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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 47/2012. (X.31.) ÖR.

az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló többször módosított 12/2006. (III.07.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 48/2012. (X.31.) ÖR.

a
helyi
kitüntetések
alapítására
és
adományozására szóló 32/2004. (IX.24.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 49/2012. (X.31.) ÖR.

az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 50/2012. (X.31.) ÖR.

az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló
54/2005. (XI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 51/2012. (X.31.) ÖR.

az
önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyongazdálkodás
és
vagyonhasznosítás
szabályairól
szóló
13/2006.
(III.07.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 52/2012. (X.31.) ÖR.

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük
rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 162/2012. (X.25.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról
ZMJVK 163/2012. (X.25.) sz. hat. Tájékoztató a Zalavíz Zrt. működéséről
ZMJVK 164/2012. (X.25.) sz. hat. Tájékoztató a ZTE KK Kft. működéséről
ZMJVK 165/2012. (X.25.) sz. hat. A LÉSZ Kft. volt ügyvezetője 2012. évi
prémiumának megállapítása
ZMJVK 166/2012. (X.25.) sz. hat. A
Zalaegerszegi
Városfejlesztő
Zrt.
vezérigazgatója 2012. évi prémiumfeltételeinek
módosítása
ZMJVK 167/2012. (X.25.) sz. hat. Megállapodás megkötése a Városgazdálkodási
Kft-vel a Csipke Parkolóház üzemeltetésére,
valamint a parkolási közszolgáltatási szerződés
módosítása
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ZMJVK 172/2012. (X.25.) sz. hat. A Gondozási Központ Alapító
módosítása,
Szervezeti
és
Szabályzatának jóváhagyása

Okiratának
Működési

ZMJVK 173/2012. (X.25.) sz. hat. A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
ZMJVK 174/2012. (X.25.) sz. hat. Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola, Sportiskola alapító okiratának
módosítása
ZMJVK 175/2012. (X.25.) sz. hat. A Hevesi Sándor Színházzal és a Griff
Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodás
jóváhagyása
ZMJVK 176/2012. (X.25.) sz. hat. A 2013-2014. tanévben indítható osztályok
számának meghatározása a 9. évfolyamon és az
OKJ képzés szerint tervezett nappali tagozaton a
középfokú intézményekben
ZMJVK 177/2012. (X.25.) sz. hat. 2012. évi közmeghallgatás megszervezése
ZMJVK 178/2012. (X.25.) sz. hat. Közterületek elnevezése
ZMJVK 179/2012. (X.25.) sz. hat. Alapítvány támogatása
ZMJVK 180/2012. (X.25.) sz. hat. A gébárti fedett termálfürdő, a gébárti kemping és
a
pózvai
geotermikus
közműrendszer
megvásárlása
ZMJVK 181/2012. (X.25.) sz. hat. A nekeresdi-pózvai körforgalom melletti,
zalaegerszegi 0831/164 és 0831/178 hrsz-ú
ingatlanok értékesítése

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. október 25-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Tájékoztató a 2012. október 25-i közgyűlés zárt
ülésén hozott határozatairól
Zalaegerszeg
Felsőfokú
Közalapítvány
módosításokkal
szerkezetbe foglalt alapító okirata
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Oktatásáért
egységes

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Gazdasági Bizottságba új tag választása
ZMJVK 168/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Fiszter Adriána 8900 Zalaegerszeg,
Mártírok útja 75. szám alatti lakosnak a Gazdasági Bizottságban megüresedett
helyére 2012. október 25-i hatállyal id. Sándor Dénes György 8900 Zalaegerszeg,
Lőrinc barát u. 1. szám alatti lakost megválasztja.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 5.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására
kiírt pályázat elbírálása
ZMJVK 169/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 1-jétől 2017. július
31-ig Herkliné Ebedli Gyöngyit bízza meg az Izsák Imre Általános Művelődési
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, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló
okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2012. október 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Tárgy: A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat
elbírálása
ZMJVK 170/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 1-jétől 2017. július
31-ig Herold Józsefet bízza meg a Béke ligeti általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magasabb vezetői
feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
szerint, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló
okiratot készíttesse el.
Határidő:
Felelős:

2012. október 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumát érintő
személyi változás és az alapító okirat módosítása
ZMJVK 171/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Bóbics Antalnak (8900
Zalaegerszeg, Virágzómező út 13. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel –
megüresedett helyére határozatlan időre Dr. Németh Andrást (8372
Cserszegtomaj, Gagarin u. 8.) választja meg.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Lászlónak (8900
Zalaegerszeg, Toposházi u. 33. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel –
megüresedett helyére határozatlan időre Nagy Andrást (8900 Zalaegerszeg,
Patkó u. 2.) választja meg.
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3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi Lang János
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63.) lemondását a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. Lang János a
Kuratóriumnak továbbra is tagja marad.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumának elnökévé Nagy Andrást (8900
Zalaegerszeg, Patkó u. 2.) nevezi ki.

5.

A Kuratórium képviselete:
„A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és
egyéb hatóság előtt történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A
bankszámláról történő utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Lang János a
kuratórium elnöke és Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratóriumi tag és Dr.
Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.” szövegrész helyébe
„A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és
egyéb hatóság előtt történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A
bankszámláról történő utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Nagy András a
kuratórium elnöke és Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratóriumi tag és Dr.
Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.” szövegrész lép.

6.

A változásokkal az Alapító Okirat 8. és 11. fejezete módosul.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2012. november 9.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
47/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló többször módosított 12/2006. (III.07.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
többször módosított 12/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 1. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ezen rendelet személyi hatálya alá tartoznak:
a) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
b) az önkormányzat által alapított helyi önkormányzati költségvetési szervek, kivéve
az önkormányzat által létrehozott társulásokat.
(2)

A rendelet tárgyi hatálya – a (3) bekezdésében foglaltak kivételével - kiterjed a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletében
jóváhagyott
a) építési beruházásra,
b) árubeszerzésre,
c) szolgáltatás megrendelésre,
d) építési koncesszióra és
e) szolgáltatási koncesszióra,
együttesen: beszerzésekre (továbbiakban beszerzések).

(3)

E rendelet hatálya nem terjed ki azon beszerzésekre, amelyek során a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) rendelkezéseit kell alkalmazni,
illetve amely beszerzéseknél valamely jogszabály eltérő rendelkezéseket állapít meg.”
2. §

(1)

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi d)-e) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:..)
„d) építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján a beszerző
ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a
hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős
részben a nyertes ajánlattevő viseli.
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e)

szolgáltatási koncesszió: olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján a
beszerző a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre
átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes
egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.”

(2)

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A. § (1) bekezdése és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése szerinti esetekben
a Közgyűlés dönt.”

(3)

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Önkormányzati beszerzések esetén átruházott hatáskörben a polgármester
(továbbiakban: beszerző) jár el.”
3. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására vonatkozó
megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a támogatott köteles a támogatással
érintett beszerzéseknél a támogatás felhasználásáról elszámolni, megfelelve az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak.
a) Az eseti támogatásban részesített támogatott köteles továbbá az elszámoláskor az
alábbi dokumentumokat becsatolni az ellenőrzéshez:
 elszámoló lap,
 a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok,
 a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy
megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya,
 építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint
szerződéses melléklet,
 egyéb feltételek (pl: építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,
műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén
teljesítésigazolás).
b)

Az általános működési célú támogatások esetében a támogatás szabályszerű
felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati
támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni. A támogatott köteles
továbbá az elszámoláskor az alábbi dokumentumokat becsatolni az ellenőrzéshez:
- az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló,
- az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat
(Naplófőkönyv).
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott
a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles
teljesíteni.”
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4. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A polgármester és a bizottságok – a költségvetés végrehajtása során –
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SZMSZ)
meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.”
5. §
(1)

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetén legalább három, lehetőleg
helyi vállalkozótól kell írásban ajánlatot kérni. Az ajánlattételre felkérhető személyeket,
szervezeteket a beszerző határozza meg.”

(2)

A rendelet 5. § (3) bekezdésének a), c) és e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Nem kell az (1) bekezdésben foglalt szabályokat alkalmazni:)
„a) azon beszerzések esetében, amelyek teljesítésére egy meghatározott személy
képes vagy a beszerzés tárgyának sajátos természete miatt korlátozott számú
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, illetve műszaki vagy
gazdaságossági indok alapján a munkaterületen kivitelezést folytató vállalkozóval
indokolt a szerződés megkötése az adott beszerzéssel összefüggő, ahhoz
kapcsolódó feladatra.
c) amelynél a beszerzés tárgya az önkormányzat részére jogszabály alapján előírt,
kötelezően ellátandó közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátására irányul, és
amelynek beszerzésére az önkormányzat által alapított, 100 %-os tulajdonában
lévő gazdálkodó szervezettel köt szerződést.
e) amennyiben azok becsült értéke árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése,
szolgáltatási koncesszió, építési beruházás és építési koncesszió esetén nem éri el
a nettó 1 millió forintot.”
6. §

A rendelet 6. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Önkormányzati beszerzés esetén a nettó 7,5 millió forintot elérő vagy meghaladó építési
beruházásra és építési koncesszióra, valamint a nettó 4,0 millió forintot elérő vagy
meghaladó árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre és szolgáltatási koncesszióra
vonatkozó ajánlatokat legalább 3 tagú munkacsoport bírálja el, és szavazattöbbséggel
hozza meg a döntést előkészítő javaslatát. A munkacsoport akkor határozatképes, ha a
tagok több mint fele jelen van.
A munkacsoport tagjait a beszerző kéri fel. Az ajánlatokat a beszerző bírálja el és dönt a
nyertes személyéről.
(6)

Önkormányzati beszerzés esetén a nettó 7,5 millió forint alatti építési beruházásra és
építési koncesszióra, valamint a nettó 4,0 millió forint alatti árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre és szolgáltatási koncesszióra vonatkozó ajánlatokat a beszerző bírálja el
és dönt a nyertes személyéről.”
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7. §
(1)

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

(2)

Hatályát veszti a rendelet címében a „többször módosított” és a „számú” szövegrész.

Jelen rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
48/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapítására és adományozására szóló
32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1)
bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati elismerések
alapításáról és adományozásáról a következőket rendeli el:
1. §
A helyi kitüntetések alapítására és adományozására szóló 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) "Zalaegerszeg város Díszpolgára" kitüntető cím posztumusz adományozása esetén a
kitüntetéssel járó pénz- és tárgyjutalom az elhunyt özvegyének kerül átadásra,
amennyiben ő nem él a kitüntetett egyenes ági leszármazóinak. Ha a kitüntetettnek
nincsenek egyenes ági leszármazói sem, akkor a díszpolgári kitüntető cím
adományozásáról szóló közgyűlési határozatban megjelölt személy vagy szervezet
veheti át a kitüntetéssel járó pénz- és tárgyjutalmat.”
2. §
Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A javaslatot indokolással ellátva minden év október 30. napjáig írásban kell megküldeni
a polgármesternek.”
(2) Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi
művész által legfeljebb bruttó 180.000,- Ft értékben készített képzőművészeti alkotás
illeti meg.”
3. §
(1)

Ez a rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

(2)

Az R. címében az „alapítására és adományozására” szövegrész helyébe az „alapításáról
és adományozásáról” szövegrész lép.

(3)

Az R. címében hatályát veszti a „sz.” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
49/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, a 4. baleseti
fokozatba tartozó baleseti járadékban részesülő személynek, továbbá azon megváltozott
munkaképességű személynek, aki rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül, az Egerszeg Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat nem kell
fizetni. A kártya igényléséhez a fogyatékosság tényének igazolására a kincstár
fogyatékossági támogatást megállapító jogerős határozatának, az egészségkárosodás és a
munkaképesség megváltozás tényének igazolására pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által kiadott, a folyósított ellátás típusát tartalmazó, utolsó igazolásnak a bemutatása
szükséges.”
2. §
A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az Egerszeg Kártya előállításáért és érvényesítéséért a térítési díj 50 %-át kell
megfizetnie annak a személynek, aki a 62. életévét betöltötte.”
3. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba és a hatálybelépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Melléklet a 49/2012. (X.25.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Egerszeg Kártya Igénylőlap
 Új kártya igénylése
 Kártya érvényesítése
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
-

Az igénylő neve, születési ideje:
……………………………………………………………

-

Az igénylő lakóhelye:
……………………………………………………………

-

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
…………………………………………………………….

-

Fogyatékossági támogatást megállapító jogerős határozat száma:*
……………………………………………………………

-

A 4. baleseti fokozatba tartozó baleseti járadékának, a rokkantsági ellátás, a
rehabilitációs ellátás folyósításáról szóló igazolás bemutatása alapján a folyósított
ellátás típusa:*
………………………………………………………….

Az igénylőlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra
kerüljön az Egerszeg Kártya előállítója részére.
Kelt: …………………………………..
…………………………………..
az igénylő (törvényes képviselő)
aláírása
Megjegyzés:
* Kitöltése az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendeletben
biztosított díjmentességek igénylése esetén szükséges.
Az Egerszeg Kártyát átvettem:
Zalaegerszeg,………………………
………………………………..
kártyatulajdonos (törvényes képviselő
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
50/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló
54/2005. (XI.25.) 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
71. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 119. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 54/2005. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 1. §
(1)

(2)

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzati biztos kirendelésével és
kijelölésével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá megállapítsa ezen eljárásban
részt vevők körét.
A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.”
2.§

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1)

A polgármester abban az esetben, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, és e
tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a költségvetési
szervhez önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi.

(2)

A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kirendelését
kezdeményezni, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén.
A kezdeményezést a rendelet mellékletében foglalt adatszolgáltatással egyidejűleg,
írásban a polgármesternél kell megtenni a feltételek bekövetkezését követő 2
munkanapon belül.

(3)

A képviselő testület az önkormányzati biztos kiválasztásának jogát a Pénzügyi
Bizottságra átruházza. A Pénzügyi Bizottság döntéséről a képviselő testületet a soron
következő ülésen tájékoztatni kell.”
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3.§
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzati biztost az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti feltételeknek
megfelelő természetes személyek, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
társaságok közül a Pénzügyi Bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg.”
4. §
Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 4.§
Az önkormányzati biztossal az önkormányzat szerződést köt és megbízó levéllel látja el. A
megbízó levél tartalmi elemeit, valamint az önkormányzati biztos jogosultságait és
kötelezettségeit az Ávr. tartalmazza.”
5. §
Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 8.§
(1)

Az önkormányzati biztos megbízatása megszűnésekor köteles az addigi tevékenységéről
a Pénzügyi Bizottsághoz záró értékelést benyújtani, és a rendelkezésére bocsátott
dokumentumokat visszaszolgáltatni a költségvetési szervhez.

(2)

A záró értékelésnek tartalmaznia kell a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú
ésszerűsítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatot, amennyiben az önkormányzati
biztos azonnali intézkedései és írásbeli utasításai a fizetésképtelenség okainak tartós
megszüntetésére nem elegendőek. A záró értékelést és az intézkedési tervjavaslatot a
polgármester a Pénzügyi Bizottság, a polgármester, a jegyző és az érintett intézmény
részvételével tartott egyeztető bizottsági tárgyalást követően terjeszti a közgyűlés elé.

(3)

Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűntetésére – a megbízási szerződésben
meghatározott időtartam letelte előtt – az Ávr-ben foglalt esetekben kerülhet sor.

(4)

A Pénzügyi Bizottság
az Ávr. 117.§ (6) bekezdésében foglalt intézkedések
eredménytelensége esetén az Ávr-ben meghatározottak szerint jogosult eljárni.”
6. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti az R. 5-7. §-a.
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(3)

Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti
gazdálkodásról szóló 1/1994. (I.20.) sz. szabályrendelete.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
51/2012. (X.31.) 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, 18. § (1) és (12) 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.) 4. § (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyona körébe tartoznak:
a) törvényben ekként meghatározott az önkormányzat tulajdonában álló
vagyonelemek,
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.”

(2)

Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe tartoznak a
(4) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a) a köztemetők,
b) a kommunális hulladéklerakó telepek,
c) a sportpályák és a sport célú létesítmények.”
2. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnal, a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott
önkormányzati tulajdonban álló vagyonnal és a nemzeti vagyonról szóló törvény
alapján az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát képező
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vagyonelemekkel a tulajdonos önkormányzat csak a nemzeti vagyonról szóló
törvényben meghatározott korlátozásokkal rendelkezhet.”
3. §
Az R. 47. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az induló bérleti díjat a közgyűlés a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
szempontoktól és szorzószámoktól eltérően egyedi döntéssel is megállapíthatja. A
döntés során indokolni kell azokat a körülményeket, így különösen a helyiség egyedi
jellemzői, korlátozott hasznosíthatóság, rendeltetésszerű használatra korlátozottan
alkalmas állapot, hiányos közműellátottság, stb., melyek az egyedi döntést indokolják.”
4. §
Az R. 54. § (1) bekezdés v) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A polgármester hatáskörébe tartozik)
„v) A közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapítására, biztonsági övezet
létrehozására vonatkozó megállapodás, szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése
nettó 5 millió forint szerződéses összegig, valamint az önkormányzat kötelező vagy önként
vállalt feladatainak ellátásához, illetőleg a saját vagy társfinanszírozásában létrejövő
fejlesztések, beruházások, rekonstrukciók megvalósításához térítésmentesen.”
5. §
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
52/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) A korlátozott területre érvényes bérletet évente meg kell újítani. A bérlet a következő év
január 31. napjáig érvényes. Amennyiben az önkormányzat a tárgyévben a félévet
követően von be új területeket a fizetőparkolós övezetbe, akkor a bérletek vásárlására is
időarányosan áron van lehetőség.”
2. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba – a (2) bekezdésben
maghatározott kivétellel - és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2)

Az R. 12. § (3) bekezdés rendelkezéseit elsőként a 2012. félévét követően bevonásra
került parkolók esetében kell alkalmazni azzal, hogy a megvásárolt vagy még ez évben
megvásárolandó éves bérlet, valamint még egy negyedév megvásárlásával a
bérlettulajdonos a 2013. évben is jogosulttá válik a korlátozott területre érvényes
lakossági kedvezményes éves bérlet használatára.

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 162/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 139/2011/3.; 97/2012/1-6.,9-10.; 113/2012.; 139/2012.; 140/2012.;
141/2012/2.; 142/2012.; 143/2012.; 144/2012.; 145/2012.; 147/2012.;
148/2012.; 150/2012.; 151/2012.; 152/2012/I-III.; 153/2012.; 154/2012.;
155/2012.; 156/2012.; 157/2012.; 158/2012.; 160/2012/1. számú közgyűlési
határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 293/2007. sz. határozatának
végrehajtási határidejét 2013. június 30. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 82/2010. sz. határozatának
végrehajtási határidejét 2012. november 30. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2011. sz. határozatának
végrehajtási határidejét 2013. március 31. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 159/2012. sz. határozatának
végrehajtási határidejét 2012. október 26. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 182/2009. sz. határozatát
hatályon kívül helyezte.

Tárgy: Tájékoztató a Zalavíz Zrt. működéséről
ZMJVK 163/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalavíz Zrt. működéséről készített
tájékoztatót elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy erről a társaság
vezérigazgatóját értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató a ZTE KK Kft. működéséről
ZMJVK 164/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE KK Kft. működéséről készített
tájékoztatót elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy erről a társaság ügyvezetőjét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. október 31.
Gyutai Csaba polgármester
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Tárgy: A LÉSZ Kft. volt ügyvezetője 2012. évi prémiumának megállapítása
ZMJVK 165/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok
teljesítése alapján engedélyezi Udvar Sándor volt ügyvezető részére bruttó 1.930.320
Ft prémium kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A
Zalaegerszegi
Városfejlesztő
prémiumfeltételeinek módosítása

Zrt.

vezérigazgatója

2012.

évi

ZMJVK 166/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. december 21. napján
hozott 268/2011. számú határozatának 2.3. pontjában szereplő határidőt 2012.
december 20. napjára módosítja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a vezérigazgatót, hogy a
Deák téri projekt befejezésére dolgozzon ki akár nagyobb önkormányzati
szerepvállalást is tartalmazó konstrukciót, felkészülve arra az esetre, ha a banki
hiteltárgyalások nem vezetnek eredményre.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: Megállapodás megkötése a Városgazdálkodási Kft-vel a Csipke Parkolóház
üzemeltetésére, valamint a parkolási közszolgáltatási szerződés módosítása
ZMJVK 167/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét
képező, a Városgazdálkodási Kft-vel a „Csipke parkolóház” üzemeltetésére
kötendő megállapodást elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. november 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Városgazdálkodási
Kft-vel megkötött parkolási közszolgáltatási szerződés 2012. november 1. napi
hatállyal történő módosításához az alábbiak szerint:
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A parkolási közszolgáltatási szerződés 3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A várakozási terület, amely tekintetében a Közszolgáltató a közfeladat
ellátására köteles:
3) A parkolási közszolgáltatási szerződés tárgyát képező díjfizetési
kötelezettség alá eső várakozási területek (a továbbiakban: fizető parkolók)
felsorolását és övezeti
besorolását a parkoló rendelet tartalmazza.
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező zalaegerszegi 1552/2 és 1557/2 hrsz-ú ingatlanokon a
Közszolgáltató saját beruházásában megvalósított és saját könyveiben aktivált
parkoló létesítményekre (a Zrínyi Miklós utca keleti oldala a Csány L. tér és a
Tomori P. u. közötti szakaszon, valamint a Zrínyi M. u. 2. sz. vasút melletti
kisposta előtti parkoló) jelen parkolási közszolgáltatási szerződés hatálya nem
terjed ki. Ezen két parkoló használatának rendjét a szerződő felek által kötött
külön megállapodás tartalmazza.
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező zalaegerszegi 2293/6 hrsz-ú, kivett közlekedési terület és
beépített terület megnevezésű ingatlanon található, a zalaegerszegi 2293/6/A
hrsz-ú, egyéb épület parkolóház megnevezésű, társasházi ingatlan
(Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 5/D) részét képező, a Városgazdálkodási Kft.
saját beruházásában megvásárolt zalaegerszegi 2293/6/A/2, 2293/6/A/4,
2293/6/A/5 és 2293/6/A/7 hrsz-ú ingatlanokra (pinceszinti parkoló, földszinti
parkoló, porta-iroda és I. emeleti parkoló, összevontan „Csipke parkolóház”)
jelen parkolási közszolgáltatási szerződés hatálya nem terjed ki. A „Csipke
parkolóház” használatának rendjét a szerződő felek által kötött külön
megállapodás tartalmazza.”
A parkolási közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a parkolási közszolgáltatási
szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt parkolási
közszolgáltatási szerződés aláírására.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét,
hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt parkolási közszolgáltatási
szerződést a hatálybalépését követő 30. napon az önkormányzat és a társaság
honlapján tegye közzé.
Határidő:
Felelős:

az aláírásra: 2012. november 15.
a közzétételre: 2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre Horváth István ügyvezető
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Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása, Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
ZMJVK 172/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gondozási Központ Alapító
Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 2012. december 1. napjával az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Gondozási Központ részére az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.”
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályáztatás alapján. Az
intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése és felmentése
esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét előzetesen ki kell kérni.
Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
alapján.”
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„12. Alaptevékenysége:
Az intézmény alaptevékenysége körében ellátja étkeztetést, házi
segítségnyújtást, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját
otthonukban élő rászorulók részére.
A demens, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, az idősek klubjai gondozottjai
részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai és pszichés gondozást.
A gondozóház átmeneti elhelyezést biztosít ideiglenes jelleggel, legfeljebb
négy hónap időtartamra. Ezen időtartam az intézmény orvosának
szakvéleménye alapján különösen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb
egy évvel meghosszabbítható.
Az idősek otthona tartós bentlakást, végleges elhelyezést nyújt.
A pénzbeli szociális ellátások területén az igazgatási döntés-előkészítés
érdekében helyszíni környezettanulmányokat végez.
Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának
megszervezéséről.
Fő tevékenység:
TEÁOR’08: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
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Szakágazat száma: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat: 881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása
bentlakás nélkül
Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:
Szakfeladat:

889921
889922
889923
881011
881012
889911
889912
873012
873013
873011
841907

Az intézmény alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett.
Vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Az intézmény az EESZI Nyugat-Dunántúli Regionális Szociális Módszertani
Központ konzorciumi tagjaként módszertani feladatokat is ellát.”
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:
Felelős:
2.

2012. november 2.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gondozási Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 2012. december 1. napjával
a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. november 2.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Tárgy: A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának,
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
ZMJVK 173/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 2012.
december 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:”
Az intézmény területi irodája és szakmai egységei helyébe az alábbi
szövegrész lép:
 „területi irodája:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
 szakmai egységei:
Családsegítő Szolgálat (Zalaegerszeg, Kis u. 8.)
Gyermekjóléti Központ (Zalaegerszeg, Apáczai
Csere János tér 5.)”
Az intézmény besorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési
szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik,
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel
bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató
feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Egészségügyi Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.”
Az intézményvezető kinevezésének rendje helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az intézményvezető kinevezésének rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályáztatás alapján.
Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése és felmentése esetében a
társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét előzetesen ki kell kérni.
Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. alapján.”
A tevékenysége helyébe az alábbi szövegrész lép:
„TEVÉKENYSÉG:
TEÁOR’08: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
Szakágazat száma: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
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Szakfeladat: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
Szakfeladat: 889202 Kórházi szociális munka
Szakfeladat: 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
Szakfeladat: 889204 Kapcsolattartási ügyelet
Szakfeladat: 889205 Iskolai szociális munka
Szakfeladat: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Szakfeladat: 889924 Családsegítés
Az intézmény Gyermekjóléti Központja a Zala Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának kijelölése alapján módszertani feladatokat is
ellát.
Az intézmény az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat
teljesítési kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett.
Vállalkozói tevékenységet nem folytat.”
A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai
Megnevezés
Kis u.8.
Apáczai tér 5.

Helyrajzi szám
3009/3
745/85

Területi adatok
288 m2
384 m2”

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:
Felelős:
2.

2012. november 2.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban:
SZMSZ) 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
A Szervezeti és Működési Szabályzatát első mondata helyébe a következő
szövegrész lép:
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.), valamint a végrehajtására kiadott, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet, továbbá a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.)
Kormányrendelet,
illetve
a
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
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szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.)
Kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos, a Magyar Köztársaság
költségvetéséről szóló tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII. 31.) Kormányrendet alapján az intézmény szervezetének
felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak szerint állapítom
meg.”
Az intézmény területi irodája és szakmai egységei helyébe az alábbi
szövegrész lép:

„területi irodája: Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

szakmai egységei: Családsegítő Szolgálat (Zalaegerszeg, Kis u. 8.)
Gyermekjóléti Központ (Zalaegerszeg, Apáczai
Csere János tér 5.)”
A Szakágazat száma szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szakágazat száma: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül.”
A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. november 2.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító
okiratának módosítása
ZMJVK 174/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító okiratát 2012. november 15-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola, Sportiskola számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, az államháztartásról 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 helyébe
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„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:” szövegrész lép
2.

Az alapító okirat:
„Az intézmény elnevezése: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola, Sportiskola” szövegrész helyébe
„Az intézmény elnevezése: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola„ szövegrész lép

3.

Az alapító okirat:
„Rövidített neve: Deák-Széchenyi
szövegrész törlésre kerül

4.

Szakképző

Iskola,

Sportiskola”

Az alapító okirat:
„Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, mely műszaki és humán
szakközépiskolai és szakiskolai tevékenységet folytat.
Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos nyelvi
előkészítő, műszaki és humán szakközépiskolai, 4 évfolyamos felnőtt
középiskolai nappali és levelező munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti
szakképzés a 13. évfolyamtól, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
nappali és levelező tagozaton. Szakiskolai oktatás: általános képzés a 9-10.
évfolyamokon, OKJ szerinti szakképzés a 11. évfolyamtól.
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsőfokú
szakképesítést nyújtó képzés.
A kiemelkedően sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó oktatást
biztosítja a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával 4
évfolyamos gimnáziumi vagy szakközépiskolai képzés keretében.” szövegrész
helyébe
„Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, mely műszaki és humán
szakközépiskolai és szakiskolai tevékenységet folytat.
Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos nyelvi
előkészítő, műszaki és humán szakközépiskolai, 4 évfolyamos felnőtt
középiskolai nappali és levelező munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti
szakképzés a 13. évfolyamtól. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzés nappali és levelező tagozaton. Szakiskolai oktatás: általános képzés
a 9-10. évfolyamokon, OKJ szerinti szakképzés a 11. évfolyamtól. (kifutó
rendszerben) 3 éves szakiskolai szakképzés 9-11. évfolyamon.
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsőfokú
szakképesítést nyújtó képzés.
Köznevelési típusú sportiskolai feladatot ellátó iskola a 2011. évi CXC.
törvény 7. § (6) bek. alapján.” szövegrész lép

28

5.

Az alapító okirat:
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése
és a 70. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 20. §-a alapján a közoktatás nevelő és oktató intézményeként
gondoskodik a középiskolai és szakiskolai ellátásáról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b.) pontja
alapján köznevelési intézményként gondoskodik a szakközépiskolai és
szakiskolai nevelés ellátásáról.„ szövegrész lép.

6.

Az alapító okirat:
„Működési köre: Zalaegerszeg város, Zala megye, épületgépészeti szakon a
Dunántúl nyugati régiója
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola
Székhelyintézménye:
Deák Ferenc Székhelyiskola
Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Tagintézménye:
Széchenyi István Tagiskola
Zalaegerszeg, Déryné u. 1.” szövegrész helyébe
„Működési köre: Zalaegerszeg város, Zala megye, épületgépészeti szakon a
Dunántúl nyugati régiója
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola
Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Tagintézménye:
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola
Széchenyi István Tagiskolája
Zalaegerszeg, Déryné u. 1.” szövegrész lép

7.

Az alapító okirat:
„Az intézménybe felvehető maximális nappali gyermek-, tanulólétszám:
1750 fő,
Felnőtt oktatás keretében esti, levelező felvehető maximális tanulói létszám
(9-12. évfolyamon): 210 fő
Feladat ellátási helyei:
1. Egészségügyi szakmacsoporthoz tartozó szakképzések:
Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
2. Oktatási szakmacsoporthoz tartozó szakképzések:
 Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
 Landorhegyi
Általános
Iskola,
Sportiskola
Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 12.” szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális nappali tanulólétszám: 1750 fő
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola: 1000 fő
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi István
Tagiskolája:
750 fő
ebből
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Feladat ellátási helyen:
1. Egészségügyi szakmacsoporthoz tartozó szakképzések:
Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
500 fő
2. Oktatási szakmacsoporthoz tartozó szakképzések:
 Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2. 500 fő
 Landorhegyi
Általános
Iskola,
Sportiskola
Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 12.
500 fő
Felnőtt oktatás keretében esti, levelező felvehető maximális tanulói létszám
(9-12. évfolyamon): 210 fő” szövegrész lép
8.

Az alapító okirat:
„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
A leltár szerinti ingó valamint az ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésre.
Deák Ferenc Székhelyiskola adatai:
Helyrajzi szám:
201/2-ből az alábbiakban meghatározott rész
Földterület nagysága: 23391 m2 (A Teleki Blanka Középiskolai
Leánykollégiummal közös használatban.)
Az épület építési éve: 1974.
hasznos alapterülete: 6392,76 m2 (Kizárólag Deák F. Középisk.
használatában)
Tanműhely építési éve: 1979.
hasznos alapterülete: 1576 m2 (Kizárólag Deák F. Középisk. használatában)
Széchenyi István Tagiskola adatai:
Tulajdoni lap száma:
Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:
Az épület építési éve:
hasznos alapterülete:
helyébe

4822
4904
13196 m2
1969
4680
m2„

szövegrész

„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
A leltár szerinti ingó valamint az ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésre.
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola adatai:
Helyrajzi szám:
201/2-ből az alábbiakban meghatározott rész
Földterület nagysága: 23391 m2 (A Városi Középiskolai Kollégiummal közös
használatban.)
Az épület építési éve: 1974.
hasznos alapterülete: 6392,76 m2
Tanműhely építési éve: 1979.
hasznos alapterülete: 1576 m2
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi
István Tagiskolája adatai:
Tulajdoni lap száma:
4822
30

Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:
Az épület építési éve:
hasznos alapterülete:

4904
13196 m2
1969
4680 m2„ szövegrész lép

9.

Az alapító okirat:
„A vagyon kezelője: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola, Sportiskola” szövegrész helyébe
„A vagyon kezelője: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és
Szakiskola” szövegrész lép

10.

Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
Az
alaptevékenységi
körében
meghatározott
feladatot
teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fő tevékenysége: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Alaptevékenység:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Deák Ferenc Székhelyiskola:
 látásfogyatékos
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Deák Ferenc Székhelyiskola:
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 látásfogyatékos
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Deák Ferenc Székhelyiskola:
 látásfogyatékos
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Deák Ferenc Székhelyiskola:
 látásfogyatékos
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Deák Ferenc Székhelyiskola:
 látásfogyatékos
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész helyébe
„Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola tevékenységi
köre:
Az
alaptevékenységi
körében
meghatározott
feladatot
teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Alap szakfeladata:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
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Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
További szakfeladatai:
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás ” szövegrész lép.
11.

Az alapító okirat az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi
István Tagiskolájának tevékenységi köre:
Az
alaptevékenységi
körében
meghatározott
feladatot
teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alap szakfeladata:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
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853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
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855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
További szakfeladatai:
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás ”
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
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. október 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Hevesi Sándor Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötendő fenntartói
megállapodás jóváhagyása
ZMJVK 175/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Hevesi Sándor
Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötendő 1. és 2. melléklet szerinti fenntartói
megállapodást azzal a kiegészítéssel, hogy a III. Szervezet által vállalt előadóművészeti szolgáltatások 3.2/c/ alpontjában a klasszikus operett-előadások számát
legalább 1 előadásban határozza meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására és felkéri a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. október 31.
Gyutai Csaba polgármester
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Tárgy: A 2013-2014. tanévben indítható osztályok számának meghatározása a 9.
évfolyamon és az OKJ képzés szerint tervezett nappali tagozaton a középfokú
intézményekben
ZMJVK 176/2012. (X.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013-2014. tanévben a
középfokú oktatási intézményei nappali tagozatán a táblázatokban
meghatározott osztályszámok, szakmacsoportok és szakterületek szerinti
képzési irányultságok indításának, és az azokhoz hozzárendelt tanulói
létszámhatároknak a meghirdetését engedélyezi a középfokú intézmények
számára.
Gimnáziumok
Intézmény

Ady E. Ált. Isk.,
Gimn. és Alapfokú
Művészetokt. Int.
Apáczai Csere
János ÁMK
Gimnáziuma

Kölcsey Ferenc
Gimnázium

Zrínyi Miklós
Gimnázium

Évfolya
m
9.
9.
9.

Képzési irányultság
5 évfolyamos nyelvi előkészítő
osztály
5 évfolyamos képzőművészeti
irányultságú osztály
4 évfolyamos általános
tantervű osztály

6 évfolyamos reál
7.
(emelt óraszámú matematika)
osztály
5 évfolyamos nyelvi előkészítő
9.
(emelt óraszámú német nyelv)
osztály
5 évfolyamos nyelvi előkészítő
9.
(emelt óraszámú angol nyelv)
osztály
5 évfolyamos angol két tanítási
9.
nyelvű osztály
4 évfolyamos általános
9.
tantervű osztály
8 évfolyamos gimnáziumi
5.
osztály
5 évfolyamos nyelvi előkészítő
9.
(emelt szintű matematika)
osztály
5 évfolyamos nyelvi előkészítő
9.
(angol, német) osztály
Arany János Tehetséggondozó
9.
Program
Összesen
38

Osztály Tanuló
1

30 fő

1

30 fő

1

26 fő

1

28 fő

1

32 fő

1

32 fő

1

32 fő

1

32 fő

1

28 fő

1

32 fő

1

32 fő

1

30 fő

12

364 fő

Szakközépiskolák
Intézmény

Évfolyam
9.

Csány L.
Közgazdasági
Szakközépiskola

9.

9.

9.

9.
9.
Deák F. és
Széchenyi I.
Szakközép-és
Szaki, Sporti.

9.
9.
9.
9.

9.
Ganz Á. és
Munkácsy M.
Szakközép-és
Szaki

9.

9.

9.

9.
Páterdombi
Szakképző Iskola
9.

Képzési irányultság
4 évfolyamos osztály
(közgazdasági szakmacsoport,
haladó angol nyelv)
4 évfolyamos osztály
(informatika szakmacsoport,
haladó angol nyelv)
4 évfolyamos osztály
(informatikai szakmacsoport,
kezdő angol nyelv)
4 évfolyamos osztály
(közgazdasági szakmacsoport,
haladó német nyelv)
4 évfolyamos
(egészségügyi irányultságú)
osztály
4 évfolyamos osztály
(oktatás szakmacsoport)
4 évfolyamos
(faipari-gépészeti
irányultságú) osztály
4 évfolyamos (informatikai
irányultságú) oszt.
4 évfolyamos (építész
irányultságú) osztály
4 évfolyamos
közoktatási típusú labdarúgó
osztály
4 évfolyamos (elektronikaielektrotechnikai irányultságú)
osztály
4 évfolyamos
(gépészeti-informatikai
irányultságú) osztály
4 évfolyamos (könnyűiparikörnyezetvéd-i, fodrász
irányultságú) osztály
4 évfolyamos
(közlekedési irányultságú)
osztály
4 évfolyamos (kereskedelemmarketing-üzleti
adminisztráció irányultságú)
osztály
4 évfolyamos
(élelmiszeripari irányultságú)
osztály
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Osztály Tanuló
1,5

45 fő

1,5

45 fő

0,5

15 fő

0,5

15 fő

1

35 fő

1

35 fő

1

35 fő
(25+10
)

1

30 fő

1

30 fő

1

30 fő

1

32 fő

3

96 fő

1

32 fő

2

64 fő

1

30 fő

1

30 fő

4 évfolyamos (vendéglátásturisztika szakmacsoport,
9.
vendéglátás irányultságú)
osztály
4 évfolyamos (vendéglátás9.
turisztika szakmacsoport,
turisztika irányultságú) osztály
2 évfolyamos felnőttképzés
nappali tagozatos osztály
Összesen

1

30 fő

1

30 fő

1

30 fő

22

689 fő

Szakiskolák
Intézmény

Évfolyam
9.

9.
9.
Deák F. és
Széchenyi I.
Szakközép-és
Szaki, Sporti.

9.

9.

9.

9.
Ganz Á. és
Munkácsy M.
Szakközép-és
Szaki

9.

9.
Páterdombi
Szakképző Iskola

9.
9.

Képzési irányultság
építészet szakmacsoport:
vízszigetelő, melegburkoló;
kőműves-és hidegburkoló
oszt.
építészet szakmacsoport:
ács, festő, mázoló és tapétázó
osztály
faipari szakmacsoport:
asztalos osztály
szociális szolgáltatások
szakmacsoport: szociális
gondozó és ápoló osztály
gépészet szakmacsoport:
hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő, központi
fűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő, víz-,
csatorna- és közműrendszer
szerelő, gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő osztály
elektronika: villanyszerelő
osztály
gépészet szakmacsoport:
hegesztő, épület-és
szerkezetlakatos, gépi
forgácsoló osztály
közlek-i
szakmacsop:
karosszérialakatos oszt.
könnyűipari, elektronika,
informatika szakmacsop: női
szabó, elektronikai
műszerész, számítógépszerelő-karbantartó osztály
eladó
pincér
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Osztály Tanuló

1

24 fő

1

24 fő

1

24 fő

1

24 fő

1

24 fő

1

24 fő

2

60 fő

1

30 fő

1

30 fő

1
1

30 fő
30 fő

Páterdombi
Szakképző Iskola

Béke l Ált. Isk.,
Spec. Szakisk. és
EGYMI

szakács
vendéglátó eladó
cukrász
pék
kötelező felvételt biztosító
9.
osztály* (eladó)
mezőgazdaság szakmacsoport
9.
osztály
könnyűipar szakmacsoport
9.
osztály
gépészet szakmacsoport
9.
osztály
Összesen
9.
9.
9.
9.

1
0,5
0,5
1

30 fő
15 fő
15 fő
30 fő

1

30 fő

1

10 fő

1

8 fő

1

8 fő

19

470 fő

* a nemzeti köznevelésről szóló törvény a középfokú beiskolázás esetében nem
határoz meg kötelező felvételt biztosító intézményt, erre a célra a Páterdombi
Szakképző Iskola 1 eladó végzettséget biztosító osztályát célszerű kijelölni
Megjegyzések:
- a tanulói létszámok egyik iskolatípusnál sem tartalmazhatják még a jogorvoslatot
követően felvett tanulók számát
- felzárkóztató oktatást biztosító osztályt nem szükséges megjeleníteni, mert az Nkt.
alapján 2013. szeptember 1-jétől már indul az ezt e feladatot ellátó Híd I., illetve a
Híd II. program.
2.a) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakképzést folytató
intézményekben nappali rendszerű oktatás keretében a Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság döntése figyelembe vételével az alábbiak szerint engedélyezi
az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai képzések szervezését
(Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az intézmények vezetőit,
hogy a szakképző osztályok indításánál törekedjenek a minél magasabb
osztálylétszámok elérésére):
Csány László Szakközépiskola:
Szakképesítés megnevezése
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szakképesítés azonosítószáma
54 344 01

A fenti szakképesítések közül az alábbiak a nem támogatottak:
Nincs
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskola, Sportiskola
Szakképesítés megnevezése
Asztalos
Ács
Ápoló
Csecsemő és gyermekápoló
Egészségügyi asszisztens

Szakképesítés azonosítószáma
34 543 02
34 582 01
55 723 01
55 723 02
54 720 01
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Erősáramú elektrotechnikus
Épületgépész technikus
Faipari technikus
Festő, mázoló, tapétázó
Fogászati asszisztens
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
Gyermekotthoni asszisztens
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Kárpitos
Kisgyermek-gondozó, nevelő
Klinikai fogászati higiénikus
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
Kőműves és hidegburkoló
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Magasépítő technikus
Műszaki informatikus
Pedagógiai- és családsegítő
Sportedző (labdarúgó)
Szárazépítő
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
Villanyszerelő
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

54 522 01
54 582 01
54 543 01
34 582 04
54 720 02
35 582 01
54 761 01
34 582 05
34 542 05
54 761 02
55 725 11
34 582 07
34 582 08
34 582 09
54 582 03
54 481 05
54 140 02
54 813 02
34 582 10
54 762 02
34 762 01
55 762 06
34 522 04
34 582 12

A fenti szakképesítések közül az alábbiak a nem támogatottak:
Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés azonosítószáma
Gyermekotthoni asszisztens
54 761 01
Klinikai fogászati higiénikus
55 725 11
Pedagógiai- és családsegítő
54 140 02
Sportedző (labdarúgó)
54 813 02
Szociális asszisztens
54 762 02
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola:
Szakképesítés megnevezése
Gépi forgácsoló
Gyártósori gépbeállító
Ipari gépész
Hegesztő
Épület- és szerkezetlakatos
Szerszámkészítő
Automatikai technikus
Elektronikai műszerész
Mechatronikai technikus
Női szabó
Ruhaipari technikus
Autóelektronikai műszerész
Gépgyártás-technológiai technikus
CAD-CAM informatikus
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Szakképesítés azonosítószáma
34 521 03
34 521 05
34 521 04
34 521 06
34 582 03
34 521 10
54 523 01
34 522 03
54 523 04
34 542 06
54 542 02
54 525 01
54 521 03
54 481 01

Járműfényező
CNC gépkezelő
Gépjármű mechatronikus
Gépjármű építő szerelő
Mechatronikus karbantartó
Finommechanikai műszerész
Informatikai rendszergazda
Számítógépszerelő-karbantartó
Elektromechanikai műszerész
Elektronikai technikus
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Autószerelő
Karosszérialakatos
Környezetvédelmi technikus
Vízügyi technikus
Gyakorló fodrász
Gyakorló kozmetikus
Fodrász
Autótechnikus
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

34 525 03
35 521 01
34 525 02
34 525 01
34 523 01
34 521 02
54 481 04
34 523 02
34 522 01
54 523 02
54 841 02
54 525 02
34 525 06
54 850 01
54 853 01
52 815 01
52 815 02
55 815 01
55 525 01
55 850 01
55 850 02

A fenti szakképesítések közül az alábbiak a nem támogatottak:
Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés azonosítószáma
Gyártósori gépbeállító
34 521 05
Automatikai technikus
54 523 01
Gépjármű mechatronikus
34 525 02
Gépjárműépítő szerelő
34 525 01
Környezetvédelmi technikus
54 850 01
Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
55 850 02
Páterdombi Szakképző Iskola:
Szakképesítés megnevezése
10. osztályra épülő szakképesítések:
Eladó
Cukrász
Pincér
Szakács
Vendéglátó eladó
Vendéglátó üzletvezető
Pék
Húsipari termékgyártó
Dísznövénykertész
Kertész
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Vendéglátásszervező-vendéglős
Turisztikai szervező, értékesítő
Idegenvezető
Kereskedő
Logisztikai ügyintéző
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Szakképesítés azonosítószáma
34 341 01
34 811 01
34 811 03
34 811 04
34 811 05
35 811 02
34 541 04
34 541 03
34 622 01
34 622 02
35 622 02
54 811 01
54 812 03
54 812 01
54 541 01
54 345 01

A fenti szakképesítések közül az alábbiak a nem támogatottak:
Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés azonosítószáma
Idegenvezető
54 812 01
2.b) A 2013-2014. tanévben a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
szakképzési ösztöndíj rendeletében meghatározott szakképzésekre nyújtható be
pályázat.
A Közgyűlés felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy a
középfokú oktatási intézmények vezetőit értesítse a határozatban foglaltakról.
Határidő:
Felelős:

2012. október 28.
Gecse Péter az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Tárgy: 2012. évi közmeghallgatás megszervezése
ZMJVK 177/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi közmeghallgatást 2012.
november 29. (csütörtök) 15.00 órára hívja össze.
Helyszíne: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
2.) Közérdekű kérdések, felvetések
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. november 29.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Közterületek elnevezése
ZMJVK 178/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. Zalaegerszeg 32838 hrsz-ú közterületnek Repkény utca,
2. Zalaegerszeg 32846 hrsz-ú közterületnek Gombás út
elnevezést adja.
A közterületek elnevezésének időpontja 2012. november 01.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos további
feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. november 01.
Dr. Kovács Gábor jegyző
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Tárgy: Alapítvány támogatása
ZMJVK 179/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően a Zalaegerszegi Gyermekek
Egészségéért Alapítvány részére egészségnevelő programok támogatása céljára
150.000 Ft támogatást biztosít az „Egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete”
költségvetési előirányzat terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. november 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A gébárti fedett termálfürdő, a gébárti kemping és a pózvai geotermikus
közműrendszer megvásárlása
ZMJVK 180/2012. (X.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elviekben egyetért a gébárti fedett
fürdő, a gébárti kemping valamint a pózvai geotermikus közműrendszer eszközeinek
megvásárlásával. A közgyűlés megbízza a polgármestert, hogy a megszerezni kívánt
vagyontárgyak tekintetében készíttessen vagyonértékelést, továbbá a jövőbeni üzleti,
jogi, műszaki és környezetvédelmi kockázatok feltárása céljából világítassa át az
érintett két gazdasági társaságot, illetve a pózvai geotermikus projektet. A közgyűlés
felkéri a polgármestert arra, hogy a vagyonértékelés és a vizsgálatok ismeretében
tegyen konkrét javaslatot az adásvétel tárgyára és a leendő vevő személyére, majd az
eladóval egyeztetett és az önkormányzat számára legelőnyösebbnek bizonyuló vételi
konstrukciót és az üzemeltetési koncepciót jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés
elé.
Határidő:
Felelős:

2013. január 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A nekeresdi-pózvai körforgalom melletti, zalaegerszegi 0831/164 és 0831/178
hrsz-ú ingatlanok értékesítése
ZMJVK 181/2012. (X.25.) sz. határozata
1.
2.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a
214/2011. (X.20.) sz. határozatát.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat
tulajdonában álló zalaegerszegi 0831/164 hrsz-ú és zalaegerszegi 0831/178
hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanok útmegszüntető eljárás általi
forgalomképessé válásával.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott
ingatlanokat pályázati eljárás lefolytatása nélkül értékesíti Nagy Lajos (8900
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4.

5.

6.

7.

8.

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 25. szám alatti lakos) részére. Az ingatlanok
vételára 1805,- Ft/m2, összesen 1.128.152,- Ft. Az értékesítés során ÁFA
fizetési kötelezettség nem keletkezik.
A 2. pontban meghatározott ingatlanok értékesítését megelőzően az
önkormányzat vállalja az útmegszüntető eljárás lefolytatásához szükséges
tervdokumentáció elkészíttetését, és annak felhasználásával kezdeményezi a
Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél az eljárás
lefolytatását, az útmegszüntető eljárási engedély beszerzését, majd mindkét
ingatlan esetében az adásvételi szerződés elkészítését.
A 4. pontban megjelölt eljárással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség
(útmegszüntetési terv, hiteles tulajdoni lapok, térképkivonatok költségei, stb.)
megfizetése Nagy Lajost terheli.
Amennyiben az önkormányzattól független külső körülmények, illetve a
hatósági eljárás esetleges meghiúsulása miatt az értékesítés nem jön létre, az
önkormányzattal szemben Nagy Lajos semmiféle követeléssel nem élhet.
A vevő által 2011. 10. 12-én megfizetett 40.125,- Ft bánatpénz foglalónak
minősül, és a vételárba beszámításra kerül. A vételár megfizetése az adásvételi
szerződés megkötését követő 15 napon belül esedékes, az önkormányzat a
teljes vételár megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezettetése vevő kötelezettsége
és költsége.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. október 25-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes
Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról
külföldi utazásokról (Marl, Dobrics, Gorizia)

Tájékoztató a 2012. október 25-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Javaslat lakott és üres, gazdaságosan nem felújítható önkormányzati bérlakások
értékesítésére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 182/2012. (X.25.) számú határozatával
az előterjesztés 1-2. sz. mellékletében meghatározott lakott, valamint üres
önkormányzati tulajdonú bérlakásokat elidegenítésre kijelöli. A kijelölés ezen
feltételekkel a közgyűlési döntéstől számított 1 év időtartamra szól, a lakások
értékesítésére vonatkozó pályázat többszöri meghirdetésének lehetőségével.
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 183/2012. (X.25.) számú
határozatával döntött egy önkormányzati bérlakás biztosításáról, közgyűlési lakáskeret
terhére.
Tárgy: Méltányossági segélykérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2012. (X.25.) számú
határozatával a fellebbezést elutasítja, az I. fokú határozatot pedig változatlanul helyen
hagyja.
Tárgy: Az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PSZÁF előtti engedélyezési
eljárás keretében kapott hiánypótlásnak megfelelően az Üzleti terv, az Alapító okirat,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, továbbá a Felügyelő
Bizottság ügyrendjének elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 185/2012. (X.25.) számú
határozatával az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PSZÁF előtti
engedélyezési eljárás keretében kapott hiánypótlásnak megfelelően az Üzleti tervet, az
Alapító okiratot, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosította, illetve a
Felügyelő Bizottság ügyrendjét elfogadta.
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Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRAT
amely abból a célból készült, hogy az 1.) pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv
74/A-74/G §-ai, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény alapján tartós közérdekű
célra jogi személyként működő közalapítványt hozzon létre és működtessen az alábbiak
szerint:
1.) A közalapítvány alapítója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
2.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
3.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
4.) A közalapítvány célja és tevékenysége:
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének
támogatása.
A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.
A közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése, 6. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az önkormányzat gondoskodni kíván, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati
rendelete 8. § (3) bekezdés 11. pontja alapján az önkormányzat önként vállalt feladata.
5.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
6.) A közalapítvány vagyona:
Az alapító a 4.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Rt. Zala Megyei
Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán 500.000 (azaz Ötszázezer)
Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki a 4.) pontban meghatározott cél eléréséhez
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pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja
az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket. A csatlakozók a csatlakozással nem
válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a
Kuratórium dönt.
7.) A közalapítvány gazdálkodásának és a vagyon felhasználásának módja:
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot
illeti meg.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, illetve
kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlan felelős tagja, és a
fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére,
vagyis a zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és
működésének támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani:
- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása
- a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása
- az oktatási körülmények javítása
- a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése
- PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka,
illetve a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó
bevételek, az adományok és vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának
célszerinti tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A
közalapítvány szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi
közzé, a szolgáltatás igénybevétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten
kezdeményezhető, amelyről a kuratórium a legközelebbi ülésen dönt. A szerződésben
rögzített, illetve az állandó működési kiadások operatív intézése a közalapítvány
igazgatójának feladata.
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a kuratórium gondoskodik.
Az eljárási rendet a kuratórium által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell
rögzíteni.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
49

befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető,
a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
8.) A közalapítvány kezelő szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 15 fős
Kuratórium.
A Kuratórium elnöke:
Nagy András
8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2.
A Kuratórium tagjai:
8900 Zalaegerszeg, Jegenyés u. 13.
Gyutai Csaba
8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 23/a.
Dr. Gyimesi Endre
8900 Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.
Tombi Lajos István
Karamánné Dr. Pakai Annamária 8900 Zalaegerszeg, Várberki út 51.
8900 Zalaegerszeg, Jedlik Ányos út 12.
Dr. Tóth József
8991 Teskánd, Sport u. 4.
Dr. Csidei Irén
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 19.
Dr. Háry András
8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 35.
Manninger Jenő
9970 Szentgotthárd, Kis u. 29.
Pénzes Tibor
8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 8.
Dr. Németh András
9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 7.
Vargáné Bérczes Bernadett
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63.
Lang János
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 27. II/10.
Kovács Erzsébet
8992 Teskánd, Hajnal u. 19.
Dr. Gombocz Károly
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább
évente háromszor ülésezik. A testület üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés
szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges
előterjesztéseket, az ülést megelőzően 8 nappal, írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein az Ellenőrző Bizottság tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek.
8. 1. Határozathozatal
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább kilenc tag jelen van és minden
esetben többségben vannak az olyan tagok, akik nem képviselőtestületi tagok.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye és
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számaránya megállapítható legyen. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a
közalapítvánnyal.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8. 2. A Kuratórium működése
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon alapítványi célra
való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az
alapítónak és az Ellenőrző Bizottságnak, - kérésre a csatlakozóknak - köteles beszámolni, és
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is
nyilvánosságra hozni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, a döntést
egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A Kuratórium tagjai által feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért a
közalapítvány felelős. A tag e minőségében a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerint felel.
A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja
tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti, az alapító jogosult a kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja
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meg. A szervezeti és működési szabályzatnak egyebek mellett rendelkeznie kell:
- a kezelő szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról,
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
- a közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
8.3. A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium elnöke a Közalapítványnak, mint jogi személynek teljes körű képviseleti
jogával felruházott személy. Tartós távollét (szabadság, betegség) vagy egyéb akadályoztatás
esetén képviseleti jogának egy részével a Kuratórium egy tagját írásban meghatalmazhatja.
9.) A Kuratórium ellenőrző szerve:
Az Alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére - határozatlan időre
- 3 tagú ellenőrző bizottságot hoz létre.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba

8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Herbert Ferenc
Borsos József

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 10/b.
8394 Alsópáhok, Kossuth utca 11.

Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- az Ellenőrző Bizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a kuratórium elé terjeszteni.
Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző
Bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a
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napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal
korábban kézbesíteni kell. Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívását az ok és a cél
megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti
juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
10.) A Közalapítvány igazgatója:
A Közalapítvány igazgatóját a Kuratórium elnöke bízza meg határozott, vagy határozatlan
időre, a megbízási szerződést a Kuratórium jóváhagyja. A megbízási szerződés a közös
megegyezés és a rendkívüli felmondási indokokon túl csak egy hónapi idővel bontható fel.
A Közalapítvány igazgatója látja el a Közalapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek
operatív viteléhez szükséges teendőket. Az igazgató munkáját az Alapító Okiratban, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival
összhangban végzi.
A Kuratórium által elfogadott határozatok végrehajtásáról az igazgató gondoskodik, melyről
folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a Határozatok Könyvét a Közalapítvány igazgatója
köteles vezetni és igény esetén az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani.
Az igazgató munkája során használhatja a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráját.
Az igazgató elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és ügyrendjét,
azokat a Kuratórium elé terjeszti; és ellát minden egyéb a Közalapítvány működésével
kapcsolatos adminisztratív feladatot.
11.) A Kuratórium képviselete:
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő
utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Nagy András a kuratórium elnöke és Karamánné Dr.
Pakai Annamária kuratóriumi tag és Dr. Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása
szükséges, melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.

53

12.) Záró rendelkezések:
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s ekkor nyeri el jogi
személyiségét is.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell
tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 25i ülésén hozott 171/2012. (X.25.) sz. határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg, 2012. október 25.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Gyutai Csaba
polgármester
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