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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Gondozási Központ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása
ZMJVK 25/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Radics Andreát 2012. április 02-től
2017. április 1-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Gondozási Központ 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, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét – tekintettel az intézmény által ellátott módszertani feladatokra – 70.000.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 257/2000 (XII.26.)
Kormányrendelet 14. §-a alapján a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés és a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A közgyűlés érintett bizottságába és szakmai bizottságába új tagok választása
ZMJVK 26/2012. (III.08.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna
8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 35. szám alatti lakosnak a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságban megüresedett helyére 2012. március 8-i
hatállyal Koltai Tibor 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 12/B. I/1. szám alatti lakost
megválasztja.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

II.

2012. március 19.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna
8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 35. szám alatti lakosnak az Ápolási Szakmai
Bizottságban megüresedett vezetői helyére 2012. március 8-i hatállyal Ruisz Cecília 8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2. szám alatti lakost megválasztja.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. március 19.
Dr. Kovács Gábor jegyző
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III.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Ruisz Cecília 8900 Zalaegerszeg,
Cinke u. 2. szám alatti lakosnak az Ápolási Szakmai Bizottságban betöltött tagsági helyére 2012. március 8-i hatállyal Hegedűs András 8900 Zalaegerszeg,
Göcseji u. 55/E. IV/3. szám alatti lakost megválasztja.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. március 19.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A „Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumát érintő személyi változás és az
alapító okirat módosítása
ZMJVK 27/2012. (III.08.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése eddig végzett munkáját
megköszönve Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna 8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 35.
szám alatti lakosnak a „Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumában
megüresedett helyére 2012. március 8-i hatállyal határozatlan időre Hegedűs
Erzsébet 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. szám alatti lakost választja meg.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Lakhatásért” Közalapítvány
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 8. fejezet b) pontja „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.”
rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ A Kuratórium tagjai :
Hegedűs Erzsébet
Zalaegerszeg, Posta u. 144.
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.”

3.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és a Zalaegerszegi Törvényszékhez nyilvántartásba vétel érdekében benyújtsa.
Határidő:
Felelős:

2012. március 23.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 37. § (1), 37/A. § (3), 38. § (9), 43/B.
§ (3), 45. § (1), 46. § (1), 50. § (3) és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és 18.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)

(2)

Az R. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h)

(3)

pénzbeli szociális ellátás: időskorúak járadéka; foglalkoztatást helyettesítő támogatás; rendszeres szociális segély; normatív lakásfenntartási támogatás; adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása; súlyos fogyatékosok, és tartósan beteg 18 év alatti személyek gondozását, ápolását végzők ápolási
díja (továbbiakban: alanyi jogú ápolási díj); méltányossági ápolási díj; eseti jelleggel adott átmeneti segély (továbbiakban: eseti segély); havi rendszerességgel adott
átmeneti segély (továbbiakban: folyamatos segély); méltányossági átmeneti segély
(továbbiakban: méltányossági segély); Bursa Hungarica ösztöndíj; temetési segély.”

rendszeres ellátás: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési
szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, alanyi jogú ápolási díj,
méltányossági ápolási díj, folyamatos segély, alanyi jogú közgyógyellátás; normatív jellegű közgyógyellátás, méltányossági közgyógyellátás, Bursa Hungarica ösztöndíj, rendszeres gyermekvédelmi segély, rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,”

Az R. 3. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i)

havi rendszeres pénzellátás: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, alanyi jogú
ápolási díj, méltányossági ápolási díj, folyamatos segély, Bursa Hungarica ösztöndíj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi segély,”
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(4)

Az R. 3. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„k) vagyon: szociális ellátás esetén az Szt. 4. §-a és az Szvhr. 5. §-a, gyermekvédelmi
ellátás esetén a Gyvt. 19. §-a, és a Gyvhr. 65. § (5)-(7) bekezdései szerint;”

(5)

Az R. 3. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„l)

nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a
forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös
tulajdonú lakóingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni
a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.”
2. §

Az R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A kérelmet írásban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet illetékmentesen előterjeszteni]
„a) az időskorúak járadékára, az aktív korúak ellátására, a normatív lakásfenntartási
támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatására, az ápolási díjra, a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása érdekében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Szvhr.) mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon,”
3. §
Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A jövedelemtől függő szociális és gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni]
„a) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a normatív lakás lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, az (alanyi és méltányossági)
ápolási díj, a (normatív és méltányossági) közgyógyellátás esetében az Szvhr.
mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon,”
4. §
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A havi rendszerességgel adott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot – a (3)-(4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.”
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5. §
Az R. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Szociális pénzbeli ellátásként az alábbi támogatások állapíthatóak meg:]
„b)

Az Szt-ben meghatározott keretszabályok figyelembevételével, e rendeletben
meghatározott konkrét feltételek alapján:
ba) méltányossági ápolási díj,
bb) eseti segély,
bc) folyamatos segély,
bd) méltányossági segély,
be) temetési segély.”
6. §

(1) Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármester az alábbi ellátások
esetében gyakorol döntési hatáskört:
a)
méltányossági ápolási díj,
b)
eseti segély
c)
folyamatos segély,
d)
temetési segély,
e)
köztemetés,
f)
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
g)
rendszeres gyermekvédelmi segély.”
(2)

Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a jegyző az alábbi ellátások esetében
gyakorol döntési hatáskört:
a) normatív lakásfenntartási támogatás,
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása,
c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
d) alanyi jogú közgyógyellátás,
e) normatív jellegű közgyógyellátás,
f)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
g) méltányossági közgyógyellátás,
h) időskorúak járadéka,
i)
foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
j)
rendszeres szociális segély,
k) alanyi jogú ápolási díj,
l)
egészségügyi szolgáltatásra jogosultság,
m) óvodáztatási támogatás.”
7. §
Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(2) Önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások:
−
méltányossági ápolási díj,
−
eseti segély,
−
folyamatos segély,
−
méltányossági segély,
−
temetési segély,
−
Bursa Hungarica ösztöndíj,
−
köztemetés,
−
méltányossági közgyógyellátás után fizetendő térítési díj,
−
rendszeres gyermekvédelmi segély,
−
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.”
8. §
Az R.21. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján az aktív korúak ellátására jogosultnak kérelemre rendszeres szociális segélyt kell folyósítani, ha
a)
egyedülálló, és 55. életévét betöltötte, vagy
b) munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 30 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett.
(2)

Az (1) bekezdés b) pontja alapján a segélyt a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül
betöltő személy esetén határozatlan időre, egyéb esetben 2 év időtartamra lehet megállapítani.
A kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-csökkenés,
vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését.”
9. §

(1)

Az R.25. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak, aki az Szt. 33. §ában foglalt feltételek teljesítésén túl lakókörnyezete rendezettségét is biztosítja.”

(2)

Az R.25. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyző az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül, már megállapított jogosultság esetén a felülvizsgálat alkalmával lefolytatott helyszíni szemle (környezettanulmány) során győződik meg a lakókörnyezet
rendezettségéről.
(3)

Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, legalább 5
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására,
melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.”
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10. §
Az R.28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az Szvhr. 12. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell – figyelemmel e rendelet 4. § (5) bekezdésére –
a)
a kérelem nyomtatványon feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának
megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát,
b)
az Szvhr. 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá
c)
a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására vonatkozó dokumentumot.”
11. §
Az R.29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága megszűnik, hivatalból – a támogatásra való jogosultság megszűnésétől számított 30 napon belül – meg kell
vizsgálni, hogy fennállnak-e a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
feltételei.”
12. §
Az R.36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester méltányossági ápolási díjat állapíthat meg az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
a)
az igénylő zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685.
§ b) pontjában (a jegyes kivételével) meghatározott nagykorú hozzátartozó (továbbiakban: ápoló), 18. életévét betöltött tartós beteg személy (továbbiakban:
ápolt) gondozását, ápolását végzi,
c)
az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
összegének 200 %-át,
d)
az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók
között) a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,
e)
az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel az ápoló személy kora,
egészségi állapota és fizikuma alapján alkalmas a feladat ellátására,
f)
az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll
fenn
feltéve, hogy az ápoló és családja e rendelet 3. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.”
13. §
Az R.38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10

„(1) A méltányossági ápolási díj összege azonos az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával.”
14. §
Az R.40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakmai bizottság összetételét a közgyűlés határozza meg. A bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban részesíthetők.”
15. §
Az R.43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Folyamatos segély egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra állapítható meg úgy, hogy két
megállapítás között legalább hat hónapnak el kell telnie.”
16. §
Az R.47. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazatának tárgyévi számítása alapján évente kerül meghatározásra, melynek összege 145.000.- Ft.
(5)

A közgyűlés a (4) bekezdésben meghatározott összeg figyelembevételével évente egyszer állapítja meg a temetési segély konkrét összegét, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz.
Jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában
150 % alatt
150-200 %
200-300 %

Temetési segély
összege (Ft)
43.500,29.000,21.700,-„

17. §
(1)
Az R. 5. § (3) bekezdésében a „saját jogú rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe
„rokkantsági ellátás” szövegrész lép.
(2)
Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(3)
Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
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(4)
Az R. 16. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(5)
Az R. 18. § (4) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást
helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(6)
Az R. 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(7)
Az R. 25. § (1) bekezdés első mondatában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe
„foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(8)
Az R. 25. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoztatást
helyettesítő támogatás” szövegrész lép.
(9)
Az R. 25. § (4) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrészek helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrészek lépnek.
18. §
Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
19. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit – amennyiben az a kérelmező számára kedvezőbb a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Hatályát veszti az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

(3)

6. § (2) bekezdése.
12. § (2) bekezdés c) pontjában a „szabadulási segély” szövegrész.
12. § (3) bekezdésében a „szabadulási segély” szövegrész.
27. § (1) bekezdésének d) pontja.
27. § (3) bekezdése.
30-32. §-ai.
41. § c)-d) pontjai.
44. §-a.
46. §-a.
4. számú melléklete.
7. számú melléklete.

A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított méltányossági ápolási díj esetében
első alkalommal a 2012. április hónapra járó, május hónapban folyósított ellátást kell az
e rendelettel módosított 38. § (1) bekezdése szerinti összegben folyósítani.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
12

1. melléklet a 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez
„6. számú melléklet a 25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

ÁTMENETI

Kérelem
(eseti – folyamatos) SEGÉLY
megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Hajléktalan személy esetén a folyósítás helye
TAJ száma
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Bankszámlaszám
(ha a folyósítást bankszámlára kéri)

Folyószámla-vezető pénzintézet

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1.
2.
3.
4.

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATO K
N y i l a t k o z a t a segélyezés indokoltságáról:

A kérelemhez mellékelni kell: ESETI segély kérelmezése esetén a többletkiadások hitelt érdemlő bizonyító dokumentumait.

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások, nyilatkozatok alapján a ÁT MENETI SEGÉLYRE-re való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban törté nő felhasználásához és kezeléséhez.

Zalaegerszeg, 20_____év _______________hó ______nap
__________________________
kérelmező aláírása”
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló
13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében
és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. §
(4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzati vagyon az önkormányzat tulajdonából és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jogokból áll.
(2) Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon, mely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(3) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja. A forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik a nemzeti vagyonról
szóló törvényben kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonnak minősített
vagyonelemek, valamint törvényben vagy a rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott önkormányzati tulajdonban álló
vagyonelemek. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képezik törvényben vagy a
rendeletben korlátozottan forgalomképesként meghatározott önkormányzati tulajdonban álló
vagyonelemek.
(4) Az üzleti vagyon részét képezik mindazon önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek,
melyek nem tartoznak a (3) bekezdésben meghatározott törzsvagyon körébe.”
(2) Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
(1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemeket a nemzeti vagyonról szóló
törvény határozza meg.
(2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona
körébe tartoznak:
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében az önkormányzatok
vonatkozásában ilyenként meghatározott vagyonelemek,
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b) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokon, valamint a
közterület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található
műalkotások.
(3) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló törvényben meghatározott levéltári anyag a törvény erejénél fogva forgalomképtelen.
(4) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló törvényben korlátozottan forgalomképessé nyilvánított önkormányzati tulajdonban álló
vagyonelemekkel csak a törvényben meghatározott szabályok szerint lehet rendelkezni.
(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe tartoznak a (4)
bekezdésben meghatározottakon túl:
a) a köztemetők,
b) a kommunális hulladéklerakó telepek,
c) a közművek,
d) az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
e) a többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet
ellátó gazdasági társaságok használatában álló vagyon,
f) az intézmények és a középületek,
g) a sportpályák és a sport célú létesítmények.”
(3) Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnal és a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott
önkormányzati tulajdonban álló vagyonnal a tulajdonos önkormányzat csak a nemzeti
vagyonról szóló törvényben meghatározott korlátozásokkal rendelkezhet.
(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont elidegeníteni, megterhelni, gazdasági
társaságba apportálni csak a közgyűlés által meghatározott funkciók, feltételek biztosítása
mellett, kizárólag a közgyűlés döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont hasznosítani vagy vagyonkezelésbe adni a
rendeletben meghatározott módon lehet.
(4) Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba
apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.”
2. §
Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, kezelésére és gyarapítására
vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket az önkormányzat gazdasági programja
tartalmazza. Az önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben és a nemzeti
vagyonról szóló törvényben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási tervet készít.”
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3. §
Az R. 18/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18/A. §
Az önkormányzati vagyon ingyenes átengedése
(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben
meghatározott esetekben és módon lehet.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható
használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben a közgyűlés döntésével, közfeladat
ellátási szerződés megkötése mellett.
(3) A közgyűlési előterjesztésnek tartalmaznia kell különösen a vagyontárgy pontos
megnevezését, azonosító adatait, az ingyenes használatba adás részletes indoklását, a
kedvezményezett működésének és tevékenységének részletes bemutatását, alapító okiratát
(társasági szerződését, alapszabályát, stb.), bírósági (hatósági) nyilvántartásba vételéről szóló
okiratát.
(4) Az ingyenes használat biztosítása során az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem
keletkezhet.”
4. §
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
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló
48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló 48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az az ingatlantulajdonos, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok szerinti edényméretet,
és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles megfizetni:
Edény (liter)
50
80
110-120
240
770
1100
4200

szállítás

111
145
175
352
1.441
2.072
6.216

elhelyezés (ártal- szelektív gyűjegyüttes
matlanítás)
tés
Ft/ürítés
73
95
114
231
941
1.354
4.063

62
81
98
196
806
1.158
3.475

246
321
387
779
3.188
4.584
13.754

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.”
2. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
A gazdálkodó szervezetek szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának díja
Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok szerinti edényméretet,
és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles megfizetni:
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Edény
(liter)

szállítás

elhelyezés
(ártalmatlanítás)

Együttes
(Ft)

Ft/ürítés
110-120
240
770
1100
4200

312
608
2.060
2.917
8.509

225
488
1.566
2.235
8.536

537
1.096
3.626
5.152
17.045

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.”
3. §
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A hulladékgyűjtő zsák díja természetes személyek részére: 371,- Ft + Áfa, gazdálkodó
szervezetek részére: 537,- Ft + Áfa.”
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és
befektetés-támogató programjáról szóló
4/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló 4/2007. (II.09.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 17. és 18. ponttal egészül ki:
„17. átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezet.
18. hasznosítás: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4.
pontjában meghatározott tevékenység.”
2. §
A R. 12. § (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 3. § 17. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő
vállalkozás részére versenyeztetés nélkül, legfeljebb egy éves időtartamra, kedvezményes
bérleti díjért egy db nem lakás célú helyiséget (továbbiakban: helyiség) biztosíthat,
amennyiben az önkormányzat tulajdonában a vállalkozás igényeinek megfelelő üres
irodahelyiség rendelkezésére áll.
(2)
A kedvezményes bérleti díj mértékét az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
(továbbiakban: vagyonrendelet) 1. sz. mellékletének szorzószámokat tartalmazó táblázata III.
pontjában meghatározott mérték alkalmazásával számítja.
(4) A bérleti jogviszonyra a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Lt.), az óvadékot szabályozó rendelkezése kivételével a
vagyonrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai az
irányadók.”
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3. §
A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a vállalkozás részére egy évre (évadra), az önkormányzat által vagy
részvételével alapított alábbi gazdasági társaságok rendezvényeinek, létesítményeinek
látogatása céljából, a (2) bekezdésben meghatározott összeghatár erejéig, sportbérlet
vásárlásához támogatást biztosít:
Gazdasági társaságok
ZTE FC Zrt.
ZTE KK Kft.
Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

A bérlet megnevezése
Felnőtt ülőbérlet (őszi és tavaszi
szezonra is)
Ülő bérlet
Éves uszodahasználati bérlet
4. §

A R. 19. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bérlőnek csak akkor jelölhető ki a vezető tisztségviselő, ha vállalja, hogy a lakások
bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Lr.) 3. számú mellékletében meghatározott költségelvű lakbért megfizeti.
(3) A támogatás mértéke azonos a fizetendő bérleti díj és a piaci bérleti díj közötti
különbséggel. A piaci bérleti díj mértéke a Lr.-ben kerül meghatározásra.
(6) A bérlőt az Lt., illetve az Lr. alapján terhelő kötelezettségekért a bérlő és a vállalkozás
egyetemleges felelősséggel tartozik, mely kötelezettséget a bérleti szerződésben is rögzíteni
kell.
(7) A lakásbérleti jogviszonyra a jelen rendeletben meghatározott eltérések kivételével az Lt.,
az Lr. és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai az irányadóak.”
5. §
(1) A R. 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a beruházás nagyságától függően – a 6. § (2)-(4) bekezdését
figyelembe véve – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor
telekárkedvezményt, földhasználati jog alapításakor földhasználati díjkedvezményt adhat a 3.
§ 17. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő befektető vállalkozásnak az ingatlan
piaci árából, illetve a földhasználati jog piaci értékéből (továbbiakban: piaci ár).”
(2) A R.

23. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„100 %-os kedvezmény csak törvényben meghatározott esetekben és módon adható.”
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(3)A R. 23. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a vagyonrendelet előírásai az irányadóak.”
6. §
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
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
13/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (2) bekezdésében,
12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2)
bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés
d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében
és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében, valamint
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi (5a)
bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az önkormányzat jelzőszámait, valamint szakfeladat besorolását a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.”
2. § Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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1. melléklet a 13/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat jelzőszámai
Számlaszámok:
11749008-15432704
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla
Zalaegerszeg
11749008-15432704-07180000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Fedezet Biztosítási számla,
Zalaegerszeg
11749008-15432704-06080000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bérlakások értékesítési lebonyolítási
számla, Zalaegerszeg
11749008-15432704-05120000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Állami hozzájárulások elszámolási
számla, Zalaegerszeg
11749008-15432704-00930000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi összefogással megvalósuló
közműfejlesztési lebonyolítási számla, Zalaegerszeg
11749008-15432704-03540000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla,
Zalaegerszeg
11749008-15432704-08970000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla,
Zalaegerszeg
11749008-15432704-08800000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla,
Zalaegerszeg
11749008-15432704- 03610000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bírság beszedési számla,
Zalaegerszeg
11749008 – 15432704- 03780000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pótlék számla,
Zalaegerszeg
1749008 – 15432704- 08660000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Termőföld bérbeadásából származó
jövedelemadó számla Zalaegerszeg
11749008- 15432704- 04400000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolási számla
11749008-15432704-06530000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Letéti Számla, Zalaegerszeg
11749008-15432704-80030005
- 80040004
- 80050003
- 80060002
- 80070001
- 80080000
- 80090009
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- 80100005
- 80110004
Önkormányzati lakástámogatás kiegészítő hitelek számla, Zalaegerszeg
11749008 – 15432704- 02130000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla,
Zalaegerszeg
11749008 – 15432704- 10040007
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla,
Zalaegerszeg
11749008- 15432704- 1010008
A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Mártírok u.13-15.
sz. alatti szociális bérlakások építésénél a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására,
valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla
11749008-15432704- 10130005
A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Platán sor 38. sz.
alatt a volt „Nőtlen tiszti szálló” átalakításával költségalapon meghatározott lakbérű 38
lakásos bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására,
valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla
11749008- 15432704 – 10140004
A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszegen, a Kaszaházi
területen közművesített építési telkek kialakítására, a saját erő elkülönítésére, támogatás
lehívására, valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla
11749008 -15432704-10160002
A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott bérlakásépítéshez – Átalszegett
u. 23/A. alatt - a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, valamint a beruházási
számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla
11749008- 15432704 – 10170001
A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott bérlakásépítéshez – Átalszegett
u. 23/B. alatt - a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, valamint a beruházási
számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla
11749008- 15432704 – 10070004
A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgáló számla
11749008- 15432704 – 10080003
Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgáló számla
11749008- 24900155
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési alap számla
11749008-15432704-03920000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla
11749008-15432704-03470000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték beszedési számla
11749008-15432704-03090000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodási idő után idegenforgalmi
adó beszedési számla
11749008-15560263
A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített finanszírozására szolgál
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11749008-15432704-10250000
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 4. szám alatti lakások termofor kéménnyel kapcsolatos projekt
bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartására szolgáló számla
11749008-15432704-10280007
Zalaegerszeg TISZK HEFOP 3.2.2-P. Térségi Integrált Szakképző Központok
Létrehozása elnevezésű pályázat (3.2.2.-P)pénzeszközeinek kezelésére szolgál.
11749008-15432704-10290006
Zalaegerszeg TISZK HEFOP 4.1.1.-P. Térségi Integrált Szakképző Központok
Létrehozása elnevezésű pályázat (4.1.1.-P) pénzeszközeinek kezelésére szolgál
11749008-15432704-10300002
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület-felügyelete által kivetett és
befizetett helyszíni bírságok forgalmának lebonyolítására szolgál.
11749008-15560263-08350000
A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál.
11751494-35215886
Zalaegerszeg MJV Devizaszámla
EUR alapú devizaszámla. Az EUR-ban történő befizetésekre illetve az EUR-ban
történő kifizetésekre szolgál.
11749008-15432704-10380004
A Zeg. Göcseji u. 51.sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram keretében megvalósuló
energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak elszámolására szolgál.
11749008-15432704-10440005
A Zeg. Tüttőssy u. 4-6. és a Berzsenyi u. 1-5. sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram
keretében megvalósuló energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak elszámolására szolgál.
11749008-15432704-10450004
A Zeg. Landorhegyi u. 14/A. sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram keretében megvalósuló energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak elszámolására szolgál.
11749008-15432704-03850000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Luxusadó beszedési számla.
Az önkormányzatot megillető luxusadó beszedésére szolgál.
11749008-15432704-10720008
Zalaegerszeg MJV „Inkubátorház”
11749008-15432704-10740006
Zeg. Belvárosi kerékpárút Petőfi-Hunyadi u.
11749008-15432704-10730007
Zeg. MJV. Belváros Rehabilitációs program
11749008-15432704-10750005
Zalaegerszegi Isk. Informatikai fejl.
11749008-15432704-10760004
Zeg. MJV Önkormányzata Kártya számla
11749008-16898516
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi
bankszámla
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Az Önkormányzat törzsszáma:
734 455
Adóazonosító szám:
15734453-2-20
Statisztikai számjel:
15734453-8411-321-20
Szakfeladat besorolás
680001
680002
750000
813000
841402
841403
842155
842421
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889935
889936
889942
889943

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület-kezelés
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások”
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
a közgyűlés hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes elemeiről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 142. §-ában, 152. §-ában, 154. §-ában, 234. § (3)- (4) bekezdésében és a 237. §-ában
kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre,
közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
(2) E rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezéseket a polgármesterre, és az alpolgármesterekre is
alkalmazni kell.
II.
A köztisztviselők munkaköri megnevezése
2. §
(1) A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetésével megbízott köztisztviselő megnevezése:
osztályvezető, a Jogi és Közbeszerzési Iroda, Okmány- és Lakcímnyilvántartó Iroda,
Ellenőrzési Iroda, a Polgármesteri Iroda esetében irodavezető, a Városi Gyámhivatal esetén
hivatalvezető.
(2) A hivatal belső szervezeti egységein belüli feladatcsoportosítás során létrejött csoportok
vezetőinek megnevezése: csoportvezető. Az osztályvezetőt, illetve a hivatalvezetőt
helyettesítő csoportvezető megnevezése osztályvezető helyettes, illetve hivatalvezető
helyettes.
(3) A hivatal köztisztviselőinek munkaköri megnevezése – a (4) bekezdés kivételével - a
tevékenység jellegének és az iskolai végzettségnek figyelembe vételével történik oly módon,
hogy
- felsőfokú iskolai végzettség esetén: tevékenység jellege és szakreferens megjelölés,
- középfokú iskolai végzettség esetén: tevékenység jellege és referens megjelölés.
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(4) A közterület-felügyeleti feladatokat ellátó köztisztviselő munkaköri megnevezése
közterület-felügyelő, az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő munkaköri
megnevezése anyakönyvvezető, az önkormányzat gazdaságirányítási tevékenységét segítő
köztisztviselő munkaköri megnevezése gazdasági tanácsadó, a polgármester tevékenységét
segítő köztisztviselő munkaköri megnevezése controller és személyi titkár.
(5) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott vezetői munkakör a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.) 139. § b) pontjában rögzített
főosztályvezető-helyettesi, a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott vezetői munkakör
a Kttv. 139. § c) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek felel meg.
III.
Illetménykiegészítés megállapítása
3. §
(1) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés 2012. évre megállapított mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.
IV.
Képzettségi pótlék
4.§
A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között képzettségi pótlékot állapíthat meg.
V.
Köztisztviselők számára biztosított juttatások, támogatások
5. §
(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az alábbi juttatásokat, támogatásokat
biztosítja:
a) lakásépítési és vásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás,
b) képzési, továbbképzési támogatás,
c) illetményelőleg,
d) családalapítási támogatás,
e) kegyeleti támogatás.
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(2) A jegyző a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően a közszolgálati szabályzatban megállapítja
a juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés
szabályait.
VI
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit
2012. március 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 27/2001. (X.26.) sz. önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító
18/2002. (VI.21.) sz. rendelet, 25/2003. (IX.19.) sz. rendelet, 3/2004. (II.06.) sz. rendelet,
2/2005. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet, 62/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet,
40/2007. (X.26.) sz. önkormányzati rendelet, 62/2007. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet,
4/2008. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet és a 3/2010. (II.12.) sz. önkormányzati rendelet.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 22/2012. (III.08.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 322/2006/2.; 41/2011/3.; 87/2011.; 103/2011/3.; 188/2011/4.;
200/2011/2.; 202/2011/2.; 253/2011/1.,2.,3.; 260/2011/2.; 270/2011/2.,3.;
276/2011.; 289/2011/VII.5.; 291/2011.; 1/2012.; 2/2012.; 3/2012/1.,2.;
7/2012/1.; 8/2012/2.; 9/2012.; 10/2012/2.; 11/2012.; 12/2012.; 18/2012/1.,2.;
20/2012.; 21/2012. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2010/1. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2011. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. április 12-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 251/2011. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. április 30-ra módosította.

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 23/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a nemzeti
vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodjon az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítéséről, és azt terjessze
a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2012. június 21.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításának jóváhagyása
ZMJVK 24/2012. (III.08.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:
SzMSz) módosítását 2012. április 1-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.)

Az SzMSz bevezető részének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a),
c) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában
meghatározottak figyelembe vételével a 2005. január 27-én kelt, a
3/2005/2. sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott alapító okiratban foglal31

tak részletezésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:”
2.)

Az SzMSz I. fejezet 3. pontja (A hivatalhoz rendelt önállóan működő
költségvetési szervek) hatályát veszti.

3.)

Az SzMSz I. fejezet 4. pontjának (A hivatal alaptevékenysége) (2)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Szakfeladat besorolás:
562917
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841133
882111
882112
882113
882115
882118
889967
882202

Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
Közgyógyellátás”

4.)

Az SzMSz I. fejezet 5. pont (A hivatal jelzőszámai) (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja:
a.) Fejezetszám: 20
b.) Ágazat azonosítószám: 841105
c.) Számlaszám:
11749008-15734453
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Pénzforgalmi bankszámla
d.) A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 432 700
e.) Adóazonosító szám: 15432704-2-20
f.) Statisztikai számjel: 15432704-8411-321-20
g.) Társadalombiztosítási nyilvántartási szám: 119876710
h.) ÁHTI azonosító: 724001”

5.)

Az SzMSz 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.
A nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő
hivatali feladatok
(1)
(2)

A hivatal köteles segíteni a városban működő helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját.
A nemzetiségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő
feladatok koordinálását, szervezését, a nemzetiségi önkormányzat
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(3)

(4)
(5)

szervezeti és működési szabályzatának, illetve határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály látja el.
A hivatal osztályvezetőinek – a feladat- és hatáskörükbe tartozó
ügyekben – kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni.
A hivatal érintett szervezeti egysége a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést végez.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését a Polgármesteri
Hivatal Önkormányzati Osztályának Szervezési Csoportja, végrehajtását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya külön jogszabályban meghatározottak szerint látja el.”

6.)

Az SzMSz III. fejezet 14. pontja (A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek) az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatal gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás, valamint a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás (a továbbiakban együtt: Önkormányzati Társulások) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.”

7.)

Az SzMSz III. fejezet 15. pontja (A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok) az alábbiak szerint módosul:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő kiadási és bevételi előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a Pénzgazdálkodási Szabályzat tartalmazza.”

8.)

Az SzMSz III. fejezet 16. pontjának (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) bevezető mondata, valamint 1-6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat, valamint az önkormányzat
költségvetési szervei - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetésére adatot szolgáltat a Kincstár részére.
1.

Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról féléves és éves költségvetési beszámolót kell készíteni, a Magyar
Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt nyomtatvány
formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl,
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2.

3.

4.

5.

6.

9.)

a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és
szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Polgármesteri Hivatal megküldi az intézmények részére.
Féléves költségvetési beszámoló:
- A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves
költségvetési beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-éig,
- A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a
pénzforgalom egyeztetést tartalmazza.
Éves költségvetési beszámoló
- A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a
következő költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
- Az éves költségvetési beszámoló részei:
- könyvviteli mérleg,
- pénzforgalmi jelentés,
- pénzmaradvány-kimutatás,
- eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet,
- kiegészítő mellékletek
A költségvetési szervek féléves és éves beszámolóját az intézmény
vezetőjének, valamint a beszámoló elkészítéséért felelős személynek
kell aláírnia.
Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót a polgármesternek és a jegyzőnek, valamint a Számviteli Csoport vezetőjének kell
aláírnia.
A Polgármesteri Hivatal beszámolóját a jegyző és a Számviteli Csoport vezetője írja alá.
Az önkormányzat összevont beszámolóját a polgármester és a jegyző
írja alá, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személyt is.
A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személy regisztrációs számát is.
Az intézmények kötelesek a Polgármesteri Hivatal részére a féléves
beszámolót a további adatszolgáltatás űrlapjaival együtt július 31-éig,
az éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év február 28-áig megküldeni. A beszámoló átvételéről és ellenőrzéséről a Közgazdasági Osztály gondoskodik.
A beszámolókat az önkormányzatnak az 5. pont szerinti határidő lejártát követő 10 napon belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.”

Az SzMSz III. fejezet 16. pontjának (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az
éves ellenőrzési jelentést – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével - elkészítik és megküldik
a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés - zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért
az Ellenőrzési Iroda vezetője felelős.”
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10.) Az SzMSz III. fejezet 17. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alakulásáról – intézményeket is magába foglaló – időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési jelentést az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott módon kell összeállítani.
Az önkormányzati szinten összesített adatokat a tárgyév
- I-III. hónapjáról április 20. napjáig,
- I-VI. hónapjáról július 20. napjáig,
- I-IX. hónapjáról október 20. napjáig,
- I-XII. hónapjáról tárgyévet követő január 20. napjáig
kell megküldeni a Magyar Államkincstárhoz.”
11.) Az SzMSz III. fejezet 17. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési jelentésének elkészítéséért a Számviteli csoportvezető, a költségvetési jelentések átvételéért és az ellenőrzésért a Pénzügyi csoportvezető felelős.”
12.) Az SzMSz III. fejezet 17. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegjelentésének
elkészítéséért a Számviteli csoport vezetője felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az ellenőrzésért és a Magyar Államkincstárhoz történő továbbításáért a Pénzügyi csoportvezető felelős.”
13.) Az SzMSz III. fejezet 18. pontjának (Gazdasági szervezet) 3. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„3. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatai az Áht., valamint
az Ávr. alapján – a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata és az Ügyrend előírásait figyelembe véve – az alábbiak:
az éves költségvetés tervezése,
gazdálkodás,
üzemeltetés, fenntartás, működtetés,
önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok,
vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,
vagyonvédelem,
pénzkezelés,
pénzellátás,
könyvvezetés,
beszámolási kötelezettség teljesítése,
adatszolgáltatás,
a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az Önkormányzati Társulások gazdálkodási feladatainak ellátása.”
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II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. március 23.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítása
ZMJVK 28/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 1-i hatállyal Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító
okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja
ki:”

2.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el.
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

3.

Az alapító okirat 9. pontja „Szakfeladat besorolás:” szövegrésze helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„Szakfeladat besorolás:
562917
841112
841114
841115
841116

Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841117
841118
841124
841126
841133
882111
882112
882113
882115
882118
889967
882202

4.

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
Közgyógyellátás

Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„12. A hivatal illetékességi területe:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A kiemelt építésügyi
hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület a 343/2006. (XII.23.)
Korm. rendeletben meghatározott településekre is kiterjed. A Városi Gyámhivatal a feladatkörébe tartozó gyámhatósági feladatokat a 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességi területen látja el. Az
Okmányiroda illetékességi területe a 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott településekre terjed ki. A 358/2008. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján telepengedélyezési, illetve bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok tekintetében az illetékességi
terület a 2004. évi CVII. törvényben meghatározott településekre is kiterjed. Az
55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület a 2004. évi CVII. törvényben meghatározott településekre is kiterjed. Az ingatlan vállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
szóló 217/2009. (X.02.) Korm. rendelet alapján az üzletszerű társasházkezelői és
ingatlankezelői tevékenység nyilvántartásba vétele tekintetében az illetékességi
terület a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott településekre terjed ki. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése, nyilvántartásba vétele tekintetében az illetékesség Zala megye területére terjed ki.”

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:
2012. március 16.
Felelős:
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Tárgy: Közterületek elnevezése
ZMJVK 29/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
• Zalaegerszeg 21262 hrsz-ú közterületnek Bozsoki-völgyi út,
• Zalaegerszeg 32802 hrsz-ú, a 31703 hrsz-ú valamint a 32852 hrsz-ú közterületeknek Cserlapi út,
• Zalaegerszeg 32837 hrsz-ú közterületnek Almás utca,
• Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú közterületnek Gombás út,
• Zalaegerszeg 32821 hrsz-ú közterületnek Kéknefelejcs utca,
• Zalaegerszeg 0567/42 hrsz-ú, a 6306/15 hrsz-ú és a 0567/77 hrsz-ú közterületeknek Levendula utca,
• Zalaegerszeg 0567/80 hrsz-ú közterületnek Rózsavölgyi utca,
• Zalaegerszeg 0567/74 hrsz-ú közterületnek Papharaszt utca,
• Zalaegerszeg 0567/56 hrsz-ú, valamint a Zalaegerszeg 0567/62 hrsz-ú közterületeknek Panoráma tér,
• Zalaegerszeg 6314/2 hrsz-ú közterületnek Kaszaházi sétány,
• Zalaegerszeg 0567/39 hrsz-ú közterületnek Malom sétány,
• Zalaegerszeg 0567/27 hrsz-ú közterületnek Zala utca,
elnevezést adja.
A közterületek elnevezésének időpontja 2012. április 01.
A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos
további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. április 01.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 30/2012. (III.08.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az alpolgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

II.

2012. március 31.
Balaicz Zoltán alpolgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javaslatának megfelelően a Közgyűlés a következő alapítványokat részesíti támogatásban:
Szervezet
Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány
Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi
38

Támogatás
célja
éves működés
éves műkö-

Összeg
eFt-ban
600
300

Előirányzat
önálló kult.
egyesületek
önálló kult.

Alapítvány
Egerszegi Fúvószene Alapítvány
Besenyő a 2000-es években Alapítvány
Ságod Városrészért Alapítvány
Pózva Városrészért Alapítvány

dés
éves működés
éves működés
éves működés
éves működés

900
800
800
500

egyesületek
önálló kult.
egyesületek
peremkerületek
támogatása
peremkerületek
támogatása
peremkerületek
támogatása

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

2012. március 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésére kötött bérleti szerződés módosítása
ZMJVK 31/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel a Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésére kötött bérleti szerződés módosítását.
A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a döntésről a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. március 12.
felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: A helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításról szóló
közszolgáltatási szerződés módosítása
ZMJVK 32/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Volán Zrt. és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. december 22. napján a helyi
menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő módosításával az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. március 25.
Gyutai Csaba polgármester
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Tárgy: Pozsonyi csata emlékmű felállítása
ZMJVK 33/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Pozsonyi csata emlékére
készült emlékműnek a Zalaegerszeg, Dózsa liget északnyugati sarkán, a Zalai Magyar
Nemzeti Szövetség általi elhelyezéséhez.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. március 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala
ZMJVK 34/2012. (III.08.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv és az építési
szabályzat kidolgozása során a Göcseji út 3338 és a 3342 hrsz-ú ingatlanok szabályozását módosítja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv és a ZÉSZ módosítás előkészítése során a fentieket vegye figyelembe és az így kidolgozott rendezési tervet és
építési szabályzatot terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2012. május 10.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Projektpartnerként való részvétel a Horvátország-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Programra a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás által benyújtandó pályázatban
ZMJVK 35/2012. (III.08.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése partnerként részt kíván venni a
Horvátország-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program kiírására benyújtandó „Prelog – Zalaegerszeg – Válicka Bike Path (PRE-ZA-LICKA
BIKE)” elnevezésű projektben. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok összeállításáról és eljuttatásáról a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, mint vezető partner
részére.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. március 8.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szükséges önerőt, 6,712 millió
forintot – nyertes pályázat esetén – a 2012.évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a támogató döntést követő költségvetés módosítás
Gyutai Csaba polgármester
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. március 8-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
•
•
•
•

•
•

a Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről
a Beszerzési Testület 2011. évi munkájáról
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről
a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2011. évi döntéseiről
a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2011. évi tevékenységéről
a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2011. évi tevékenységéről

Tájékoztató a 2012. március 8-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Köztemetés ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2012. (III.08.) számú határozatával
a fellebbezést elutasítja, az I. fokú határozatot változatlanul helyben hagyja.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2012. (III.08.) számú határozatával
három önkormányzati bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti szerződést
köt. A bérbeadás jellege szociális.
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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
közalapítványt
hoz létre az alábbi feltételek szerint:
1.

Alapító neve és székhelye:
A közalapítvány neve:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
„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.
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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:
Hegedűs Zsuzsanna
Dömötör Mónika
Bogdán János
Iványi Ildikó
Vincze Júlia

Zalaegerszeg, Posta u. 144.
Zalaegerszeg, Kápolnáshegyi u. 2544 hrsz.
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 3/B. IV/1.
Zalaegerszeg, Hegyközség u. 13.
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.
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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.
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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.
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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.
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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.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 8-i
ülésén hozott 27/2012. (III.08.) sz. határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg, 2012. március 8.

………………………………
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Gyutai Csaba
polgármester
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