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A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló  

7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében és a 34. § (5) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. 

§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási 

feladatairól a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési bevételeket 

17.606.673 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési  bevételek: 

- intézményi működési bevételek   3.124.078 eFt 

- közhatalmi  és  önkormányzat sajátos működési bevételei  5.470.970 eFt 

- felhalmozási bevételek                1.047.370 eFt 

- kapott támogatás   5.722.116 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  222.363 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 1.970.585 eFt 

- kölcsönök visszatérülése 49.191 eFt 

 

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek 

tartalmazzák. 

 

(2)   Költségvetési kiadások összegét 20.356.712 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a 

(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 

 

(3)   Költségvetési kiadások: 

- személyi jellegű kiadások         5.736.082 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok         1.538.601 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai              98.037 eFt 

- dologi jellegű kiadások          5.641.811 eFt 

- működési  támogatások          1.416.355 eFt   

- kölcsönnyújtás             121.869 eFt             

  



   

A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 

működő költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(4)  A költségvetési hiány összegét 2.750.039 eFt-ban, ebből működési hiányt 673.330 eFt-

ban, a fejlesztési hiányt 2.076.709 eFt-ban állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                          679.776 eFt 

Felhalmozási célra:                                                                            1.398.997 eFt 

 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra          5.314 eFt 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 
 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         922.538 eFt 

                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.006.625 eFt 

 

Finanszírozási célú kiadások: 

Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                             11.760 eFt 

Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        244.826 eFt 

                                             Finanszírozási kiadások összesen:        256.586 eFt 

 

(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 1.097.644 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 3.000 eFt, a céltartalék összege 1.094.644 eFt. 

 

(6)   A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.138.144 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 268.471 eFt, céltartalék összege 16.687 eFt, 

feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

  

(7)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 568.169 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 100.270 eFt, céltartalék összege 48 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.” 

 

2. § 

 

(1)  A R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 

4., 5., 6., 7., 8. és 9. számú melléklete lép. 

 

(2) A R. 5/a. és 6/a.  számú melléklete a jelen rendelet 10. és 11. számú mellékletével 

módosul. 

 



   

3. § 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2012. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a 2012. utolsó ei.módosítás.xls. dokumentumban található 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/9/8/2/9/doc_url/kozl_2013_02_12_mell.xls


   

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

Tárgy: Pályázatok benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A „Épület energetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” valamint a KEOP-2012-5.5.0/B 

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 

pályázati konstrukciókra 

 

ZMJVK 18/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 

- az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium, Zalaegerszeg, 

Kisfaludy u. 2. szám alatti, 3205 helyrajzi számú helyszínén, és 

-  a Liszt Ferenc Általános Iskola, Zalaegerszeg, Varkaus tér 1. szám alatti, 

110 helyrajzi számú helyszínén 

megvalósítandó „Zalaegerszegi intézmények épületenergetikai felújítása” c. 

projektre az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KEOP-2012-5.5.0/A 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása tárgyú pályázati konstrukción belül, az alábbi költségvetéssel: 

- A projekt keretében tervezett beruházás teljes költsége: bruttó 288.510.724 Ft 

- A projekt keretében elszámolható költségek teljes összege:bruttó 288.510.724 Ft 

- Önkormányzati saját erő: 43.276.609 Ft 

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 245.234.115 Ft 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját erő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2013. február 11. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 

-  Napsugár úti bölcsőde, Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. Helyrajzi szám: 332, 

-  Landorhegyi úti óvoda Zalaegerszeg, Landorhegyi  u. 15. Helyrajzi szám: 

4852  

-  Mikes úti óvoda,  Zalaegerszeg, Mikes u. 2/a. Helyrajzi szám: 4070 

-  Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53. Helyrajzi 

szám: 3810/1 

helyszíneken megvalósítandó „Megújuló energiaforrásokkal kombinált 

épületenergetikai felújítások a zalaegerszegi intézményeknél” c. projektre az 

Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú, 

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” tárgyú pályázati konstrukción belül, az alábbi költségvetéssel: 

 

- A projekt keretében tervezett beruházás teljes költsége: bruttó 419.321.166 Ft 

- A projekt keretében elszámolható költségek teljes összege: bruttó 419.321.166 

Ft 

- Önkormányzati saját erő: 62.898.175 Ft 



   

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 356.422.991 Ft 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját erő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2013. február 11. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítési  pályázatok benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A „Épület 

energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázati 

konstrukcióra 

 

ZMJVK 19/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Zalaegerszeg 

közigazgatási területén belül megvalósítandó „Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása Zalaegerszegen, I. ütem” c. projektre az Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati konstrukción belül, 

legfeljebb az alábbi költségvetéssel: 

 

  A projekt keretében tervezett beruházás teljes költsége: bruttó 587 808 543 Ft 

  projekt keretében elszámolható költségek teljes összege: bruttó 587 808 543 Ft 

  Önkormányzati saját erő: 88 171 282 Ft 

  A KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 499 637 261 Ft 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját erő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2013. február 20. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
 

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Zalaegerszeg 

közigazgatási területén belül megvalósítandó „Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása Zalaegerszegen, II. ütem” c. projektre az Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati konstrukción belül, 

legfeljebb az alábbi költségvetéssel: 

 

 A projekt keretében tervezett beruházás teljes költsége: bruttó 583 601 061 Ft 

 projekt keretében elszámolható költségek teljes összege: bruttó 583 601 061 Ft 

 Önkormányzati saját erő: 87 540 159 Ft 



   

 A KEOP forrásból igényelt támogatás összege: 496 060 902 Ft 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját erő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő:  2013. február 20. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli 

Régióban” (NYDOP-3.2.1/B-12) kiírásra 

 

ZMJVK 20/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja pályázat 

konzorciumi formában történő benyújtását a Nyugat-Dunántúli Operatív 

program NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú kiírására és felkéri a polgármestert, 

gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat 

benyújtásához szükséges konzorciumi szerződést aláírja. 

 

Határidő:  2013. február 20. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések 

megtételére 

 

ZMJVK 21/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 

költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 

hogy a költségvetési törvényben előírt feltételekkel az önkormányzat 

adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 

venni. 

  

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 31-én nem állt a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

 



   

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat 

nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten 

az átvállalandó adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy 

teljesítésének biztosítékául szolgál.  

 

4.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a)  a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket 

tegye meg, 

b)  a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat 

kösse meg. 

 

5.)  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről tájékoztassa a testületet. 

 

Határidő:    2013. június 30. 

Felelős:        Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

ZMJVK 22/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg és térsége 

ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés 

mellékletében szereplő módosított Társulási Megállapodását. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő:  2013. február 15. 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2012. évi prémiumának megállapítása 

 

ZMJVK 23/2013. (II.11.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megye Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Televízió Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 31.842 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 12.755 eFt-ban állapítja meg. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, 

hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye 

meg.      

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 



   

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Tompa Gábor ügyvezető részére 12 havi prémium kifizetését 

engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
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