XVII. évfolyam 11. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2016. SZEPTEMBER 23.

TARTALOM
SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVK 159/2016. (IX.15.) sz. hat.

A Göcseji Múzeum magasabb vezetői
beosztására kiírt pályázat elbírálása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 27/2016. (IX.23.) sz. ÖR.

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

ZMJVK 28/2016. (IX.23.) sz. ÖR.

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.
(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 150/2016. (IX.15.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 151/2016. (IX.15.) sz. hat.

Arany János utca – Mártírok útja tömb
területrendezése

ZMJVK 152/2016. (IX.15.) sz. hat.

Átfogó energetikai modernizációs projekt
megvalósítására
konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötése
(ELENA/European
Local
Energy
Assistance programon való részvétellel
kapcsolatos döntés)

ZMJVK 153/2016. (IX.15.) sz. hat.

Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

ZMJVK 154/2016. (IX.15.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Közalapítvány
módosítása

ZMJVK 155/2016. (IX.15.) sz. hat.

Alapítványok támogatása

ZMJVK 156/2016. (IX.15.) sz. hat.

Esthajnal utca és tömbje belterületbe
vonásához szükséges terület-felhasználási
célt tartalmazó döntés meghozatala

ZMJVK 157/2016. (IX.15.) sz. hat.

Zalaegerszeg
eladása

ZMJVK 158/2016. (IX.15.) sz. hat.

Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülő
½ tulajdoni hányadának értékesítése

ZMJVK 160/2016. (IX.15.) sz. hat.

A 15 éves víziközmű gördülő Fejlesztési
Terv jóváhagyása a 2017-2031. közötti
időszakra

ZMJVK 161/2016. (IX.15.) sz. hat.

762. számú II. rendű főút Zalaegerszeg
átkelési szakaszának (Rákóczi F. u.,
Kazinczy tér, Balatoni u. egy szakasza)
térítésmentes önkormányzati tulajdonba

Felsőfokú
alapító

091/22

Oktatásáért
okiratának

hrsz-ú

ingatlan

vétele
érdekében
meghozatala

előzetes

döntés

ZMJVK 162/2016. (IX.15.) sz. hat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi
buszközlekedésének biztosítása

ZMJVK 163/2016. (IX.15.) sz. hat.

Pályázat benyújtása az Interreg V-A
Ausztria-Magyarország Együttműködési
Programra

ZMJVK 164/2016. (IX.15.) sz. hat.

Támogatási kérelem benyújtása a TOP
6.1.4 kódszámú „Társadalmi és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra

ZMJVK 165/2016. (IX.15.) sz. hat.

Tájékoztató
a
Zala-Depo
Kft.
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását
érintő Állami Számvevőszéki vizsgálatot
követő elnöki figyelemfelhívásról és az
arra tett intézkedésekről

ZMJVK 166/2016. (IX.15.) sz. hat.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya
megvalósítására
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
és
jognyilatkozat jóváhagyása (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 167/2016. (IX.15.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő család
lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 168/2016. (IX.15.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő család
lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 169/2016. (IX.15.) sz. hat.

Közgyűlés egyedi elbírálása alapján
biztosított lakás bérbeadási idejének
méltányosságból való meghosszabbítása
(ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 170/2016. (IX.15.) sz. hat.

Önkormányzati
bérlakás
biztosítása
közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)

ZMJVK 171/2016. (IX.15.) sz. hat.

Önkormányzati
bérlakás
biztosítása
közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)

ZMJVK 172/2016. (IX.15.) sz. hat.

Szociális
krízisalap
támogatás
megállapítására
irányuló
kérelem
elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 173/2016. (IX.15.) sz. hat.

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás
megállapítására
irányuló
kérelem
elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2016. szeptember 15-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg
Felsőfokú
Közalapítvány egységes
foglalt alapító okirata

Oktatásáért
szerkezetbe

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Göcseji Múzeum magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása
ZMJVK 159/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaján Imrét 2016. október 10-től
2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Göcseji Múzeum
magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a Kjt.
vonatkozó rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét
193.100,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3.
sz. melléklete alapján a pótlékalap 275 %-ában, tudományos pótlékát 10.000,- Ft-ban
állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel és megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2016. október 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
27/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.
§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. mellékletének 3. díjövezet része 10. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Kisfaludy u. 16-18. sz. mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló, kivéve a
Polgármesteri Hivatal udvari épületének északi fala mentén húzódó útburkolatszél és járda”
2. §
Jelen rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
28/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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
2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. §

A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 17.359.306
E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 13.924.537 E Ft-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

3.620.134 E Ft
1.791.516 E Ft
5.400.150 E Ft
2.787.811 E Ft
109.409 E Ft
87.447 E Ft
128.070 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2)

A 2016. évi összes kiadást 17.359.306 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 17.285.402 E Ft-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
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

3.545.510
1.012.385
5.781.051
189.138
1.861.166
297.034
3.283.938
1.146.495
3.032
465.719

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a.
és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3)

A költségvetési hiány összegét 3.360.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979
E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.469.886 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
963.550 E Ft
Felhalmozási célra:
2.103.898 E Ft
Betétek megszüntetése felhalmozási célra:
284.541 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
82.780 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
3.434.769 E Ft
Finanszírozási kiadások (működési célra):
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):
Finanszírozási kiadás összesen:

72.571 E Ft
1.333 E Ft
73.904 E Ft”

2. §

Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.222 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2016.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
III. névi módosítás” xls. dokumentumban található

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 150/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
145/2014/3. (IX.18.), 218/2014. (XII.18.), 142/2015. (VI.18), 158/2015.
(IX.17.), 203/2015/2. (XI.19.), 248/2015/3.,4. (XII.17.), 33/2016. (III.3.),
54/2016/3. (IV.14.), 58/2016. (IV.14.), 60/2016. (IV.14.), 65/2016./I. (IV.14.),
73/2016. (V.12.), 89/2016. (V.12.), 90/2016. (V.12.), 91/2016. (V.12.), 92/2016.
(V.12.), 96/2016. (V.12.), 98/2016/II. (VI.16.), 99/2016. (VI.16.), 100/2016.
(VI.16.), 101/2016. (VI.16.), 102/2016. (VI.16.), 103/2016. (VI.16.), 104/2016.
(VI.16.), 105/2016. (VI.16.), 106/2016. (VI.16.), 107/2016. (VI.16.), 109/2016.
(VI.16.), 111/2016. (VI.16.), 112/2016. (VI.16.), 113/2016. (VI.16.), 114/2016.
(VI.16.), 116/2016. (VI.16.), 118/2016. (VI.16.), 119/2016. (VI.16.),
120/2016/1. (VI.16.), 121/2016. (VI.16.), 123/2016. (VI.16.), 124/2016.
(VI.16.), 126/2016/2. (VI.16.), 128/2016. (VI.16.), 129/2016. (VI.16.),
130/2016. (VI.16.), 132/2016. (VI.28.), 133/2016. (VI.28.), 134/2016. (VI.28.),
135/2016. (VI.28.), 136/2016/1. (VII.06.), 139/2016. (VII.14.), 140/2016.
(VII.14.), 141/2016. (VIII.26.), 142/2016/1. (VIII.26.), 143/2016/1. (VIII.26.),
145/2016. (VIII.26.), 147/2016/1. (VIII.26.), 148/2016. (VIII.26), 149/2016/1.
(VIII.26.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
elfogadja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 139/2011. (VI.23.) sz.
közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét minden év december
30-ra módosítja.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2013. (XI.21.) sz.
közgyűlési határozat 3. pontját a következők szerint módosítja:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 projekthez kapcsolódóan a kezességvállalással
érintett összeghez kötődő kamatfizetési kötelezettséget, az 1.898.474,-Ft
többletköltséget, a nyomásmenedzsment, vagyonértékelés és vízbiztonsági terv
beszerzéseihez 1.050.000,- Ft, és az eszközbeszerzéshez 4.550.000,-Ft
közbeszerzési szakértői díjat, a KEOP projekt keretében kiépített ivóvízhálózat
fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezéshez 300.000 Ft, valamint a Támogatási
Szerződésben nem támogatott további költségeket (pl. hirdetményi díjak,
postaköltségek stb.) az önkormányzat által a projekt I. ütemének önrészéhez
biztosított, de fel nem használt összegből teljesítse, amennyiben arra a
kamatbevétel nem nyújt fedezetet.”

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2013. (XI.21.) sz.
közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2016. szeptember
30-ra módosítja.

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.4.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2016. (IV.14.) sz. közgyűlési
határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2016. október 15-re módosítja.

7.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2016. (VI.16.) sz.
közgyűlési határozat. végrehajtási határidejét 2016. október 30-ra módosítja.

Tárgy: Arany János utca – Mártírok útja tömb területrendezése
ZMJVK 151/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése hatályon kívül helyezi a ZMJVK
54/2016. (IV.14.) sz. határozata 2. pontját.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 3526/3 hrsz-ú, közterület
megjelölésű, 691 m2 területű ingatlan az Inform-Geo 2001 Kft által készített
változási vázrajz szerint megosztásra kerüljön. A közgyűlés egyetért a
telekalakítási eljárás során kialakuló 366 m2 nagyságú terület forgalomképessé
válásával és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vagyonrendelet szerint
meghatározott forgalmi értéken gondoskodjon a forgalomképessé vált
területrész hasznosításáról.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 3464 hrsz-ú, közterület
megjelölésű, 389 m2 területű ingatlan az Inform-Geo 2001 Kft által készített
változási vázrajz szerint megosztásra kerüljön. A közgyűlés egyetért a
telekalakítási eljárás során kialakuló 45 m2 nagyságú terület forgalomképessé
válásával.
Határidő:
Felelős:

4.

2017. február 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
háromoldalú csereszerződés megkötése és a bruttó módon történő szabályszerű
elszámolás érdekében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
21.500. e Ft-tal történő nevesítéséről a költségvetés III. negyedéves módosítása
során gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a költségvetés III. negyedéves módosítása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Átfogó energetikai modernizációs projekt megvalósítására konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötése (ELENA/European Local Energy Assistance
programon való részvétellel kapcsolatos döntés)
ZMJVK 152/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA /European Local Energy
Assistance/ programon való részvételről, valamint az erre vonatkozó konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a
következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be átfogó energetikai
modernizációs projekt megvalósítására, az ELENA projektfejlesztési
támogatás elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán kötendő, az előterjesztés
mellékletét képező, konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint
annak 1. számú mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot, azzal a
kiegészítéssel, hogy „A Tag rendes felmondásra jogosult, mindenféle
jogkövetkezmény nélkül, abban az esetben, ha az előkészítési szakaszban a
szakértő a Tag számára nem megfelelő, vagy csak nagy kockázatú projektet tud
nevesíteni.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására valamennyi tervezett tag jóváhagyása esetén.
Határidő:
Felelős:

valamennyi tervezett Tagok jóváhagyását követő 5 munkanap,
legkésőbb 2016. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA projekt előkészítési
feladatokra a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetési
rendelete „Vállalkozásfejlesztési alapítvány kamattámogatás” kiadási
előirányzata terhére 5.000.000 Ft-ot, a „Vizslaparki utca 48. (BGF Kollégium)
üzletek felújítása” kiadási előirányzata terhére 3.000.000 Ft-ot, mindösszesen
8.000.000 Ft-ot biztosít.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben a feladat
nevesítéséről a fenti előirányzatok terhére történő átcsoportosítással
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. évi költségvetés III. negyedévi módosítása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

Felsőoktatási

Önkormányzati

ZMJVK 153/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról,
valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az
ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a szociális és igazgatási ágazat kerete terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a csatlakozási nyilatkozat beküldésére 2016. október 3.,
a pályázók kiértesítésére 2016. december 12.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg
módosítása

Felsőfokú

Oktatásáért

Közalapítvány

alapító

okiratának

ZMJVK 154/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 10.3. pontjában
„A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan nyilvántart.
A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya
megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a közalapítvány szervezeti
és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az
elfogadásához.” szövegrész helyébe
„A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést igénylő esetben
ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi szavazati jog a
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
A Kuratórium határozatait a Határozatok Könyvében folyamatosan nyilván kell tartani. A
Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya
megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a közalapítvány szervezeti
és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az
elfogadásához.” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat az alábbi 12.) ponttal egészül ki:
„12.) A törvényben nem nevesített alapítványi szervek
A Közalapítvány a napi működéshez 2 fő alkalmazottat foglalkoztat. A munkáltatói jogokat,
ezen belül a kinevezés, visszahívás és javadalmazás megállapításának jogát a Kuratórium
elnöke gyakorolja. Az alkalmazottak jogviszonyára a Munka Törvénykönyve előírásai az
irányadóak.
12.1. Ügyvivő
A Közalapítvány ügyvivője látja el a Közalapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek
operatív viteléhez szükséges teendőket. Az ügyvivő munkáját az Alapító Okiratban, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival
összhangban végzi, munkaszerződése határozatlan idejű. Aláírási jogköre nincs.

A Kuratórium által elfogadott határozatok végrehajtásáról az ügyvivő gondoskodik, melyről
folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a Határozatok Könyvét a Közalapítvány ügyvivője
köteles vezetni és igény esetén az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani.
Az ügyvivő munkája során használhatja a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráját.
Az ügyvivő elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és ügyrendjét,
azokat a Kuratórium elé terjeszti; és ellát minden egyéb a Közalapítvány működésével
kapcsolatos adminisztratív feladatot.
Kapcsolatot tart vállalkozásokkal, intézményekkel, végzett és még aktív státuszú hallgatókkal.
Közreműködés pályázatokban, pályázati utánkövetésben.
12.2. Irodavezető
Az irodavezetőnek a következő feladatokat kell ellátnia Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentrumában:
Kezeli az iroda kimenő és beérkező leveleit.
Kapcsolatot tart vállalkozásokkal, intézményekkel, végzett és még aktív státuszú hallgatókkal.
A végzett hallgatókról adatbázist készít, azt karbantartja.
A végzett hallgatók részére "utókövetési" kérdőívet küld ki, fogad, a válaszok nyers, összesítő
feldolgozása ezután a feladata.
A vállalkozásoknál, intézményeknél évközi és féléves gyakorlati helyeket kutat fel.
Az állásbörzék előkészítésében és technikai lebonyolításában közreműködik.
Pályázatokat, diákcsere programokat, ösztöndíjakat kutat fel, erről az érintetteket értesíti, az
anyagokat közzéteszi. Aktuális pályázatokban, utánkövetésben közreműködés.
Tartja a kapcsolatot szakmai klubokkal, ideiglenes munkavállalást segítő szolgáltatásokkal.
A hallgatók napi "információéhségét" szolgáló info platformok megvalósításában segít
(honlap karbantartás, stb.).
Aláírási jogköre nincs, a feladatokat közvetlenül a kuratórium elnökétől, vagy az ügyvivőtől
kapja. Munkáját az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban
szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival összhangban végzi, munkaszerződése
határozatlan idejű.”
3. Az alapító okirat korábbi 12.) pontja 13.) sorszámot kap.
4. Az alapító okirat korábbi 13.) pontja 14.) sorszámot kap.
5. Az alapító okirat korábbi 14.) pontja 15.) sorszámot kap.
6. Az alapító okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a Zalaegerszegi Törvényszékhez a
nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 155/2016. (IX.15.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az
alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri rendelkezésű keret terhére:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

1.

Támogatás
összege

Cél

Zrínyi Miklós Gimnáziumért
Alapítvány

fakultatív kurzus indítása

500.000 Ft

Zalai Mentésügyi Alapítvány

Családi Piknik szervezése

100.000 Ft

Családfesztivál Kulturális
Művelődési és Közösségi
Alapítvány

„Családfesztivál 2016”. c.
rendezvény

150.000 Ft

2.
3.

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

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság 101/2016/2. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére
biztosít támogatást:
Alapítvány
megnevezése

Pályázott cél

Besenyő a 2000-es
Években Alapítvány

Dalkörök VI. Találkozója
– tárgyjutalmak fellépők
részére

Ssz.

1.

Támogatás
összege

50.000 Ft

Költségvetési
sor
2016. évi
közösségi,
művészeti
pályázatok

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

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi
Tanácsa 9/2016. (IX. 01.) sz. határozatának megfelelően, az alábbi támogatásokat biztosítja az
Idősügyi feladatok keret terhére.

Támogatás
összege

Ssz.

Szervezet
megnevezése

Pályázott cél

1.

Keresztury Dezső VMK

Idősek Világnapja
rendezvény – előadói díjak
költsége

80.000 Ft

2.

Besenyő a 2000-es Években
Alapítvány

Nyugdíjas Klub Idősek
Világnapi rendezvénye

30.000 Ft

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

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Esthajnal utca és tömbje belterületbe vonásához szükséges terület-felhasználási
célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVK 156/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja Zalaegerszeg
MJV településszerkezeti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
építési szabályzatának megállapításáról szóló 25/2016. (VII.07.)
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a fenti módosítások
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

a ZÉSZ soron következő módosítása
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási
engedélyezési eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban
határozza meg:
-

Zalaegerszeg, Esthajnal utca 0811/31-34, 0811/37-39, 0811/84-85 hrsz-ú
ingatlanok lakótelek kialakítása és lakóépület építése céljából kerülnek
belterületbe.

-

Zalaegerszeg, 0811/30, 0811/35 és a 0811/36 hrsz-ú ingatlanok útépítés
céljából kerülnek belterületbe.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresések
függvényében a belterületbe vonási eljárásokat folytassa le.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg 091/22 hrsz-ú ingatlan eladása
ZMJVK 157/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
értékesíti a Zalaegerszeg 091/22 hrsz-ú, 4.066 m2 nagyságú, kivett telephely
megnevezésű külterületi ingatlant bruttó 14.962.880,- Ft (11.781.795,- Ft + ÁFA)
eladási áron, a Zalai HUKE Hulladék Kezelési Kft. (8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
– cégjegyzékszáma: 20 09 064034) részére.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülő ½ tulajdoni hányadának értékesítése
ZMJVK 158/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás keretében
kívánja értékesíteni a Balatonberény 845 hrsz-ú, 3.442 m2 alapterületű, kivett
üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan (természetben Balatonberény, Béke
u. 64. sz. alatti I. számú önkormányzati üdülő) ZMJV Önkormányzatának
tulajdonában álló ½ tulajdoni hányadát.
Az induló eladási ár bruttó 14.200.000,- Ft (ÁFA nélkül).
A pályázati feltételek között és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell:
A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár.
Az ingatlan értékesítése a pályázat alapján a legmagasabb összegű
ajánlatot tevő részére történik.
Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz)
adásához kötik, amelynek összege az induló licit ár 10%-a, azaz
1.420.000,- Ft. A befizetett pályázati biztosíték a megkötött adásvételi
szerződésben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.
Az Önkormányzat sikeres és eredményes pályázat esetén a nyertes
pályázóval (vevővel) a pályázat elbírálást követő 30 napon belül
adásvételi szerződést köt.
Az Önkormányzat az ingatlant a teljes eladási ár megfizetését követő 8
munkanapon belül birtokba adja.
Az Önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog
fenntartását, és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem
fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal gyakorolható elállási jogát.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a
vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió
forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az államot
minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, a közgyűlés döntéséről haladéktalanul
tájékoztassa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésének hasonló tartalmú döntése esetén a pályázat
közösen kerül kiírásra.
A szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2)
bekezdése alapján természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető
meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás
lebonyolításáról, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

pályázat kiírására: 2016. november 30.
adásvételi szerződés aláírására: 2017. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Kocsis Gyula
önkormányzati képviselő urat, hogy 2016. október 31-ig hozzon javaslatot az
ingatlan hasznosításával kapcsolatban, tekintettel annak teljes felújítására, és
működtetésére, úgy, hogy az önkormányzat részére ez plusz költségteherrel
nem járhat.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő

Tárgy: A 15 éves víziközmű gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása a 2017-2031. közötti
időszakra
ZMJVK 160/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-vel, mint vagyonkezelővel és szolgáltatóval megkötött vagyonkezelési szerződés
5.2. pontjának és az ivóvízközmű-vagyon üzemeltetési szerződés 6.1. pontjának
értelmében az önkormányzat víziközmű vagyonára vonatkozó 15 éves Gördülő
Víziközmű-fejlesztési Tervet - mely felújítási és pótlási tervből, illetve beruházási
tervből áll és a jelenleg ismert valamennyi rekonstrukciós igényt tartalmazza - a
mellékletek szerint elfogadja, azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási
feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba
hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 20172031. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Víziközmű-fejlesztési Terv ügyintézésével
kapcsolatos nyilatkozatokat és meghatalmazásokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: 762. számú II. rendű főút Zalaegerszeg átkelési szakaszának (Rákóczi F. u.,
Kazinczy tér, Balatoni u. egy szakasza) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
érdekében előzetes döntés meghozatala
ZMJVK 161/2016. (IX.15.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 762. számú II. rendű főút
Zalaegerszeg átkelési szakaszát (74-76. sz. főutak csomópontja és a 76. sz. főút
74103. j. Ebergényi bekötőút csomópontja között) térítésmentesen önkormányzati
tulajdonba és kezelésbe kívánja venni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az útszakasz átadás-átvételéhez szükséges
egyeztetéseket folytassa le, az előkészületeket tegye meg, továbbá az előzetes
megállapodás megkötéséhez szükséges vagyonátvételre vonatkozó előterjesztést
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi buszközlekedésének biztosítása
ZMJVK 162/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatának
ellátása érdekében a helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására közbeszerzési eljárást ír
ki, a mellékletben meghatározott tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2.

az ajánlati felhívás feladására: 2016. szeptember 16.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat elbírálás érdekében
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

a közbeszerzési eljárásnak megfelelően
polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési
Programra
ZMJVK 163/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az „E-Bike on HU-AT heritages” című pályázathoz
projektpartnerként történő csatlakozás szükséges intézkedéseinek megtételéről.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 20.
Balaicz Zoltán polgármester

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
„E-Bike on HU-AT heritages” című pályázat kedvező elbírálása esetén az 5%os önerő biztosításáról a 2017-2019. évek költségvetésében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017., 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.1.4 kódszámú „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra
ZMJVK 164/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatási kérelem benyújtását a
TOP 6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” felhívásra „A Göcseji Falumúzeum
fejlesztése” címmel az előterjesztés alapján támogatja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem
határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2.

2016. szeptember 19.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatási kérelem benyújtását a
TOP 6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” felhívásra „Zöld Zala-part – turisztikai célú
kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” címmel a jelen
előterjesztésben szereplő költségkerettel támogatja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem
határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 19.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Zala-Depo Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő
Állami Számvevőszéki vizsgálatot követő elnöki figyelemfelhívásról és az arra tett
intézkedésekről
ZMJVK 165/2016. (IX.15.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16131.
számú „Jelentés – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége
szabályszerűségének ellenőrzése- Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Kft.” című jelentését és az elnöki figyelemfelhívásban
foglaltakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 15.
Balaicz Zoltán polgármester

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16131.
számú „Jelentés – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége
szabályszerűségének ellenőrzése- Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Kft.” című jelentésében rögzített intézkedési javaslatra és az
Állami Számvevőszék elnökének 2016. augusztus 19-én kelt, V-0972171/2016. számú elnöki figyelemfelhívásában foglalt felvetéseire az 1. sz.
melléklet szerinti intézkedési tervet jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

3.

2016. szeptember 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadott intézkedési tervről tájékoztassa az Állami Számvevőszék elnökét és
a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjét.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósítására
együttműködési megállapodás és jognyilatkozat jóváhagyása (ZÁRT ÜLÉS)

vonatkozó

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2016. (IX.15.) sz. határozatával
jóváhagyja a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósítására vonatkozó
együttműködési megállapodást, valamint jognyilatkozatot.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő család lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2016. (IX.15.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy család lakáshoz
jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő család lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2016. (IX.15.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy család lakáshoz
jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Közgyűlés egyedi elbírálása alapján biztosított lakás bérbeadási idejének
méltányosságból való meghosszabbítása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 169/2016. (IX.15.) sz. határozatával
támogatja az egyedi elbírálás alapján biztosított lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítását.

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2016. (IX.15.) sz. határozatával
támogatja egy család lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2016. (IX.15.) sz. határozatával
támogatja egy család lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás megállapítására irányuló kérelem elutasítása
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 172/2016. (IX.15.) sz. határozatával
a fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot pedig változatlanul helyben hagyja.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás megállapítására irányuló kérelem elutasítása
ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 173/2016. (IX.15.) sz. határozatával
a fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot pedig változatlanul helyben hagyja.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2016. szeptember 15-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról
 külföldi utazásokról (Creil, Marosvásárhely-Vásárhelyi Forgatag, Beregszász,
Krosno)

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

amely készült a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására az alapítvány alapítóinak 2016. év szeptember hónap 15. napján hozott 154/2016.
(IX.15.) számú határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége:
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének
támogatása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a nevelés és oktatása, a képességfejlesztés és az
ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése
alapján az önkormányzat gondoskodni kíván, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati
rendelet 8. § (3) bekezdés 11. pontja alapján az önkormányzat önként vállalt feladata.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon
rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt.
Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán 500.000,-Ft-ot,
azaz ötszázezer forintot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg, Bartók Béla út 23/a.
Farkas Imre
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 2.
Szalai Annamária
Zalaegerszeg, Platán sor 19.
Devecz Miklós
Zalaegerszeg, Berek u. 3.
Jurisits János
Zalaegerszeg, Szívhegyi út 48.
Panyik Jánosné
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
Bóbics Antal
Zalaegerszeg, Virágzómező út 13.
Solt Tamás
Szombathely, Pozsonyi út 10.
Tombi Lajos István
Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.
Kámán János
Zalaegerszeg, Alkotmány út 17.

Baján Antal
Horváth László
Bogár Imre

Zalaegerszeg, Ola út 17.
Zalaegerszeg, Csutor I. út 1.
Zalaegerszeg, Madách út 20.

7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki/amely a 3.) pontban meghatározott cél eléréséhez
pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével
hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási kérelemről a
bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell
kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően
alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot illeti
meg.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. Nem lehet
korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, vagyis a
zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és működésének
támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani:
- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása,
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása,
- a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása,
- az oktatási körülmények javítása,
- a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése,
- PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása.

A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai,a vállalkozásból származó bevételek, az
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának célszerinti
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A közalapítvány szolgáltatásai
igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi közzé. A szolgáltatás igénybe vétele
írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten kezdeményezhető, amelyről a Kuratórium a legközelebbi
ülésén dönt.

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása
mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem
alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány alapító
jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.

10.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen alapító okiratban megjelölt kurátorokból
álló 7 fős Kuratórium.
Kuratórium elnöke: Nagy András
A Kuratórium tagjai:
Karamánné
Dr.
Pakai Annamária
Dr. Háry András
Lang János
Dr. Csanádi Ágnes
Mazzag Ferenc
Dr. Koronczi Adrienn

8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Várberki út 51.
8900 Zalaegerszeg, Panoráma tér 3.
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63.
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 34. 1/6.
8900 Zalaegerszeg, Sas u. 30.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 9/A.

A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okirat 3.) pontjában
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente
háromszor ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés
szabályszerű lefolytatásáról is. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a
cél és az ok megjelölésével. A napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges
előterjesztéseket, az ülést megelőzően 8 nappal írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani. A
Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási
joggal részt vehetnek.
10.1. A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások

A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választást követő év február 28.
napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná válik, az alapító
jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével a
közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két alkalommal előre be nem
jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő 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.
10.2. A kuratórium működése
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi célra való
felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A

Kuratórium a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően befektetési szabályzatot
fogad el. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a közalapítványi
vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az alapítónak és a
felügyelőbizottságnak, - kérésre a csatlakozónak – köteles beszámolni, és gazdálkodásának,
tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is nyilvánosságra hozni.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a beszámolóról és a
közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zfok.zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti fel. A
Kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő hirdetőtáblán
nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki

betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet mellett. A betekintést írásban
a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3. Határozathozatal

A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést igénylő esetben ülés
tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.

A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi szavazati jog a
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A Kuratórium határozatait a Határozatok Könyvében folyamatosan nyilván kell tartani. A
Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya
megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a közalapítvány szervezeti és
működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az
elfogadásához.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
11.) A felügyelőbizottság

Az alapító határozatlan időre három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre azzal a
feladattal, hogy a Kuratóriumot az alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság
tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait az alapító okiratban kell kijelölni, ezt követően az alapító
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez
intézi.
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba

8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15.

A Felügyelőbizottság tagjai: Herbert Ferenc
Borsos József

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

A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói
jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró
és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a

tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni,
továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott közalapítványi célokkal
való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági
jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba betekinteni,
azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze
kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
ügyészséget.

A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az elnök
hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően legalább 8
nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a cél
megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8
napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. A
felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A törvényben nem nevesített alapítványi szervek
A Közalapítvány a napi működéshez 2 fő alkalmazottat foglalkoztat. A munkáltatói jogokat, ezen
belül a kinevezés, visszahívás és javadalmazás megállapításának jogát a Kuratórium elnöke
gyakorolja. Az alkalmazottak jogviszonyára a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadóak.
12.1. Ügyvivő

A Közalapítvány ügyvivője látja el a Közalapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek
operatív viteléhez szükséges teendőket. Az ügyvivő munkáját az Alapító Okiratban, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival
összhangban végzi, munkaszerződése határozatlan idejű. Aláírási jogköre nincs.
A Kuratórium által elfogadott határozatok végrehajtásáról az ügyvivő gondoskodik, melyről
folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a Határozatok Könyvét a Közalapítvány ügyvivője
köteles vezetni és igény esetén az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani.
Az ügyvivő munkája során használhatja a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráját.

Az ügyvivő elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és ügyrendjét,
azokat a Kuratórium elé terjeszti; és ellát minden egyéb a Közalapítvány működésével
kapcsolatos adminisztratív feladatot.
Kapcsolatot tart vállalkozásokkal, intézményekkel, végzett és még aktív státuszú hallgatókkal.
Közreműködés pályázatokban, pályázati utánkövetésben.
12.2. Irodavezető

Az irodavezetőnek a következő feladatokat kell ellátnia Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentrumában:
Kezeli az iroda kimenő és beérkező leveleit.
Kapcsolatot tart vállalkozásokkal, intézményekkel, végzett és még aktív státuszú hallgatókkal.
A végzett hallgatókról adatbázist készít, azt karbantartja.
A végzett hallgatók részére "utókövetési" kérdőívet küld ki, fogad, a válaszok nyers, összesítő
feldolgozása ezután a feladata.
A vállalkozásoknál, intézményeknél évközi és féléves gyakorlati helyeket kutat fel.
Az állásbörzék előkészítésében és technikai lebonyolításában közreműködik.
Pályázatokat, diákcsere programokat, ösztöndíjakat kutat fel, erről az érintetteket értesíti, az
anyagokat közzéteszi. Aktuális pályázatokban, utánkövetésben közreműködés.
Tartja a kapcsolatot szakmai klubokkal, ideiglenes munkavállalást segítő szolgáltatásokkal.
A hallgatók napi "információéhségét" szolgáló info platformok megvalósításában segít
(honlap karbantartás, stb.).
Aláírási jogköre nincs, a feladatokat közvetlenül a kuratórium elnökétől, vagy az ügyvivőtől
kapja. Munkáját az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban
szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival összhangban végzi, munkaszerződése
határozatlan idejű.
13.) A közalapítvány képviselete
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő
utalványozáshoz, a készpénz felvételhez Nagy András, a kuratórium elnöke és Karamánné Dr.
Pakai Annamária kuratóriumi tag együttesen jogosult.
14.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
15.) Záró rendelkezések
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése

alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell
tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember
15-i ülésén hozott 154/2016. (IX.15.) sz. határozatával jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2016. szeptember 20.
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Záradék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom,
hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2016. szeptember 20.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
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