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módosításának helyesbítése

ZMJVK 136/2012. (VII.19.) sz. hat. Hitelfedezet biztosítása pályázati önerő hitelből
történő finanszírozásához az „Űrhajós úti
Tagbölcsőde fejlesztése”, valamint a „Hiányzó
kerékpárút kapcsolati elemek létrehozása
Zalaegerszegen” megnevezésű projektekhez

EGYÉB KÖZLEMÉNY
Tájékoztató a 2012. július 19-i rendkívüli
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatáról

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
38/2012. (VII.20.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló
7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1)-(3) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és
182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket
rendeli el:
1. §
A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.)
5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.387,3 főben, a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”
2. §
A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
27/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép
hatályba:
„(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.383,3 főben, a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. §
(1)
(2)

Az R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
Az R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § (2) bekezdése 2012. augusztus 30-án lép hatályba.
(3) Jelen rendelet 2012. augusztus 31-én hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó melléklet a „2012. júliusi ei. módosítás” xls. dokumentumban található

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosítása
ZMJVK 134/2012. (VII.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hívja fel az
oktatási intézmények vezetőinek figyelmét a létszámleépítés eredményeként a
rendszerből kikerülő pedagógusok és fizikai dolgozók tekintetében, amennyiben a
későbbiekben létszámot kívánnak bővíteni, akkor lehetőség szerint a leépítésre
kerülők köréből válasszanak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyutai Csaba polgármester
Tárgy:

Nevelési-oktatási intézmények alapító okirat módosításának helyesbítése
ZMJVK 135/2012. (VII.19.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Integrált Óvoda
Alapító Okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési
szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik,
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel
rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e
célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyigazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész
helyébe
„Az intézmény besorolása:a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő
költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató
feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az
intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet
látja el.” szövegrész lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. július 27.
Felelős: Gyutai Csaba polgármester
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zrínyi Miklós Gimnázium
alapító okiratát módosító 123/2012. (VI.21.) sz. határozata 1. pontjának helyébe az
alábbi 1. pont lép:
„1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zrínyi Miklós Gimnázium számára a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki”
szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zrínyi Miklós Gimnázium számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.”
III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és Széchenyi
István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító okiratát módosító 82/2012.
(V.10.) sz. határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.
IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Páterdombi Szakképző
Iskola alapító okiratát módosító 124/2012. (VI.21.) sz. határozata
- 1. pontjának helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Az alapító okirat:
Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Páterdombi Szakképző Iskola számára az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 90. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 37. § (5)
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Páterdombi Szakképző Iskola számára az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.”
- 2. pontjában a 2012. augusztus 01-i hatállyal megállapított „016100
Növénytermesztési
szolgáltatás”
szövegrész
helyébe
a
„010000
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások”
szövegrész lép.
- 2. pontjában a 2012. augusztus 01-i hatállyal megállapított intézményi
tevékenységi körök közül az alábbiak törlésre kerülnek:
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb nem évelő növény termesztése
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Hitelfedezet biztosítása pályázati önerő hitelből történő finanszírozásához az
„Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése”, valamint a „Hiányzó kerékpárút kapcsolati
elemek létrehozása Zalaegerszegen” megnevezésű projektekhez
ZMJVK 136/2012. (VII.19.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy ZMJV
Önkormányzata az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program
keretében a „Zalaegerszeg, Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése” projekthez
szükséges 24.376.000,- Ft önerő, valamint a „Hiányzó kerékpárút kapcsolati
elemek létrehozása Zalaegerszegen” projekthez szükséges 30.000.000,- Ft
önerő biztosításához 54.376.000,- Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen
igénybe.
A hitel futamideje 25 év, 5 év türelmi idővel.
A hitel végső lejárata: 2037. június 5.

2

A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az ügylethez Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján nem szükséges a
Kormány előzetes hozzájárulása.

3.

A közgyűlés az OTP Bank Nyrt-vel megkötendő hitelszerződésben a
54.376.000,- Ft összegű fejlesztési hitel elsődleges fedezetéül Zalaegerszeg
MJV. Önkormányzat állami hozzájáruláson, állami támogatáson, személyi
jövedelemadón és támogatásértékű működési bevételen kívüli költségvetési
bevételeit ajánlja fel.
A közgyűlés a hitel és járulékai visszafizetésének jogi biztosítékaként az
Önkormányzat helyi adóbevételének külön megállapodásban rögzített módon
történő rendelkezésre tartásával biztosítja, valamint a Zalaegerszeg
4391/1/A/88 hrsz-ú (Ola u. 20-38.), 421 m2 nagyságú, üzlethelyiség
megnevezésű, ingatlant
jelöli meg. Az ingatlan az önkormányzat

ingatlanvagyon-kataszterében 99.935.000,- Ft nyilvántartási értékkel
szerepel.
A közgyűlés vállalja, hogy az ingatlan aktuális forgalmi értékének
meghatározása érdekében az OTP Bank Nyrt. által elkészíttetett
ingatlanforgalmi értékbecslés költségét fizeti.
ZMJV Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlanra kötött
vagyonbiztosítást a hitelszerződés lejáratának időpontjáig az OTP Bank Nyrtre engedményezze.
4.

ZMJV Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételből eredő
adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a
törvényes korlátot a hitel teljes futamideje alatt.

5.

ZMJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
mindenkori adósságszolgálatát betervezi mindenkori költségvetésébe.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatok kiadására, valamint a hitelszerződés és az ahhoz kapcsolódó
kötelezettségvállalásokra vonatkozó megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 12.
Gyutai Csaba polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNY
Tájékoztató a 2012. július 19-i
rendkívüli közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 137/2012. (VII.19.) számú
határozatával támogatja a Zala Megyei Kórház dolgozója lakáshoz jutását a közgyűlési
lakáskeret terhére.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Farkas Veronika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2012/19.
ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db

