XVI. évfolyam 4. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2015. MÁRCIUS 13.

TARTALOM
SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat.

Kulturális, közművelődési gazdasági
ellátó szervezet létrehozása, a jelenleg
működő gazdasági ellátó rendszer
tervezett átalakítása

ZMJVK 59/2015. (III.05.) sz. hat.

Hatháza
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVK 60/2015. (III.05.) sz. hat.

Kaszaháza városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVK 61/2015. (III.05.) sz. hat.

Alsójánkahegy városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

ZMJVK 62/2015. (III.05.) sz. hat .

Zalabesenyő városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 6/2015. (III.13.) sz. ÖR.

a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.)
önkormányzati
rendelet
I.
negyedévi
módosításáról

ZMJVK 7/2015. (III.13.) sz. ÖR.

a szociális szolgáltatásokról és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 8/2015. (III.13.) sz. ÖR.

az önkormányzat által nyújtott támogatások és az
államháztartáson kívüli forrás átvételének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról

ZMJVK 9/2015. (III.13.) sz. ÖR.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007.
(II.9.)
önkormányzati
rendelete
módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 38/2015. (III.05.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

közgyűlési

ZMJVK 39/2015. (III.05.) sz. hat.

A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelet I. negyedévi
módosítása

ZMJVK 40/2015. (III.05.) sz. hat.

Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés megkötése a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel

ZMJVK 41/2015. (III.05.) sz. hat.

Zala
Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal célhoz kötött pénzeszköz átadási
megállapodás megkötése

ZMJVK 42/2015. (III.05.) sz. hat.

KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukcióra
benyújtott „Zalaegerszeg M.J.V. Polgármesteri
Hivatalában fotovoltaikus rendszer kialakítása”
című pályázat megvalósítása

ZMJVK 43/2015. (III.05.) sz. hat.

Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása

ZMJVK 44/2015. (III.05.) sz. hat.

Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi
támogatott
munkaerő
kölcsönzési
tevékenységéről és a támogatott munkaerő
kölcsönzés eljárási szabályainak módosítása

ZMJVK 46/2015. (III.05.) sz. hat.

Intézmények alapító okiratainak módosítása

ZMJVK 47/2015. (III.05.) sz. hat.

Új helyi adó bevezetésének koncepciója

ZMJVK 48/2015. (III.05.) sz. hat.

Köztéri alkotás elhelyezése

ZMJVK 49/2015. (III.05.) sz. hat.

Alapítványok támogatása

ZMJVK 50/2015. (III.05.) sz. hat.

Ságodi Kertészeti telep (Zalaegerszeg, 0807/5
hrsz) területén lévő nem lakás célú helyiségek
albérletbe adása

ZMJVK 51/2015. (III.05.) sz. hat.

A Budapesti Gazdasági Főiskola (Zalaegerszeg
4815/5 hrsz - Gasparich u. 18.) területrészének
térítésmentes igénylése a Duális Képző és
Innovációs Központ érdekében

ZMJVK 52/2015. (III.05.) sz. hat.

Gébárti tó halgazdálkodási jogának igénylése

ZMJVK 53/2015. (III.05.) sz. hat.

Andráshida 0685/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe
vonásához szükséges terület-felhasználási célt
tartalmazó döntés

ZMJVK 54/2015. (III.05.) sz. hat.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft. nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 35.) iránti kérelme

ZMJVK 55/2015. (III.05.) sz. hat.

A Kézi Rongyszőnyeg Bt. nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 35.) iránti kérelme

ZMJVK 56/2015. (III.05.) sz. hat.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. nem
lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme

ZMJVK 57/2015. (III.05.) sz. hat.

Zalaegerszeg
7180/1
hrsz-ú
kultúrház
megjelölésű
ingatlan
üzemeltetési
szerződésének felmondása

ZMJVK 58/2015. (III.05.) sz. hat.

Döntés a TOP
kritériumairól

projektek

kiválasztási

ZMJVK 63/2015. (III.05.) sz. hat.

Az Első Egerszegi Hitel Zrt. jelenlegi helyzete,
további működése (Zárt ülés)

ZMJVK 64/2015. (III.05.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben
lakáskérelme (Zárt ülés)

lévő

személy

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. március 5-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy:Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet létrehozása, a jelenleg
működő gazdasági ellátó rendszer tervezett átalakítása
ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűjteményi és Közművelődési
Gazdasági Ellátó Szervezetet 2015. április 1-jei hatállyal megalapítja. Az intézmény alapító
okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. március 13.
Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűjteményi és Közművelődési
Gazdasági Ellátó Szervezet létszámkeretét 13 főben határozza meg.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűjteményi
és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozásával kapcsolatos pénzügyi,
számviteli intézkedéseket tegye meg és a feladatellátás változásához kapcsolódó költségvetési
előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottságot, hogy a Közgyűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatói beosztására irányuló pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. március 16.
Makovecz Tamás, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűjteményi és Közművelődési
Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2015. április 1-jétől a
kiírásra kerülő magasabb vezetői beosztására irányuló pályázat elbírálásáig Paulikné Horváth
Ágnest bízza meg. Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére,
betöltendő munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint,
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 50.000.- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A §-a alapján a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet működésének áttekintésével és átalakításával
kapcsolatos javaslatot dolgozza ki és terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Hatháza városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 59/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Hatháza városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Dr. Tóth László önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Szabó Istvánné (8900 Zalaegerszeg, Hatházi u. 20/A.),
2. Tóth László (8900 Zalaegerszeg, Hatházi u. 1.) szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős:
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Kaszaháza városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 60/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Kaszaháza városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Dr. Tóth László önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Kiss Ferenc önkormányzati képviselő (8900 Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 10.)
2. Papp Tímea (8900 Zalaegerszeg, Verőfény u. 25.),
3. Szűcsné Csapó Irma (8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 6.),
4. Varga Andrea (8900 Zalaegerszeg, Zala u. 2/D.) szám alatti lakosokat megválasztja.

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős:
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Alsójánkahegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 61/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Alsójánkahegy városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Gyurkó Veronika (8900 Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 42.),
2. Horváth Attila (8900 Zalaegerszeg, Orsolya tér 17.),
3. Santák László (8900 Zalaegerszeg, Mátyás király u. 14.),
4. Reidinger Gyuláné (8900 Zalaegerszeg, Katona József u. 1.),
5. Miklós Zoltán (8900 Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 29/4.),
6. Nagy János (8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 27.)
7. Őriné Both Márta (8900 Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 4.)
8. Stoll József (8900 Zalaegerszeg, Liliom u. 8.)
9. Berke Tamás (8900 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond u. 20.)
szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős:
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:

Zalabesenyő városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 62/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Zalabesenyő városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Becs Jánosné
Zalaegerszeg, Esze T. u. 31.
2. Bérczes Tivadarné
Zalaegerszeg, Besenyő u. 66.
3. Borsos József
Zalaegerszeg, Csörge u. 6/A.
4. Kőrösi József
Zalaegerszeg, Besenyő u. 111.
5. Miszori Dezső
Zalaegerszeg, Posta u. 55.
6. Polgár Ferenc
Zalaegerszeg, Besenyő u. 77.
7. Simon József
Zalaegerszeg, Hegyi u. 3.
8. László István
Zalaegerszeg, Posta u. 32.
9. Szakony József
Zalaegerszeg, Besenyő u. 17.
10. Szabóné Németh Emőke
Zalaegerszeg, Posta u. 9.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős: Gecse Péter önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
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
2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi összes bevételét 17.281.351
eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.335.421 eFt-ban hagyja jóvá,
melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.258.189 eFt
3.491.467 eFt
4.552.000 eFt
2.502.285 eFt
144.480 eFt
67.000 eFt
320.000 eFt

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2015. évi összes kiadást 17.281.351 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 17.281.351 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

3.039.237 eFt
854.332 eFt
4.987.533 eFt
211.954 eFt
1.615.375 eFt
291.907 eFt
5.026.394 eFt
51.490 eFt
681.841 eFt
10.000 eFt
864.685 eFt

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 2.945.930 eFt-ban, ebből a működési hiányt 1.334.313 eFtban, a fejlesztési hiányt 1.611.617 eFt-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célra:
Felhalmozási célra:

1.334.313 eFt
1.233.599 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
378.018 eFt
Finanszírozási bevételek összesen: 2.945.930 eFt”

2. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.179 főben, a 10.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2.,
3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4.§

Jelen rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Melléklet: Másolat eredetije2015.I.negyedévi ei. módosítás.xls
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21.§ (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Idősek Gondozóháza igénybevétele iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez
kell benyújtani, aki az intézményi elhelyezést megelőzően a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet
2. számú melléklete szerinti adatlap felhasználásával elvégzi az előgondozást.”
2.§
Az R. 22/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Idősek Otthona igénybevétele iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell
benyújtani, aki elvégzi a gondozási szükséglet és a jövedelem vizsgálatot és az intézményi
elhelyezést megelőzően a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerinti
adatlap felhasználásával az előgondozást.”
3.§
Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Bölcsődei ellátásba elsősorban azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek
bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van. Amennyiben a felvételre várakozók között nincs zalaegerszegi bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, abban az esetben az intézmény
engedélyezett férőhelyszáma 15%-áig zalaegerszegi bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási
hellyel nem rendelkező igénylő is felvételt nyerhet.”
4.§
Az R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető az Szt. 114-119/C §-aiban foglalt szabályok
figyelembevételével állapítja meg, és erről a térítési díj fizetésére kötelezettet írásban tájékoztatja.”

5.§
Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.§ Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt a
térítési díj összegéről, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata – a döntés
kézhezvételétől számított harminc napon belül – a bíróságtól kérhető. A fenntartó döntéséig,
illetőleg a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell
megfizetni.”
6.§
Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7.§
Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által – intézményben vagy ellátási szerződés útján – nyújtott szociális
és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények:
„A L A P S Z O L G Á L T A T Á S O K :
Étkeztetés:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Családsegítés:
- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Támogató szolgáltatás:
- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 72.
Utcai szociális munka:
- Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
Nappali ellátás:
- Belvárosi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
- Landorhegyi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Platán sor 4.
- Andráshidai Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.
- Fogyatékkal élők nappali ellátása
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
- Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
.
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 23.
- Nappali Melegedő
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.

SZAKOSÍTOTT

ELLÁTÁSO K:

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
- Idősek Gondozóháza
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
- Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
- Fogyatékos személyek gondozóháza
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
- Idősek Otthona
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3.
- Fogyatékos személyek otthona
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
GYERMEKJÓLÉTI

A L A P E L L Á T Á S O K:

A gyermekek napközbeni ellátása:
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 21-25.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Gyermekek átmeneti gondozása:
- helyettes szülői ellátás

- Családok Átmeneti Otthona

Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.”

2. melléklet 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások
intézményi térítési díja
I. Gyermekek napközbeni ellátása
I.I. Gyermekétkeztetés
Ellátási forma
 bölcsődei gyermekétkeztetés
 bölcsődei ellátáson kívüli
gyermekétkeztetés
 óvodai napközi otthon

általános
iskolai
napközi otthon
 általános iskolai menza
 középiskolai kollégium
 középiskolai menza

Intézményi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
445 Ft/fő
699 Ft/fő
398 Ft/fő
513 Ft/fő
319 Ft/fő
822 Ft/fő
357 Ft/fő

I.2. Bölcsődei gondozás
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:

240 Ft/nyitvatartási nap

I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet
Intézményi térítési díj napi összege:
 heti 1 – 2 nap:
 heti 3 – 5 nap:
 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:
 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:
 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:
 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:
I.3.2. Játszóház
Óradíj összege:

1.500 Ft/nap
1.000 Ft/nap
1.000 Ft/nap
650 Ft/nap
6.250 Ft
4.200 Ft
300 Ft/óra

II. Szociális szolgáltatások
II.1. Étkeztetés
Intézményi térítési díj napi összege (ÁFA-val növelt):

600 Ft

Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt):

720 Ft

II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege: 700 Ft
II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:
 szociálisan rászoruló személy esetén:
 szociálisan nem rászoruló személy esetén:

30 Ft / nap / készülék
125 Ft / nap / készülék

II.4. Idősek Klubja
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja:

50 Ft / nap

II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása
Ellátási kategóriák
 csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
esetén
 napközbeni
tartózkodást
és
étkezést
igénybevevők esetén

Intézményi térítési díj
napi összege
50 Ft
650 Ft

III. Szociális szakellátások
III.1. Idősek Gondozóháza
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

121.500 Ft
4.050 Ft

III.2. Idősek Otthona
Ellátási szintek
 Demens részlegen ellátott jogosult esetében
 Emelt szinten ellátott jogosult esetében
 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében

Intézményi térítési díj
havi összege
napi összege
96.000 Ft
3.200 Ft
96.000 Ft
3.200 Ft
96.500 Ft
3.200 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő
egyszeri hozzájárulás összege: 1.152.000 Ft.
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

17.130 Ft
571 Ft ”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás
átvételének szabályairól
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe tartozó szervekre,
valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és –
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre
és államháztartáson belülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott
pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
Államháztartáson belül nyújtott támogatás az
államháztartás alrendszerébe tartozó jogi személyiséggel rendelkező szervek részére átadott
pénzeszköz.
(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére,
valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen
jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális
ellátás) pénzbeli juttatás.
A céljellegű támogatás lehet:
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél
megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli
támogatást.
II. Fejezet
Támogatás átadására vonatkozó szabályok
Az átadott támogatás forrása
3.§ Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.
A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése
4.§ (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a
közgyűlés, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester, a
szakágazatok rendelkezésére álló működési támogatási keretek felosztásáról az illetékes
szakbizottságok, az Egyéb Szervezetek támogatása keret felosztásáról a Gazdasági Bizottság,
a településrészi önkormányzatok rendelkezésére álló keretösszeg terhére nyújtandó
támogatásról az adott településrészi önkormányzat (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó)
dönt, melyhez a szakmai bizottságok véleményét kérheti.
(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs, és
e) amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint
gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása.
(3) A támogatási kérelmek az 1.a melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével nyújthatók be,
az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelemhez csatolni kell a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján kiállított - 1.b melléklet – összeférhetetlenségről és érintettségről szóló
nyilatkozatot is. A kérelem benyújtásakor a támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy az
önkormányzat hivatalán keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be
egyidejűleg azonos célra kérelmet, valamint arról, hogy az önkormányzat, az
önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt
határidejű tartozása és nincs köztartozása.
(4) A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet
benyújtani. A polgármester a polgármesteri rendelkezésű keretből nyújtandó támogatás
esetében az írásbeli kérelemtől eltekinthet. A megállapodás megkötése előtt, ebben az
esetben is köteles nyilatkozni a támogatott arról, hogy az önkormányzat, az
önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű
tartozása és nincs köztartozása, valamint vele szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenségi, illetve érintettségi okok nem állnak fenn.

A közgyűlés egyedi döntéssel is nyújthat támogatást, mely esetben a rendelet támogatási
megállapodásra és elszámolási szabályaira vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Amennyiben több bizottság is nyújt egyidejűleg támogatást ugyanazon támogatott azonos
célja érdekében, akkor az önkormányzati forrásból (polgármesteri keret, bizottsági,
településrészi hatáskörben) nyújtott támogatás – az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerveket kivéve - együttesen sem haladhatja meg a támogatási cél tervezett
költségvetésének 50 %-át. A támogatást kérőnek be kell mutatnia, nyilatkoznia kell a
legalább 50 %-os önerő (önkormányzaton kívüli forrás) meglétéről.
(6) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, valamint a támogatás célját.
A támogatási megállapodás
5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást
kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott
részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.
(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem
adhatja. Amennyiben a támogatott alaptevékenysége alapján támogatás nyújtására fordítja a
támogatás összegét, a támogatottól köteles az ezen rendelet előírásai szerinti elszámolást
kérni, és azt az önkormányzat részére a benyújtott elszámoló lap mellékleteként csatolni.
(4) A támogatási megállapodás aláírására jogosultak körét a kiadási előirányzattól függően
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzgazdálkodási Szabályzatáról
szóló belső szabályzat tartalmazza.
(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban
átutalással, különösen indokolt esetben postai átutalással lehet teljesíteni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
Az elszámolás
6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles
a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés
előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, kabinet) felé az alábbiak szerint:
a) Eseti támogatások:
A támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt összeg célnak megfelelő
felhasználásáról elszámolni, egyúttal köteles bemutatni az egyéb önkormányzati
forrásból származó támogatás és a szükséges legalább 50 %-os önerő együttes
összegének cél szerinti felhasználását, az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat
szükséges becsatolni:
aa) kitöltött Elszámoló lap (2. melléklet)
ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, bizonylatmásolatok
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain
szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét, majd
az eredeti bizonylatról másolatot kell készíteni, és hitelesítési záradékkal ellátni).
ac) a kifizetést igazoló bankszámlakivonatok, valamint beszerzés, építő-beruházási cél
valósulása esetén a műszaki átadási jegyzőkönyv, teljesítésigazolás hitelesített
másolatának csatolása szükséges.
b) Általános működési célú támogatások:
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott
köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást
vezetni, vagy nyilvántartási rendszerét köteles oly módon tovább részletezni, hogy
abból a felhasználást igazoló adatok rendelkezésre álljanak. Az elszámolásban
feltüntetett kiadások bizonylatainak eredeti példányain szükséges feltüntetni a
támogatót, a költségvetési rendelet vagy határozatszámot, illetve a támogatási
jogcímét (pl. működési, eredményességi, stb. ).
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) kitöltött Elszámoló lap (2. melléklet), amely kiadás nemek szerinti felsorolást
tartalmaz a támogatás terhére teljesített kifizetésekről
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló kimutatás (támogatás
felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata, egyéb
részletező kimutatás stb.).
Amennyiben az elkülönített tételes nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a
támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon
köteles teljesíteni. (6. §. (1) aa)-ab) pontja szerint: Elszámoló lapon tételes felsorolás
és a bizonylatok hitelesített másolata)
(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint:
a) céljellegű támogatás esetében a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de
legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig,

b) általános működési támogatás esetében a tárgyévet követő év február 28-ig,
c) a felhalmozási célú támogatásoknál az elszámolási határidőt a teljesítéshez
kapcsolódóan kell meghatározni.
(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A
kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási
határidő lejártáig. A célra fel nem használt támogatás más célú felhasználásának
engedélyezése a 4.§ (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével történhet.
(4) A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységének
megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és
jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a
benyújtott elszámoló lapon dokumentálni kell.
(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, fel kell szólítani a számadási
kötelezettségének teljesítésére, illetve fel kell hívni hiánypótlásra. Amennyiben a támogatott a
felszólítás kézhezvételétől számított 30 nap lejártát követően sem teljesít, az 5. § (2) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
(7) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a
támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső
összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(8) A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést végezhet az önkormányzat
költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól
7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot
szolgáltatott.
(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor.
Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
Nyilvántartás és közzététel
8. § (1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek.
(2) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység
köteles a 3. melléklet szerinti nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének
nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása
elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat
fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(3) A támogatások közzétételéért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért
felelős szervezeti egység köteles gondoskodni a jogszabályi előírások alapján.
III. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás
kivételével – a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében
utólagosan tájékoztatja a közgyűlést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó
vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját,
valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról-átvételéről szóló 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet, valamint az
önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1.a melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Pályázati adatlap

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
……………….……………………. Bizottsága

A pályázó neve

címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
A támogatási megállapodás aláírására jogosult
személy neve, tisztsége, telefonszáma
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Ft

Bankfiók, számlaszám

 -  - 

Nyilatkozat
I.
Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:
…………………..…………………………. vezetők ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
II.
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére……………..... .Ft
….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből……………... Ft
….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….............…….. Ft
……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra ……………………. …………

……………............... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a helyi és az állami
adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, illetve gazdasági
társaságai felé lejárt tartozása nincs.

Zalaegerszeg, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
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NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve:.......................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: .....................................................................................................
Születési helye, ideje:...................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén székhelye: .........................................................................................
Cégjegyzékszáma: ........................................................................................................................
Adószáma: ...................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .................................................................................................................
Egyéb szervezet esetén székhelye: .............................................................................................
Képviselőjének neve: .................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ..........................................................................................
Nyilvántartásba

vevő

szerv

megnevezése:

………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
6.§ (1) bekezdése1 szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ....... pont alapján □
8.§ (1) bekezdése2 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)1 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)1 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti
egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
2
8. § (1) Ha a pályázó

8.§ (1) bekezdése2 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ................... pont alapján □
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ................................................
…………………………….
aláírás

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)2 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
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ELSZÁMOLÓ LAP
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás
felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság; egyéb: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat/ügyirat száma: ……………….……………………………
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Céljellegű támogatás esetén a támogatási célhoz igénybe vett források:
Önkormányzati forrásból:
Közgyűlés

Ft

Polgármesteri rendelkezésű keret

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Településrészi Önkormányzat

Ft

Önkormányzati forrásból összesen:

Ft

Önerő (önkormányzati forráson kívüli)

Ft

(legalább önkormányzati forrással azonos összeg)

Támogatott célra fordított összeg:

Ft

Támogatott célra fordított összeg elszámolása (önkormányzati támogatás+önerő együtt)
SorA bizonylat
A kifizetés
szám
kiállítója
kelte
száma
jogcíme
Összege Ft-ban

Összesen:

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetjük / szerepeltettük.
** Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrízhetősége a számviteli nyilvántartásunk
tovább részletezésével nyerhető adatokkal
- biztosított,
- nem biztosított, ezért mellékletként a bizonylatok hitelesített másolatai kerültek csatolásra.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap

ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot/ügyiratszámot, a támogatás
jogcímét.

**Általános működési támogatás esetén szükséges nyilatkozat, a megfelelő szöveg aláhúzandó.
Az elszámolás– szükség szerint – a pótlapon folytatható.

Záradék:
A benyújtott elszámolás az önkormányzati támogatás és önerő együttes összegét tartalmazza,
a támogatási célnak megfelelő felhasználást dokumentálja.
Az elszámolást:

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
Zalaegerszeg, 20.. év ……………….. hó …nap

Sorszám

kiállítója

A bizonylat
kelte
száma
Áthozat az előző oldalról:

Pótlap az elszámoló laphoz
A kifizetés
jogcíme
Összege Ft-ban

Összesen:

3. melléklet a 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában, 39. § (3)
bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3)
bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. §
(1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1)
bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében,
120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2)
bekezdésében, 92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)
43. §-a.
2. § Az R. 54. § (5) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
[54. § Gazdasági Bizottság
(5) Átruházott hatáskörben dönt:]
„f) a Kontakt Nonprofit Kft. támogatott munkaerő kölcsönzés eljárási szabályainak
módosításáról.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 38/2015. (III.05.) sz. határozata
1.

2.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
244/2013.(XII.19.), 174/2014.(XI.13.), 219/2014/1.,2.(XII.18.), 223/2014.(XII.18.),
227/2014/3.(XII.18.), 2/2015.(I.22.), 3/2015.(I.22.), 4/2015.(I.22.), 5/2015.(I.22.),
6/2015.(I.22.), 7/2015.(I.22.), 11/2015.(II.5.), 12/2015.(II.5.), 14/2015.(II.5.),
16/2015.(II.5.), 17/2015/2.,4.(II.5.), 18/2015/2.(II.5.), 19/2015.(II.5.), 20/2015.(II.5.),
22/2015.(II.5.), 23/2015/1.1.,2.1.(II.5.), 26/2015.(II.5.), 27/2015.(II.5.), 31/2015.(II.5.),
32/2015.(II.5.), 33/2015.(II.5.), 34/2015.(II.5.), 35/2015.(II.5.), 36/2015. (II.5.),
37/2015.(II.5.) lejárt határidejű számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról
elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2014.(IX.18.) közgyűlési
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra, 3. pontjának
végrehajtási határidejét a ZÉSZ soron következő módosítására módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2014.(IX.18.) sz. közgyűlési
határozat 1. és 4. pontjait hatályon kívül helyezi.

Tárgy: A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
I. negyedévi módosítása
ZMJVK 39/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a KEOP-2.4.0/B/2F/10-112012-0005 azonosítószámú „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó
okozta szennyezés lokalizációja” tárgyú pályázati projekt Támogatási Szerződésében jelen
levő 49.379.936,- Ft kockázati tartalékkeret elvonásra kerüljön.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a maradványösszeg elvonásával összefüggő
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2015. március 5.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel

szerződés

megkötése

a

Zalai

ZMJVK 40/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt 2015. július 1. napjától 2019. december
31. napjáig a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal célhoz kötött pénzeszköz
átadási megállapodás megkötése
ZMJVK 41/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötéséhez az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukcióra benyújtott „Zalaegerszeg M.J.V.
Polgármesteri Hivatalában fotovoltaikus rendszer kialakítása” című pályázat
megvalósítása
ZMJVK 42/2015. (III.05.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat, mint Kedvezményezett képviseletében aláírja a KEOP-4.10.0/N jelű
pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat Támogatói Okiratát, az alábbiak szerint:
Azonosító szám: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0118
Tárgy: „Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában fotovoltaikus rendszer
kialakítása”
- A projekt keretében elszámolható költség összege: bruttó 28 874 000,- Ft
- Önkormányzati saját erő:
0 Ft
- A megítélt támogatás összege:
28 874 000,- Ft
Határidő: támogatói okirat kézhezvételét követő 3 héten belül
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2.)

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
során a támogatás költségvetésen történő átvezetésről gondoskodjon.
Határidő: 2015. évi költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3.)

A Közgyűlés felkéri a polgármestert gondoskodjon pályázati projekt biztonságos
megvalósításához szükséges lapostető szigetelési munkák elvégzéséről.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
.

4.)

A Közgyűlés felkéri a polgármestert gondoskodjon pályázati projekt Támogatói Okirat
szerinti megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges beszerzések/közbeszerzés
lefolytatásáról.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:

Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

ZMJVK 43/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kontakt Humán Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51., cégjegyzékszáma: 20-09069693, adószáma: 20271017-2-20) alapítója, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1) Az Alapító Okirat 1.1. pontban az Alapító képviselője az alábbiak szerint
módosul:
 Képviseletre jogosult neve: Balaicz Zoltán (polgármester)
 Anyja születési neve: Molnár Éva Ildikó
 Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 1.
2) Az Alapító Okirat 2.2. pontjából a 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. sz. alatti
telephely törlésre kerül.
3) Az Alapító Okirat 2.3. pontjának első és második bekezdése kiegészítésre kerül
az alábbi szöveggel:
(2013. január 1-jétől kezdődően: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 12. pont, 15.§)
4) Az Alapító Okirat 10. pont ügyvezetőre vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályok rendelkezései helyében az alábbiak lépnek:
Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok (Ptk.
3:22. §, 3:115. §):
-

-

-

-

-

ügyvezető (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták;
az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni;
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet;
az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől;
az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető
tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság,
amelyben vezető tisztségviselő
ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség
elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni
azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy
felügyelőbizottsági tag.
az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei
kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági

társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
5) Az Alapító Okirat 12. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul:

A felügyelő bizottságának tagjai:
Herold József
(8900 Zalaegerszeg, Ciklámen u. 4. I/3., anyja neve: Lajtai Éva)
Domján István
(8900 Zalaegerszeg, Göcsej-Pataki F. u. 29. II/6., anyja neve: Németh Magdolna)
Takács József
(8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit u. 23., anyja neve: Németh Irma)
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. december 19. napjától
2019. december 19. napjáig terjed.
6) Az Alapító Okirat könyvvizsgálóra vonatkozó hivatkozásai a Ptk. 3:129. §
rendelkezései szerint állandó könyvvizsgáló megnevezésre változik.
7) Az Alapító Okirat 15.1 pont „a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény” hivatkozása „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”-re
változik.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő
bejelentésére.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető
2.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Humán Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51., cégjegyzékszáma: 2009-069693, adószáma: 20271017-2-20) jelen alapító okirat módosításának elfogadásával
egyidejűleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről is dönt és a társaság működését a
Ptk. hatálya alá helyezi.
A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat cégbíróságnak történő benyújtására.

Határidő: 2015. április 5.
Felelős:
felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:
Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi támogatott munkaerő
kölcsönzési tevékenységéről és a támogatott munkaerő kölcsönzés eljárási szabályainak
módosítása
ZMJVK 44/2015. (III.05.) sz. határozata
1.
2.

3.

4.
5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi
munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A 2015. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2014. évi
költségvetésben biztosított előirányzat maradványa, valamint ennek felhasználását
követően a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat foglalkoztatás-politikai
szerepének bővítésére biztosított 19 millió forint.
A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésében – foglalkoztatás-politikai
szerepének bővítésére – elkülönített előirányzatból biztosítja a kft részére a
kölcsönzött dolgozók után rehabilitációs hozzájárulás címén a tárgyévben esedékes
fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges forrást, valamint 3,8 millió forintot a
feladat ellátásához szükséges működési költségek fedezetésre.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit
Kft. támogatott munkaerő-kölcsönzésének eljárási szabályait az alábbiak szerint
módosítja:
A kölcsönzési tevékenység célcsoportját a Zalaegerszegen állandó lakhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkanélküliek jelentik.
A kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 12 hónap lehet.
8 hónap feletti kölcsönzési idő esetén a 8 hónapot meghaladó támogatott
hónappal/hónapokkal megegyező idejű támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
kötelezettség áll fenn.

A munkaerő-kölcsönzés eljárási szabályainak módosítása 2015. március 15-én lép hatályba.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása
ZMJVK 46/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015.
április 1-jei hatállyal elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. április 1-jei hatállyal
elfogadja.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Göcseji Múzeum alapító okiratot módosító
okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal 2015. április 1-jei hatállyal elfogadja.

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. április 1-jei
hatállyal elfogadja.
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési
Központja és Könyvtára alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015.
április 1-jei hatállyal elfogadja.
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és
Információs Iroda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. április 1-jei
hatállyal elfogadja.
7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény Gondnokság
Intézménye alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. április 1-jei
hatállyal elfogadja.
8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2015. április 1-jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 13.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Új helyi adó bevezetésének koncepciója
ZMJVK 47/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának stabilitása
érdekében szükségesnek tartja új helyi adónem 2015. év július 1-jétől történő bevezetését.
Ennek érdekében felkéri a jegyzőt az építményadóról szóló önkormányzati rendelet
kidolgozására, valamint a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításának
elkészítésére az előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő: a rendeletek közgyűlés elé terjesztésére: 2015. április 16.
Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző
Tárgy:

Köztéri alkotás elhelyezése

ZMJVK 48/2015. (III.05.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc szobrászművész „Zalai nemes”
nevű alkotását a Dísz téren kívánja elhelyezni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor elhelyezéséről és
ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetési
rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:Alapítványok támogatása
ZMJVK 49/2015. (III.05.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak megfelelően,
az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri rendelkezésű keret
terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

1.

„Pro Scola” Alapítvány

baróti út utazási költsége

Támogatási
összeg
100.000 Ft

2.

Jövőnkért Alapítvány

kuseli diákcsere program

100.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.
Határidő: 2015. március 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság 29/2015/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok
részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

Támogatási
összeg

Költségvetési
sor

1.

„Pro Scola” Alapítvány

erdélyi tanulmányút

100.000 Ft

2015. évi
közöss. műv.
pályázatok

2.

Jövőnkért Alapítvány

kuseli diákcsere

100.000 Ft

2015. évi
közöss. műv.
pályázatok

3.

„Gyermekművészetért
Alapítvány”

Kodály Zoltán Megyei
Szolfézsverseny

77.000 Ft

2015. évi
közöss. műv.

pályázatok

Báthory István
Alapítvány, Vállalatok és
Vállalkozók a
Szakképzésért

4.

diákok szakmai
gyakorlatának
szervezéséhez kapcsolódó
belföldi költségek
támogatása

75.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2015. március 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
III.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 43/2015/2. sz.
határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi alapítványok részére biztosít
támogatást az „Egyéb szervezetek támogatása” költségvetési sor terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

erdélyi tanulmányút

Támogatási
összeg
100.000 Ft

Jövőnkért Alapítvány

kuseli diákcsere program

100.000 Ft

Báthory István Alapítvány,
Vállalatok és Vállalkozók a
Szakképzésért

diákok szakmai
gyakorlatának
szervezéséhez kapcsolódó
belföldi költségek
támogatása

75.000 Ft

1.

„Pro Scola” Alapítvány

2.

3.

Pályázott cél

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2015. március 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
IV.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 34/2015/2. sz.
határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi alapítvány részére biztosít
támogatást a „Lakossági civil kezdeményezések támogatása” költségvetési sor terhére:
Ssz.
1.

Alapítvány megnevezése
„Pro Scola” Alapítvány

Pályázott cél
erdélyi tanulmányút

Támogatási
összeg
100.000 Ft

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

Határidő: 2015. március 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
Ságodi Kertészeti telep (Zalaegerszeg, 0807/5 hrsz) területén lévő nem lakás
célú helyiségek albérletbe adása
ZMJVK 50/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Gyergyák Szabolcs
mezőgazdasági vállalkozó (Zalaegerszeg, Ságodi u. 63.) 2015. március 5-től kezdődően,
legfeljebb a Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan ZMJV Önkormányzatával
kötött bérleti szerződés lejáratáig használatba (albérletbe) adja Sóska Renáta (Zalaegerszeg,
Hétvezér u. 15.) körzetközpont vezető falugazdász részére a ságodi Kertészeti telep 30 m 2
nagyságú tantermét, valamint a szerelőműhely 9 m2 nagyságú külső irodáját.
A használatba adás alkalmanként, heti 3-4 alkalommal a mezőgazdasági felnőttképzés,
csoportos tájékoztatás, valamint adminisztrációs munkavégzés érdekében történik.
A hozzájárulás a bérlő szerződésben vállat kötelezettségeit nem érinti; a telepek feletti teljes
felelősségvállalás, a tulajdonos önkormányzat felé való helytállás továbbra is Gyergyák
Szabolcs bérlő feladata.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, értesítse a bérlőt a közgyűlés döntéséről.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
A Budapesti Gazdasági Főiskola (Zalaegerszeg 4815/5 hrsz - Gasparich u.
18.) területrészének térítésmentes igénylése a Duális Képző és Innovációs Központ
érdekében
ZMJVK 51/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI.
törvény, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény előírásainak
figyelembevételével kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Budapesti Gazdasági Főiskola (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.) vagyonkezelésében
lévő Zalaegerszeg 4815/5/A hrsz-ú, 476 m2 nagyságú, iroda megnevezésű épület, valamint
a Zalaegerszeg 4815/5 helyrajzi számon felvett kivett főiskola megnevezésű, 115.035 m2
területű ingatlan (Gasparich u. 18.), - Zalai Geo-Centrum Kft. (Zalaegerszeg, Köztársaság
u. 92.) által 12/2015. munkaszámon készített változási vázrajz szerinti - 7.159 m2 nagyságú
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a ZMJV Önkormányzata
tulajdonában lévő Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú, 10.080 m2 nagyságú, telephely
megnevezésű ingatlan területébe történő beolvasztása érdekében.
A Zalaegerszeg 4815/6/B hrsz-ú, 269 m2 nagyságú, iroda megnevezésű épület tulajdonjoga
továbbra is a Magyar Államnál, vagyonkezelői joga pedig a Budapesti Gazdasági
Főiskolánál marad. Ezt az épületet a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlant terhelő
földhasználati jog illeti meg.

2. Az 1. pontban megjelölt ingatlan részterületét az önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pont
településfejlesztés, területrendezés, valamint 13. pont helyi adóval, gazdaságszervezéssel
és a turizmussal kapcsolatos közfeladatok ellátása érdekében kéri, az ott meghatározott
célokra kívánja felhasználni.
A konkrét felhasználási cél közfeladatként innovációs centrum (kutatás-fejlesztési
központ) kialakítása, önként vállalt feladatként pedig duális képzési, műszaki felsőfokú
képzési hely kialakítása.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek, – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatása költségének –
megtérítését.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a Zalaegerszeg 4815/5/A
hrsz-ú épület és a Zalaegerszeg 4815/5 hrsz-ú ingatlan területrészének tulajdonjogát az
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át a tulajdonos államtól és a vagyonkezelőtől.
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy Natura 2000
védettség alatt.
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg 4815/5/A hrsz-ú épület és a Zalaegerszeg 4815/5 hrsz-ú ingatlan (Gasparich
u. 18.) területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg 4815/5/A hrsz-ú épület és a Zalaegerszeg 4815/5 hrsz-ú ingatlan (Gasparich
u. 18.) területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő: kérelem benyújtására:
2015. március 31.
vagyonátadási megállapodás aláírására: 2016. december 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Gébárti tó halgazdálkodási jogának igénylése

ZMJVK 52/2015. (III.05.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. törvény 26. § (2) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján -, mint a
Zalaegerszeg, 0737/79 hrsz-ú, 374.224 m2 nagyágú, „kivett Csónakázó tó” megnevezésű,
a halgazdálkodási vízterület (továbbiakban: Gébárti tó) fekvése szerinti ingatlan
kizárólagos tulajdonosa, megigényli a halgazdálkodási jog haszonbérleti jogát 2016. január
1-től 2030. december 31-ig tartó határozott időtartamra a Magyar Államtól.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az igényléshez szükséges intézkedéseket tegye
meg, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a földtulajdonosi haszonbérleti
szerződést kösse meg.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
földtulajdonosi haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbeadására
vonatkozóan a jogi és szakmai feltételeket dolgozza ki, és terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:Andráshida 0685/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához szükséges területfelhasználási célt tartalmazó döntés
ZMJVK 53/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonás engedélyezési eljárás
lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg:
- Andráshida 0685/3 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
kialakítása valamint útépítés céljából kerül belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési
szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet soron
következő módosításakor a fenti módosítások érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: a rendezési terv soron következő módosítása
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. nem
lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme
ZMJVK 54/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2015.
március 1. napjától 2020. február 28. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület (3168 hrsz.) II. emeletén található, összesen 124 m 2
alapterületű irodahelyiségeket bérbe adja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Kft. részére, új telephelyének kialakítására.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 272.304,- Ft+Áfa/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetén
a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével - felmondható.
A helyiségek használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti díjon
felül a bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadékot köteles fizetni.

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló törvényben
foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
A Kézi Rongyszőnyeg Bt. nem lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme
ZMJVK 55/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2015.
március 15. napjától 2016. március 14. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület földszintjén található 26 m2 alapterületű üzlethelyiséget
bérbe adja a Kézi Rongyszőnyeg Bt. részére a közgyűlés által meghatározott kedvezményes
bérleti díj (0,5 szorzó) alkalmazásával üzlethelyiség céljára.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 28.548,- Ft+Áfa/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetén
a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével - felmondható.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti díjon
felül a bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadékot köteles fizetni.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló törvényben
foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. nem lakás célú helyiségbérlet
(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme
ZMJVK 56/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2015.
március 15. napjától 2016. március 14. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület II. emelet bal oldali irodaegyüttesének három, összesen
43 m2 alapterületű helyiségét bérbe adja a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. részére egyedi
döntéssel megállapított 9.443,- Ft+Áfa/hó bérleti díjért.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetén
a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével - felmondható.

A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti díjon
felül a bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadékot köteles fizetni.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú kultúrház megjelölésű ingatlan üzemeltetési
szerződésének felmondása
ZMJVK 57/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonában lévő Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú
korlátozott forgalomképes ingatlan fenntartására és üzemeltetésére az Adráshidai SC- vel
2011. november 30- án kötött szerződést 2015. április 01. napjával 6 hónapos felmondási
idővel felmondja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Döntés a TOP projektek kiválasztási kritériumairól

ZMJVK 58/2015. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.) az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi
Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat
kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.
A területi szereplő (Zalaegerszeg MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:
Sorszám

Kritérium megnevezése

II.1.

Illeszkedés az ITS céljaihoz és
a vonatkozó indikátoraihoz

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági

Tartalmi magyarázat
A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az
adott témában megjelenített
indikátorokhoz való hozzájárulás.
A kritérium az önkormányzat költségvetési
egyensúlyának fenntartását erősíti.
A kritérium bevezetése az adott földrajti
területen belüli bárminemű
egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli szociális
és életminőségre vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.
A kritérium alapján a beavatkozások

Alkalmazás
IGEN / NEM
IGEN / NEM
IGEN / NEM

IGEN / NEM
IGEN / NEM

növekedéshez

II.6.

II.7.

II.8.

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez
Hozzájárulás a külső
természeti hatásokkal
szembeni ellenálló képesség
erősítéséhez
Egyéb,
pontosan:……………….

gazdasági növekedéshez történő
hozzájárulása kerül mérlegelésre.
A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági helyzet javulását
támogatja.
A kritérium bevezetésével szemponttá
válik a beavatkozások hozzájárulása az
ellenálló képesség növekedéséhez.

IGEN / NEM

IGEN / NEM

IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám
(II ….)

Kritérium megnevezése

II.1.

Illeszkedés az ITS céljaihoz és a
vonatkozó indikátoraihoz

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

II.7.

Hozzájárulás a külső természeti
hatásokkal szembeni ellenálló
képesség erősítéséhez

Szöveges magyarázat
Alaphelyzet: Zalaegerszeg ITS-e elkészült, stratégiája
releváns és időszerű.
Illeszkedő ITS cél (ok): minden, az ITS-ben rögzített
cél.
Alaphelyzet: A város számára elsődleges fontosságú,
hogy gazdasága stabilizálódjék, a városban teremtett
gazdasági érték növekedjen. Ez feltétele annak, hogy a
foglalkoztatás és lakossági jövedelmek tartósan,
fenntartható módon növekedjenek.
Illeszkedő ITS cél (ok):
Településfejlesztési Koncepció: 2. A városban működő
gazdasági szereplők által biztosított jövedelmek és a
foglalkoztatottság szintjének tartós emelése, 2.1.
Specializált és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet,
növekvő hozzáadott értéket termelő helyi
vállalkozások
ITS: 2. Gazdaság 2.1. Gazdasági környezet fejlesztése
2.2 Idegenforgalomi fejlesztések
Alaphelyzet: A város kiemelt hangsúlyt helyez arra,
hogy lakosai számára országos összehasonlításban is
kiemelkedően egészséges és természetközeli
környezetet biztosítson és ezt gazdaságfejlesztési és
befektetés-ösztönzési tevékenységeiben is
versenyelőnyként kívánja érvényesíteni.
Illeszkedő ITS cél (ok):
Településfejlesztési Koncepció: 3. Az épített és
természeti környezet kiválóságának biztosítása, 3.1.
Kiváló állapotú környezeti elemek 3.2. Vonzó és
szerethető városi környezet
ITS: 3. Épített és természeti környezet 3.1. Épített
környezet védelme, fejlesztése, 3.2. Természeti
környezet védelme, fejlesztése

2.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a területi kiválasztási kritériumok TOP
Irányító Hatóságnak határidőig történő megküldéséről.
Határidő: 2015. március 9.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Az Első Egerszegi Hitel Zrt. jelenlegi helyzete, további működése (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 63/2015. (III.05.) sz. határozatával az Első
Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. (székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 4-6., 1. lépcsőház 2. emelet, cégjegyzékszáma: 20-10040313, adószáma: 24293167-1-20) alaptőkéjének leszállításáról döntött és módosította a
társaság alapító okiratát.
Tárgy:

Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 64/2015. (III.05.) sz. határozatával szociális
krízishelyzetre való tekintettel támogatta a kérelmező lakáshoz jutatási kérelmét a közgyűlési
lakáskeret terhére.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. március 5-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:






a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2014. évi működéséről
a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2014. évi tevékenységéről
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről
a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2014. évi döntéseiről
a Beszerzési Testület 2014. évi munkájáról
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