 

Csillagh tér 

Csillagfürt utca 

Csonttető utca 



 

Garázs sor 

Gerle utca 

Gyík utca 

Citromfű utca 

Csonttető 

Ebergényi utca 

Erzsébethegyi út 

Fenyvesalja utca 

Felsődűlő utca 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi utca 

Gyár utca 

Harmat utca 

Hársfa utca 

Helikon utca 

Hock János utca 2-től végig 

Karácsony Sándor utca 

Kaszás utca 

Kápolna utca 

Lankás utca 

Lovász utca 

Lőtéri utca 

Móra Ferenc utca  

Perlaki utca 15-től végig 

Petúnia utca 

Rozmaring utca 

Szendrei Júlia utca 

Szélhordta utca 

Szekeresvölgyi utca 

Szirom utca 

Szőlőhegyi utca 

Tavasz utca 

Teskándi út 

Tölgyfa utca 

Újhegyi út 

Városvég utca 

Virágszer utca 

Vorhotai utca 

Völgyi út 

Zengő utca” 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§-a a következő (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Vk-6 jelű övezet 

a) Az övezet területén elhelyezhető építmények: 

 lakóépület 

 igazgatási épület, 

 kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató épület, 

 egyéb közösségi szórakoztató-, kulturális épület, 

 oktatási-, egészségügyi-, szociális épület, 

 sportépítmény. 

 

b) Az övezet területének normatív előírásai: 

Építési mód  szabadon álló 

Megengedett legnagyobb beépítettség  % 40 

Megengedett legkisebb és legnagyobb 

építménymagasság  

m -9,5 

Kialakítható legkisebb telek területe  m
2 

1500 

Beépíthető legkisebb telek területe                                         m
2 

kialakult 

Kialakítható legkisebb telekszélesség                   m 20 

Beépíthető legkisebb telekszélesség  m kialakult 

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 30 

Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen 

megengedett legnagyobb mértéke  

% 

 

75 

 

 

(2) A Rendelet 7. mellékletében található szabályozási terv 13. számú szelvénye az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 

 

 

 

 



 

2.§ 

 

 

(1) Ez a rendelet 2015. november 9. napján lép hatályba és 2015. november 10. napján 

hatályát veszti.  

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 

rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem 

kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

 

 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

  

 

  

 



 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 ZMJVK 176/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

120/2015./2.(V.13.), 140/2015.(VI.18.), 145/2015/1.1,1.2.(VIII.31.), 

148/2015.(IX.17.), 150/2015.(IX.17.), 152/2015/1.(IX.17.), 153/2015.(IX.17.), 

154/2015.(IX.17.), 155/2015.(IX.17.), 157/2015.(IX.17.), 158/2015.(IX.17.), 

159/2015.(IX.17.), 161/2015.(IX.17.), 162/2015/III.,V.(IX.17.), 

163/2015.(IX.17.), 164/2015.(IX.17.), 165/2015.(IX.17.), 166/2015.(IX.17.), 

167/2015.(IX.17.), 168/2015. (IX.17.), 170/2015. (IX.17.), 173/2015.(IX.17.), 

174/2015.(IX.17.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 160/2015.(IX.17.) közgyűlési 

határozat 2. és 3. pontjának végrehajtási határidejét 2015. november 30-ra 

módosítja. 

 

3.    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 122/2015.(VI.18.) közgyűlési 

határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. március 31-re 

módosítja. 

 

Tárgy: Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása, a Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet átalakítása  

 

 ZMJVK 177/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gazdasági Ellátó 

Szervezetet 2016. január 1-jei hatállyal megalapítja. Az intézmény alapító 

okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. október 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó 

Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 

tartalommal 2016. január 1-jei hatállyal elfogadja. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. október 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gazdasági Ellátó 

Szervezet létszámkeretét 149 főben határozza meg. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozásával kapcsolatos pénzügyi, 

számviteli intézkedéseket tegye meg és a feladatellátás változásához 

kapcsolódó költségvetési előirányzatok meghatározásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet 

igazgatói és gazdasági vezetői beosztására irányuló pályázat kiírásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős: Makovecz Tamás,  

    az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

 

Dr. Kovács Gábor sk.         Balaicz Zoltán sk. 

    jegyző          polgármester 

 

Tárgy: A 2015. évi közmeghallgatás megszervezése  

 

 ZMJVK 178/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi közmeghallgatást 2015. 

december 2. napjára (szerda) 9.00 órára hívja össze. 

Helyszíne: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) 

A közmeghallgatás napirendje: Közérdekű kérdések, felvetések.   

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2015. november 25.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása  

 

 ZMJVK 179/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási 

feladatairól szóló megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően, az egyes projektek tekintetében megállapodást 

kössön a projekt előkészítési- és végrehajtás feladatok ellátására a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel.  

 

  



 

Határidő: 2020. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2015. 

november 1-jei hatállyal: 

 

1.)  Az SZMSZ I. fejezet 2. pont (A hivatal jogállása, irányítása) (7) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(7) A hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves költségvetési 

rendeletben meghatározottak alapján 178 fő, az egyes szervezeti 

egységek létszámát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Ügyrendi Szabályzatának 2. sz. melléklete tartalmazza.” 

 

2.) Az SZMSZ II. fejezet 6. pont (A hivatal szervek típusai és jogállásuk) 

f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „f.) Projektmunkacsoport és projektmenedzser: kiemelt önkormányzati 

projekt előkészítésére, végrehajtására kialakított, a projekt tárgya szerint 

kijelölt köztisztviselőkből álló horizontális munkaszervezet. A 

projektmunkacsoportot a projektmenedzser vezeti. A projektmenedzser 

feladata a projektmunkacsoport vezetése, irányítása és a projekt 

adminisztrációja. A projektmunkacsoport létrehozásáról és tagjairól, 

valamint a projektmenedzser személyéről a polgármester, a program 

operatív végrehajtásáért felelős alpolgármester és a jegyző, mint TOP 

Irányító Testület (a továbbiakban: TOP IT) együttesen dönt. A 

projektmenedzser tevékenységéről folyamatosan beszámol a 

programmenedzser felé. A programmenedzser hatáskörében utasítja az 

egyes projektmunkacsoportokat, kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal, 

összefogja a projektek adminisztrációját, és tevékenységéről 

folyamatosan tájékoztatja az irányítóként kijelölt alpolgármestert.” 

 

3.) Az SZMSZ II. fejezet a következő alcímmel és 6/A. ponttal egészül 

ki: 

 

„A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása 

végrehajtásának során az Integrált Területi Programja (ITP) 

Döntés-előkészítés és Projektmenedzsment 

 

(1) A döntés-előkészítés értékelési feladat, az ITP-ben rögzített 

kiválasztási kritériumok projekt szinten történő érvényesülésének 

előzetes vizsgálata, melyet a Polgármesteri Kabinet kijelölt 

munkatársai látnak el, akik függetlenek a programmenedzsmenttől. 

Feladatkörükben nyilatkoznak a projektjavaslat területi 

szempontoknak való megfelelőségről, mely a benyújtandó 

projektdokumentáció része. 

 



 

(2) A TOP végrehajtási feladatok irányítását a program időszakra 

létrehozott munkacsoport, a TOP Irányító Testület látja el, melynek 

tagjai a polgármester, a program operatív végrehajtásáért felelős 

alpolgármester és a jegyző (TOP IT). A TOP IT vezetője az 

alpolgármester, mint kiemelt irányító. A kijelölt alpolgármester 

feladata a teljes program összefogása, koordinációja, illetve 

utasítási joggal rendelkezik programmenedzser irányába. 

 

(3) A TOP IT kijelöli az egyes fejlesztési projektekhez a 

projektmunkacsoportokat és azok irányításáért felelős 

projektmenedzsereket, illetve döntése alapján az egyes projektek 

végrehajtásába külső erőforrás bevonására kerülhet sor.  

 

(4) A kiemelt irányító feladat- és hatásköre: 

 -  koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztésekkel 

kapcsolatos előkészítő és végrehajtási feladatokat,  

 -  koordinálja a külső erőforrás ITP megvalósításával 

kapcsolatos tevékenységét, 

 -  gondoskodik a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

egyeztetésről, 

 -  kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a programvégrehajtás 

során szükségessé váló módosításokat, 

 -  gondoskodik a programvégrehajtással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról, 

 -  részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős 

miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni 

képzéseken, 

 -  a munka hatékonyságának növelése, a feladatok 

meghatározása, valamint teljesítésük érdekében heti 

rendszerességgel értekezleteket tart. Az értekezletet a kijelölt 

alpolgármester - tartós akadályoztatása esetén a polgármester 

– hívja össze és vezeti. Az értekezleten részt vesznek az TOP 

IT tagjai, a programmenedzser és a projektmenedzserek. 

 

(5) A TOP IT és a projektmenedzserek között helyezkedik el a 

programmenedzser, mint szakmai irányító. Feladat- és hatásköre: 

 -  hatáskörében eljárva utasítja a projektmenedzsereket, 

 -  véleményezi az IH által megküldött felhívást, 

 -  koordinálja, irányítja és ellenőrzi a projekt előkészítési és 

végrehajtási feladatokat, 

 -  éves munkatervet készít, javaslatot tesz a végrehajtás 

erőforrás-allokációjára, folyamatosan kontrollálja azt, 

 -  tevékenységéről beszámol a kiemelt irányító felé, 

 -  ITP tekintetében kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal és a 

Magyar Államkincstárral, 

 - gondoskodik az adatszolgáltatási kötelezettség ellátásáról, 

 -  javaslatot tesz a TOP időszakos felülvizsgálata során a 

fejlesztési célok és a forráskeret módosítására, 

 -  részt vesz a munkacsoport megbeszéléseken, 



 

 -  kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységeivel, 

 -  feladatkörében közreműködik az operatív program éves-, 

majd záró végrehajtási jelentéseinek összeállításához 

szükséges részanyagok kidolgozásában, az operatív program 

előrehaladási jelentésének elkészítéséhez szükséges szakmai 

részanyagok előállításában, az operatív program kötelező 

értékelési tevékenységében, és felkérés esetén ezzel 

kapcsolatban adatot és információt szolgáltat, 

 -  részt vesz az Irányító Hatóság által szervezett képzéseken, 

 -  részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős 

miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni 

képzéseken, 

 -  részt vesz a csalás ellenes stratégia kialakításában és 

végrehajtásában.  

 

(6)  A TOP IT által kijelölt projektmunkacsoportot a projektmenedzser 

vezeti. A projektmunkacsoport készíti elő a projektjavaslatot, 

elvégzi a felhívás illeszkedésvizsgálatát, előkészíti a támogatási 

kérelmet, gondoskodik a benyújtást megelőző szakmai 

egyeztetésről, előterjesztést készít a közgyűlés részére. A 

projektmunkacsoport gondoskodik a projekt végrehajtásáról, az 

egyes projektek tekintetében kapcsolatot tart az Irányító Hatóság 

kijelölt projektmenedzserével és a Magyar Államkincstárral. 

 

(7)  A Hivatal belső szervezeti egységei biztosítják a szükséges 

szakértelemmel rendelkező személy részvételét az ITP 

előkészítésében, végrehajtásában és monitoring tevékenységben.” 

 

 

4.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

-  A Műszaki Osztály, az Önkormányzati Osztály, a 

Humánigazgatási Osztály, a Főépítészi Osztály feladatait 

felsoroló táblázat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható 

városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) 

Projektmenedzsment területén az alábbiakkal egészül ki: 

 
Az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége során ellátja 

a szakterületét érintő feladatokat.   
 

 

-  A Műszaki Osztály Stratégiai és pályázati csoportjának 

feladatait felsoroló táblázat a 2014-2020 közötti időszak 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

(ITP) Projektmenedzsment területén az alábbiakkal egészül ki: 

 



 

Javaslatot tesz a kiemelt önkormányzati projekt előkészítésére, 

végrehajtására kialakított, a projekt tárgya szerint kijelölt köztisztviselőkből 

álló horizontális munkaszervezet létrehozására, és az abban részt vevő 
tagok kijelölésére. 

 

A polgármester, a kijelölt alpolgármester és a jegyző együttes döntése 

alapján projektmenedzserként vezeti és irányítja a projektmunkacsoportot, 

végzi az adott projekt projektmenedzseri, illetve projekt-koordinátori 
feladatait, gondoskodik a projekt megfelelő adminisztrációjáról. 

 

Előkészíti, kidolgozza az ITP-ben meghatározott célokhoz illeszkedő, az 

ITP-ben rögzített vállalásokhoz hozzájáruló fejlesztéseket. 
 

A kidolgozott projekteket koordinálja, megvalósítja, végrehajtja.  

Az operatív program megvalósítása érdekében kapcsolatot tart az Irányító 

Hatósággal, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral. 
 

Kidolgozza mind a programmenedzsmenttel, mind a döntés-előkészítéssel 

kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső eljárásrendet. 
 

Éves munkatervet készít.  

A projektmegvalósítás során gondoskodik a tervezési, engedélyezési 

feladatokról, összeállítja a projekthez kapcsolódó beszerzési 

dokumentációkat. 

 

Folyamatosan tájékoztatja a programmenedzsert, részére a szükséges 

dokumentumokat átadja, a jelentésekhez, beszámolókhoz adatot szolgáltat. 
 

 
Beszámol az Irányító Hatóságnak a többéves nemzeti keret, az éves 

fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt 

előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról. 

 

Koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, 

pénzügyi tervezését, előkészítését; koordinálja a végrehajtást 

(közbeszerzési eljárások bonyolítása, soft tevékenységek és az 
infrastrukturális beavatkozások). 

 

Javaslatot tesz a TOP időszakos felülvizsgálata során a fejlesztési célok és a 

forráskeret módosítására. 
 

Gondoskodik a projektmenedzsmenttel kapcsolatos minden eljárás teljes 
körű dokumentálásáról, azok megőrzéséről és ellenőrzés esetén az 

ellenőrző szervezet rendelkezésére bocsátja.  

 

Feladatkörében közreműködik az operatív program éves-, majd záró 
végrehajtási jelentéseinek összeállításához szükséges részanyagok 

kidolgozásában, az operatív program előrehaladási jelentésének 

elkészítéséhez szükséges szakmai részanyagok előállításában, az operatív 

program kötelező értékelési tevékenységében, és felkérés esetén ezzel 
kapcsolatban adatot és információt szolgáltat. 

 

Részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által 

szervezett csalás és korrupció elleni képzésekben. 
 

A projektek fenntartási időszaka alatt az érintett szakosztály bevonásával  
elkészíti a projekt fenntartási jelentéseket, beszámolókat készít, adatokat 

szolgáltat, valamint lebonyolítja a kapcsolódó ellenőrzéseket.  

 

A befejezett projektek tekintetében vezeti a projekt dokumentumok 
nyilvántartását és gondoskodik a dokumentumok megőrzéséről.  

 

 

- A Műszaki Osztály Stratégiai és pályázati csoportjának 

feladatait felsoroló táblázatából az alábbi sorok törlésre 

kerülnek: 

 



 

Javaslatot tesz a kiemelt önkormányzati projekt előkészítésére, 

lebonyolítására kialakítandó, a projekt tárgya szerint kijelölt, több 

szervezeti egység köztisztviselőiből álló projektszervezet létrehozására, és 
az abban részt vevő tagok kijelölésére. 

 

A polgármester és a jegyző együttes döntése alapján projektfelelősként 

vezeti és irányítja a projektszervezetet, végzi az adott projekt 

projektmenedzseri, illetve projekt-koordinátori feladatait, gondoskodik a 
projekt megfelelő adminisztrációjáról. 

 

 

- A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázat a 2014-

2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása 

végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programja (ITP) Projektmenedzsment 

területén az alábbiakkal egészül ki: 

 
Az ITP projektmunkacsoport tagjaként ellátja a projektmenedzsmenttel 

kapcsolatos pénzügyi/elszámolási feladatokat, részt vesz a 

projektmunkacsoport megbeszéléseken. 

 

Nyomon követi a projekt megvalósítás folyamatát, gondoskodik a 

folyamatos pénzügyi monitoringról. 
 

Gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről/érvényesítésről.  

 

- A Polgármesteri Kabinet feladatait felsoroló táblázat a 2014-

2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása 

végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programja (ITP) Döntés-előkészítés területén 

az alábbiakkal egészül ki: 

 
Saját projektjei esetén vizsgálja az ITP-ben rögzített kiválasztási 
kritériumok projekt szinten történő érvényesülését, amelynek 

keretei között: 

- - gondoskodik a véleményezésben résztvevő szervezeten belüli 
köztisztviselők kiválasztásáról az összeférhetetlenségi és titoktartási 

szabályok figyelembevételével, 

- - a benyújtásra kerülő projektjavaslat vonatkozásában ellenőrzi, 
hogy teljesíti-e az ITP-ben rögzített területi szempontokat. Az 

ellenőrzést követően nyilatkozik a kérelem ITP-ben rögzített 

területi szempontoknak való megfelelőségéről, mely nyilatkozat a 
benyújtandó projektdokumentáció része. 

 

Gondoskodik arról, hogy a támogatási kérelmek tartalmi értékelése 

során alkalmazott területi szempontú értékelési szempontok: 

- - megfeleljenek az 1303/2013/EU rendelet 125. cikk (3) bekezdés 
a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek, 

- - biztosítsák a támogatásra legalkalmasabb támogatási kérelmek 

kiválasztását, 
- - biztosítsák a költséghatékonysági, fenntarthatósági és teljesítmény 

szempontból magas minőségű projektek kiválasztását, 

- - olyan projektek kiválasztását tegyék lehetővé, amelyek 

közvetlenül hozzájárulnak az érintett beruházási prioritás specifikus 
céljaihoz, illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

megvalósításához. 

 



 

Részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken. 
 

 

- Az Önkormányzati Osztály Közterület-felügyeleti csoportjának 

feladatait felsoroló táblázat az alábbiakkal egészül ki: 

 
- hatósági igazolás kiadása a személytaxi-szolgáltatást végzők 

kérelmére. 

176/2015. (VII. 7.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bek. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

  

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 

SZMSZ módosítás miatt az Ügyrend,  valamint az érintett belső 

szabályzatok és utasítások módosításáról gondoskodjon. 

  

 Határidő: 2015. november 15. 

 Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Dr. Kovács Gábor sk.         Balaicz Zoltán sk. 

    jegyző          polgármester 
 

Tárgy: A Zeg Rádió Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Televízió Kft-be 

 

 ZMJVK 180/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a Zalaegerszegi 

Televízió Kft. és a ZEG Rádió Kft. egyesülését akként, hogy a „ZEG Rádió 

KFT.”, mint beolvadó gazdasági társaság megszűnik és annak vagyona az 

átvevő cégre, tehát a „ZTV KFT.”-re, mint általános jogutódra száll át, 

amelynek társasági formája változatlan marad. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az átalakulási vagyonmérleg-tervezetet is 

tartalmazó átalakulási terv (egyesülési terv) elkészítésére és a közgyűlés elé 

terjesztésére. 

   

Határidő:  2015. december 17. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Koczkáné Imre Terézt 

(született: Imre Teréz, anyja neve.: Halász Teréz, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Ola u. 18/E.IV/8., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: MKVK 001022) az 

egyesüléshez szükséges vagyonmérleg-tervezetek ellenőrzésére mindkét cég 

esetében. 

 

  



 

Határidő:  2015. december 17. 

 Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 

2. § (2)-(3) bekezdése alapján a vagyonmérleg tervezetek fordulónapjának 

2015. szeptember 30-át jelöli ki. 

 

Határidő:  2015. december 17. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

Tárgy: Vagyonkezelői szerződés megkötése a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal 
 

 ZMJVK 181/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 1. mellékletét képező 

tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a vagyonkezelési 

szerződéshez kapcsolódó feladatellátás jogutódjaként létrejött Zalaegerszegi 

Szakképzési Centrumot értesítse. 

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Szakképzési 

Centrummal kötendő, az előterjesztés 2. mellékletét képező vagyonkezelési 

szerződést 2015. július 1-jei visszamenőleges hatállyal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Hozzájárulás a ”PRO ZALAEGERSZEG Kulturális Egyesület” 

névhasználathoz  

 

 ZMJVK 182/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „PRO 

ZALAEGERSZEG Kulturális Egyesület” nevében Zalaegerszeg város neve 

szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2015. október 27. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok biztosításának 

felülvizsgálata, valamint a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

 

 ZMJVK 183/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a család- és gyermekjóléti 

központ feladatainak ellátását a Zalaegerszegi Járás területén 2016. január 1-

jétől az integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működő 

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartásával kívánja 

biztosítani. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az intézmény alapító okiratának 

módosítását terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:   2015. november 19. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak 2016. január 1-jétől ellátási szerződés 

keretében történő ellátását a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó települések lakossága vonatkozásában a Zalaegerszegi Család- és 

Gyermekjóléti Központ által. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerződést terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő:   2015. november 19. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának 

módosítását 2016. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint elfogadja: 

 

I.   A társulási megállapodás I. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

 „1. A Társulás neve: Zalaegerszegi Szociális Társulás” 

 

II.  A társulási megállapodás I. fejezetének 7. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

 „7. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a 

kör szélén a „Zalaegerszegi Szociális Társulás” körbefutó felirattal.”  

 

 

III.  A társulási megállapodás II. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 



 

„1. A Társulás célja 

A települési önkormányzatok a Társulást a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási, és szakosított ellátási 

feladatok végrehajtására, valamint a térség összehangolt szociálpolitikai 

fejlesztéseinek előmozdítására hozzák létre.” 

 

IV.  A társulási megállapodás II. fejezetének 2., 2.1 és 2.2 pontjai helyébe 

az alábbi szövegrész lép: 

 

„2. A társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei 

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik 

az alábbi, feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes 

feladat- és hatáskörök ellátásáról: 

2.1.   szociális alapszolgáltatások 

2.2.   szakosított szociális ellátások. 

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai 

minimumkövetelményeit az ágazati jogszabályok határozzák meg. 

2.1. Szociális alapszolgáltatási feladatok 

A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társult tagok a 

közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 

hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy a szociális 

alapszolgáltatási feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen 

feladat- és hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra.    

A Társulás vállalja, hogy: 

2.1.1.  A szociális alapszolgáltatási feladatok közül biztosítja:   

2.1.1.1.  az étkeztetést,  

2.1.1.2. a házi segítségnyújtást,  

2.1.1.3. a nappali ellátást (idősek, demens személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek). 

 

2.1.2.  Folyamatosan figyelemmel kíséri a Társulás demográfiai 

és szociális helyzetének alakulását. 

 

2.1.3.  Összehangolja a Társulás területén a szociális 

tevékenységet és a szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, 

szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 

 

2.1.4.  Biztosítja és koordinálja a szociális alapszolgáltatási 

feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások) ellátását.  

 

2.1.5.  Összehangolja a társult tagönkormányzatok 

közigazgatási területén a nappali ellátást nyújtó intézmények szakmai 

munkáját, szükség esetén kezdeményezi új intézmények létrehozatalát.  

 

2.1.6.  A szociális szolgáltatások mennyiségi és minőségi 

fejlesztése érdekében gondoskodik a pályázati lehetőségek figyeléséről, 



 

és segíti a Társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázatok 

készítésében.   

 

2.1.7.  Szakmai segítséget nyújt a tagönkormányzatok 

közigazgatási területén működő szociális szolgáltatások fenntartói 

ellenőrzéséhez. 

 

2.1.8.  A szociális szolgáltatások minőségének javítása 

érdekében az ellátásban résztvevő dolgozók számára szükség esetén 

szakmai konferenciákat, tapasztalatcseréket szervez, és képzéseket, 

továbbképzéseket kezdeményez.  

 

2.2. Szakosított szociális ellátási feladatok 

 

A szakosított szociális ellátási feladatok ellátására társult tagok a 

közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 

hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy a szakosított szociális 

ellátási feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és 

hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra. A Társulás vállalja, hogy:

           

2.2.1.  A szakosított szociális ellátási feladatok közül biztosítja: 

 2.2.1.1. az időskorúak gondozóháza 

 2.2.1.2. idősek otthona intézményi elhelyezési formákat ” 

 

  

V.  A társulási megállapodás V. fejezetének II. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

II. A Társulás által fenntartott intézmény: 

Zalaegerszegi Gondozási Központ 

A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a közös fenntartású intézmény és 

jogelődje a megállapodás megkötését megelőzően Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának intézménye volt. Kispáli Község Önkormányzata és 

Nagypáli Község Önkormányzatai tudomásul veszik, hogy a Társulás 

megszűnésével a közös fenntartású intézmény újra Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának költségvetési szerve lesz. 

A megállapodás aláírásakor hatályban lévő, a közös fenntartású intézmény 

vezetésére vonatkozó vezetői megbízás a jogi személyiségű Társulássá válást 

követően is érvényes.”  

  

 

VI.  A társulási megállapodás V. fejezetének 4.4. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

„4.4. A Zalaegerszegi Gondozási Központ ellátási területe Zalaegerszeg város, 

valamint Kispáli és Nagypáli községek közigazgatási területe.” 

 

 



 

VII.  A társulási megállapodás V. fejezete az alábbi 4.5. ponttal egészül ki: 

 

„4.5. A közös fenntartású intézmények vonatkozásában az alapítói jog 

gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmények 

alapító okiratának az alapítói joggyakorló által történő kiadásához, 

módosításához a Társulási Tanács egyetértése szükséges, egyebekben az 

irányítási jogok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. A Társulást az elnök 

képviseli, a Társulás jognyilatkozatait az elnök útján teszi meg.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. 

§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján 

önkormányzati rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társulási Megállapodás tárgyát képező, 

a Társulás által fenntartott intézmények által biztosított szolgáltatásokra és 

ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra 

vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. Az önkormányzati 

rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok 

képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”  

 

 

VIII. A társulási megállapodás V. fejezetének 5. pontja, valamint a VII. fejezet 4. 

pontja hatályát veszti.  

 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:    2015. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Pillangó térplasztika felállítása a Zalaegerszeg, 7098/1 hrsz-ú ingatlanon  

 

 ZMJVK 184/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Pillangó térplasztikát kíván felállítani 

a Zalaegerszeg, 7098/1 hrsz-ú ingatlanon. 

Fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi 

költségvetésének „Rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 130. évfordulója” 

600.000.- Ft, „Közösségi tér fejlesztés Vorhotán” 400.000.- Ft során, valamint 

200.000.- Ft településrészi önkormányzati forrásból biztosítható.   

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzatnak 

a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő  



 

átnevezéseiről, nevezéseiről valamint a térplasztika elhelyezéséről és ünnepélyes 

felavatásáról. 

 

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVK 185/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél Támogatás 

összege 

1. Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekek szellemi és szociális 

fejlődése elősegítése 
100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 03. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

és Sport Bizottság 107/2015/3. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítvány részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege 

Költségvetési  

sor 

1. 

JAVK 

Olvasóinkért 

Könyvtári 

Alapítvány 

Gyermekrendezvények  

a József Attila Városi 

Tagkönyvtárban: 

39. Mesemondó verseny 

25.000 Ft 

2015. évi  

közöss. műv. 

pályázatok 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 03. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

144/2015/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást az „Egyéb szervezetek támogatása” költségvetési 

sor terhére: 

 



 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél Támogatás 

összege 

1. „Lakhatásért Közalapítvány” 
Hátrányos helyzetű 

családok támogatása  
100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 03. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottság 112/2015. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 

az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az „Egészségügyi és szociális 

ágazat pályázati kerete”költségvetési sor terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél Támogatás 

összege 

1. Lakhatásért Közalapítvány 
Hátrányos helyzetű 

családok támogatása 
450.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 03. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg város 2015. évi Zöldfelületi Stratégiájának 

végrehajtásáról, valamint a 2016. évi Cselekvési Terv meghatározása  

 

 ZMJVK 186/2015. (X.22.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi 

Stratégiájának 2016. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2016. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 12.400.000 Ft 

összegű fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetés jóváhagyása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme (Zárt ülés) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 187/2015. (X.22.) sz. határozatával 2 

magánszemélyt szociális krízishelyzetükre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret terhére 

önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki. 



 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
A közgyűlés 2015. október 22-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg épített örökségének áttekintéséről 

 az ÖKOVÁROS program eredményeiről 

 külföldi utazásról (Beregszász) 

 külföldi utazásról (Dobrics, Bulgária) 

 külföldi utazásról (Gorizia, Olaszország) 

 külföldi utazásról (Marl) 

 külföldi utazásról (Sanghaj-Ningbo/Kína) 
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