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TARTALOM 

 

 

SZEMÉLYI RÉSZ 
  

ZMJVK 63/2012. (V.10.) sz. hat. A Griff Bábszínház igazgatói munkakörére kiírt 

pályázat elbírálása és a Hevesi Sándor Színház 

igazgatója munkaszerződésének módosítása 

 

ZMJVK 73/2012. (V.10.) sz. hat. A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény magasabb vezetői 

beosztása helyettesítéssel történő ellátása 

 

ZMJVK 74/2012. (V.10.) sz. hat. Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ 

magasabb vezetői beosztása helyettesítéssel 

történő ellátása 

 

ZMJVK 75/2012. (V.10.) sz. hat. A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda magasabb 

vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 



 

 

ZMJVK 76/2012. (V.10.) sz. hat. A Páterdombi Szakképző Iskola magasabb 

vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 77/2012. (V.10.) sz. hat. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

magasabb vezetői beosztása helyettesítéssel 

történő ellátása 

 

ZMJVK 78/2012. (V.10.) sz. hat. A közgyűlés érintett albizottságaiba új tagok 

választása 

 

ZMJVK 79/2012. (V.10.) sz. hat. Tag delegálás az „M9” Térségi Fejlesztési 

Tanácsba 

 

ZMJVK 83/2012. (V.10.) sz. hat. Javaslat a Zalavíz Zrt. igazgatósági tagjának 

választására 

 

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 18/2012. (V.11.) ÖR. a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól 

szóló 48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 19/2012. (V.11.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. 

(V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 20/2012. (V.11.) ÖR. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. 

(XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 21/2012. (V.11.) ÖR. a Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról 

szóló 10/2007. (III.09.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 22/2012. (V.11.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 23/2012. (V.11.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 24/2012. (V.11.) ÖR. a 2011. évi zárszámadásról 

 

ZMJVK 25/2012. (V.11.) ÖR. egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

ZMJVK 26/2012. (V.11.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 



 

 

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

ZMJVK 59/2012. (V.10.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

ZMJVK 60/2012. (V.10.) sz. hat. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási 

tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálása, a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. 

(XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása 

  

ZMJVK 61/2012. (V.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 62/2012. (V.10.) sz. hat. Együttműködési megállapodás a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

ZMJVK 64/2012. (V.10.) sz. hat. A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. 

évi prémiumának megállapítása, az ügyvezető 

2012. évi javadalmazásának megállapítása, a 

2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító 

okirat módosítása 

  

ZMJVK 65/2012. (V.10.) sz. hat. A Kvártélyház Kft. 2011. évi beszámolójának 

elfogadása, az ügyvezető 2011. évi prémiumának 

megállapítása, a 2012. évi üzleti terv 

véglegesítése, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 66/2012. (V.10.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. 

évi prémiumának megállapítása, a 2012. évi 

üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVK 67/2012. (V.10.) sz. hat. A Zala-Depo Kft. 2011. évi beszámolójának 

elfogadása, az ügyvezető 2011. évi prémiumának 

megállapítása, az ügyvezető 2012. évi 

javadalmazásának megállapítása, a 2012. évi 

üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása 

 



 

 

ZMJVK 68/2012. (V.10.) sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. 

évi prémiumának megállapítása, az ügyvezető 

2012. évi javadalmazásának megállapítása, a 

2012. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 69/2012. (V.10.) sz. hat. A LÉSZ Kft. 2011. évi beszámolójának 

elfogadása, az ügyvezető 2011. évi prémiumának 

megállapítása, a 2012. évi üzleti terv 

véglegesítése, az alapító okirat módosítása 
  

ZMJVK 70/2012. (V.10.) sz. hat. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 

2011. évi prémiumának megállapítása, a 2012. 

évi üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVK 71/2012. (V.10.) sz. hat. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. 

évi prémiumának megállapítása, a 2012. évi 

üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása, a könyvvizsgáló megbízatásának 

meghosszabbítása 

 

ZMJVK 72/2012. (V.10.) sz. hat. A Zalavíz Zrt. működése tárgyában kötött 

szindikátusi szerződés módosítása 

 

ZMJVK 80/2012. (V.10.) sz. hat. Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda átszervezése 

 

ZMJVK 81/2012. (V.10.) sz. hat. Az Öveges József Általános Művelődési Központ 

átszervezése 

 

ZMJVK 82/2012. (V.10.) sz. hat. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- 

és Szakiskola, Sportiskola Alapító Okiratának 

módosítása 

 

ZMJVK 84/2012. (V.10.) sz. hat. A Zalai Táncegyüttes Egyesülettel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 85/2012. (V.10.) sz. hat. Iskola utcai műfüves labdarúgó pálya építéséhez 

önrész biztosítása 

 

ZMJVK 86/2012. (V.10.) sz. hat. Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 

helyiségeinek bérbeadása 

 

ZMJVK 87/2012. (V.10.) sz. hat. A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 

091/24 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt 

pályázat elbírálása, és új pályázat kiírása 

 



 

 

ZMJVK 88/2012. (V.10.) sz. hat. Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú állami ingatlan (volt 

Hadkieg. Parancsnokság) ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

vagyonátadási megállapodás 

 

ZMJVK 89/2012. (V.10.) sz. hat. Bazitai TV torony antenna szerződések 

 

 

ZMJVK 90/2012. (V.10.) sz. hat. Páterdombi Szakképző Iskola volt ságodi 

Állattenyésztő telepének és Kertészeti telepének 

hasznosítása 

 

ZMJVK 91/2012. (V.10.) sz. hat. Közalapítványok támogatása 

 

ZMJVK 92/2012. (V.10.) sz. hat. 2011. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán 

végzett ellenőrzésekről, a Polgármesteri Hivatal 

belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat 

által irányított költségvetési szervek éves 

ellenőrzési jelentéseiről 

 

ZMJVK 93/2012. (V.10.) sz. hat. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 

 

  

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztató a 2012. május 10-i közgyűlés zárt 

ülésén hozott határozatairól 

 

 

 

 



 

 

SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: A Griff Bábszínház igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása és a Hevesi 

Sándor Színház igazgatója munkaszerződésének módosítása 

 

ZMJVK 63/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 éves határozott időtartamra, 

2012. június 24. napjától 2017. június 23. napjáig Dr. Pinczés Istvánt választja 

meg a Griff Bábszínház igazgatójává. Munkabérét havi bruttó 380.000.- 

forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

 Határidő:  2012. június 15. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Besenczi Árpád 2010. január 

26-án kelt munkaszerződése 7. pontját 2012. június 01. napi hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 7. A munkáltató a munkavállaló személyi alapbérét havi bruttó 390.000-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés-módosítás 

aláírására. 

 

 Határidő:  2012. június 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 
Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény magasabb vezetői beosztása helyettesítéssel történő ellátása 

 

ZMJVK 73/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béke ligeti Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani Intézmény magasabb vezetői 

beosztásának ellátásával 2012. augusztus 1-től 2012. október 31-ig az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint Bencze Andrea I. 

igazgatóhelyettest bízza meg. 

 
 Határidő:  a helyettesítési megbízás elkészítésére 2012. augusztus 1. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságot, hogy a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Módszertani Intézmény magasabb vezetői beosztására vonatkozó 

pályázat kiírásáról gondoskodjék. 

 
 Határidő: 2012. június 15. 

 Felelős:  Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztása 

helyettesítéssel történő ellátása 

 

ZMJVK 74/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központ  magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2012. 

augusztus 1-től 2012. október 31-ig az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak szerint Gál Edina általános iskolai intézményegység-

vezetőt bízza meg. 

 

 Határidő:  a helyettesítési megbízás elkészítésére 2012. augusztus 1. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságot, hogy az Izsák Imre Általános Művelődési Központ magasabb 

vezetői beosztására vonatkozó pályázat kiírásáról gondoskodjék. 

 

 Határidő: 2012. június 15. 

 Felelős:  Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 75/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-

ig Novákné Borsos Ildikót bízza meg a Belvárosi II. számú Integrált Óvoda magasabb 

vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 



 

 

szerint, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján a pótlékalap 300%-ában állapítja meg. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:         2012. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Páterdombi Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 

elbírálása 

 

ZMJVK 76/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-

ig Kónyáné Tömpe Líviát megbízza a Páterdombi Szakképző Iskola magasabb vezetői 

feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 

szerint, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján a pótlékalap 300%-ában állapítja meg. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okiratot készíttesse el. 

 

Határidő:      2012. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztása 

helyettesítéssel történő ellátása 

 

ZMJVK 77/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2012. május 16-tól az intézmény magasabb 

vezetői beosztására kiírt pályázat eredményes befejezéséig Lajtainé dr. Lakatos Ibolyát 

bízza meg, vezetői pótlékát a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 3.  melléklete 2. 

pontja alapján a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 

 



 

 

Határidő: a helyettesítési megbízás elkészítésére: 2012. május 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

 

Tárgy: A közgyűlés érintett albizottságaiba új tagok választása 

 

ZMJVK 78/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulman Tamás 8958 

Iklódbördőce, Fő út 43. szám alatti lakosnak az Ifjúsági és Sport Albizottságban 

megüresedett helyére 2012. május 10-i hatállyal Illyés Zoltán 8900 

Zalaegerszeg, Várberki u. 13. szám alatti lakost megválasztja. 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2012. május 18. 

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Domján Péter 8900 Zalaegerszeg, 

Platán sor 38. szám alatti lakosnak a Költségvetési Albizottságban megüresedett 

helyére 2012. május 10-i hatállyal dr. Sáfár Zoltán 8900 Zalaegerszeg, Besenyő 

u. 58. szám alatti lakost megválasztja. 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2012. május 18. 

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth László 8900 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 83. szám alatti lakosnak a Vagyongazdálkodási és 

Informatikai Albizottságban betöltött tagsági helyére 2012. május 10-i hatállyal 

Bognár Ákos 8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 31. szám alatti lakost 

megválasztja. 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2012. május 18. 

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



 

 

Tárgy: Tag delegálás az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba 

 

ZMJVK 79/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba - 

az érintett megyei jogú városok képviselőjének - Gyutai Csabát, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Polgármesterét delegálja. 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az „M9” Társégi Fejlesztési 

Tanács elnökét értesítse. 

 

Határidő: 2012. május 11. 

Felelős: Balaicz Zoltán alpolgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Javaslat a Zalavíz Zrt. igazgatósági tagjának választására 

 

ZMJVK 83/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalavíz Zrt. következő közgyűlésétől 

igazgatósági tagnak javasolja Kozma Tibor Zalaegerszeg, Gorkij u. 9. szám alatti 

lakost. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a társaság vezérigazgatóját 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. május 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 



 

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete  

a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló  

48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló 48/2004. (XII.03.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Az az ingatlantulajdonos, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok 

szerinti edényméretet, és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles 

megfizetni: 

 

Edény 

(liter) 

szállítás 

 

elhelyezés 

(ártalmatlanítás) 

szelektív 

gyűjtés 
együttes 

Ft/ürítés 

50 119 78 66 263 

80 155 102 86 343 

110-120 187 122 104 414 

240 376 247 210 833 

770 1.540 1.006 862 3.408 

1100 2.215 1.447 1.238 4.900 

4200 6.645 4.343 3.715 14.703 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.” 

 

 

2. § 

 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § 

 

A gazdálkodó szervezetek szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának díja 

 



 

 

Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok 

szerinti edényméretet, és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles 

megfizetni: 

 

Edény 

(liter) 

szállítás elhelyezés 

(ártalmatlanítás) 

Együttes 

(Ft) 

Ft/ürítés 

110-120 324 233 557 

240 631 507 1.138 

770 2.138 1.626 3.764 

1100 3.028 2.320 5.348 

4200 8.833 8.860 17.693 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.” 

 

 

3. § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A hulladékgyűjtő zsák díja természetes személyek részére: 397,-Ft + Áfa, gazdálkodó 

szervezetek részére: 557,-Ft + Áfa.” 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete  

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  

20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

 

 

Melléklet a 19/2012. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

„Melléklet a 20/2004. (V.05) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke 

 

 

szállítás 

 

elhelyezés 

(ártalmatlanítás) 
összesen 

Ft/m3 

1128 288 

 

1476 

 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege.”  

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

38/1997. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában és 4. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) 

bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. 

(XI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft. 2012. június 1-től 2012. 

december 31-ig jogosult és köteles a rendelet hatálya alá tartozó kéményseprőipari 

közszolgáltatást rendszeresen ellátni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén.”  

 

 

2.§ 

 

A R. 5. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(7)  A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos panaszát a szolgáltató 

ügyfélszolgálati irodáján, illetve az önkormányzatnál teheti meg. Amennyiben a szolgáltató a 

közte és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződésben, valamint pályázati 

ajánlatában foglalt lényeges kötelezettségeit megszegi, vagy a közszolgáltatási 

tevékenységére a lakosság részéről a szerződés időtartama alatt legalább 30 megalapozott 

panasz érkezik, az önkormányzatnak joga van a szolgáltatóval kötött szerződést azonnali 

hatállyal megszüntetni. A lakossági panasz megalapozatlanságát a szolgáltatónak kell 

bizonyítania.” 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet  2012. június 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete  

a Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló 

10/2007. (III.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1.§ (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló 10/2007 (III.09.) számú önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.§ 

A rendelet célja 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által a városban élő kiemelkedő művészi 

tevékenységet és művészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, 

kiemelkedő művészeti értékű alkotások, művek létrejöttének elősegítése céljából létrehozott 

„Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíja” elnevezésű ösztöndíjalap működésének 

rendeletben történő szabályozása.” 

 

 

2.§ 

 

A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya azon művészeti tanulmányokat folytató tanulókra, hallgatókra terjed ki, 

akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek és a képző- és iparművészet, a népművészet, az 

előadóművészet, valamint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.” 

 

 

3.§ 

 

A R. 5.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[A pályázathoz csatolni kell:] 

 

„d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.” 

 



 

 

4.§ 

 

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1) Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában 

beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, 

illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követő 30 nap. A beszámolót az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottsághoz kell benyújtani.” 

 

 

5.§ 

 

(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében, az 5.§ (1) és (3) bekezdésében, a 6.§ (3) bekezdésében a 

„Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság” szövegrész lép. 

 

(2) A R. 5.§ (2) bekezdésében a „Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságához” szövegrész 

helyébe az „Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságához” szövegrész lép. 

 

 

6.§ 

 

A R. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 

 

 

7.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a R. 3. §-a. 

 

(3) Hatályát veszti a R. címében a „számú” szövegrész. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 



 

 

 

 Melléklet a 21/2012. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

 „Melléklet a 10/2007. (III.09.) önkormányzati rendelethez 
        

 

beadási határidő: minden év október 31. 

 

P á l y á z a t i  a d a t l a p  
 

„Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjához” 

1. Személyes adatok 

Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Állandó lakcím :  

Levelezési cím:  

Mobil szám:  

Adóazonosító jel :  

Társadalombiztosítási szám:  

Számlavezető bank:  

Átutalási bankszámlaszám:  
2. Az oktatási intézmény adatai  

Az intézmény neve 

(kar,intézet stb.): 

 

Évfolyam:  

Szak:  
3. A pályázó művészeti tevékenysége 

A művészeti tevékenység jellege (x-el jelölni) 

képzőművészet          iparművészet  népművészet  irodalom 
 

előadóművészet   

A művészeti tevékenység rövid leírása : 

 

 

A művészeti tevékenység során elért eredmények, sikerek: 

Kiállítások:  

  

  

Díjak:  

  

  

Publikációk:  

  

  

Egyéb:  

  

  

 

Zalaegerszeg, 20... . …………………………………….. 

 

      ……………………………………………….. 

     Pályázó aláírása  



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

22/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés 

c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 13. § (2) bekezdése g) pontjában, 35. § (1) 

bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (1) 

bekezdésében, 9.§-ában, 34. § (2) bekezdésében, 35. § (2) –(4) bekezdésében, 111. § (1) és (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 28.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ZÉSZ) 12. számú tervlapja helyébe jelen 

rendelet tervlapja lép.  

 

 

2.§ 

 

 

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

hatályát veszti. 

 

(2) Jelen rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes. 

 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



 

 

 
 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló  

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1)-(3) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és 

182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

 

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

R.)   5. §  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

       „(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.404,8  főben, a 12. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

(2) Az R. 5.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

    „(3) Az önkormányzat 1 főt határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében -

2012. január 1-től június 30-ig  -  alkalmaz a Deák Ferenc és Széchenyi István 

Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola infrastrukturális fejlesztése  pályázat keretében.” 

 

 

2. § 

 

Az R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

 Jelen  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő    napon   

hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2012. májusi ei.módosítás” xls. dokumentumban található 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/8/2/3/7/doc_url/2012_kozl_mell_1.xls


 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi zárszámadásról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet     7. §-ában és a 

10.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), 

f) és g)  pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 

bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

2011. évi költségvetésről szóló  5/2011. (II. 11.)  önkormányzati rendeletének végrehajtásáról 

a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

(1) A közgyűlés a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges 

indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket -   jóváhagyja.  

 

(2)     Az önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzforgalmi bevételeit  

    15.475.458  eFt eredeti előirányzattal, 

    18.014.216  eFt módosított előirányzattal és 

    17.023.533  eFt teljesítéssel állapítja meg 

az  5, 5/a. számú táblázat szerint. 

 

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- intézményi működési bevételeket 

                                  2.149.643  eFt eredeti előirányzattal, 

    2.861.043  eFt módosított előirányzattal és 

               2.976.081  eFt teljesítéssel  

 

- önkormányzatok sajátos működési bevételeit 

     5.116.883 eFt eredeti előirányzattal, 

     5.726.802 eFt módosított előirányzattal és 

     5.872.729 eFt teljesítéssel  

 

- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 

      1.028.280 eFt eredeti előirányzattal, 

      1.292.517 eFt módosított előirányzattal és 

      1.109.442 eFt teljesítéssel  

 

- támogatásokat, kiegészítéseket, támogatásértékű bevételeket  

      7.150.652  eFt eredeti előirányzattal, 

       8.103.854  eFt módosított előirányzattal és 

       7.018.691  eFt teljesítéssel 

 

 

 



 

 

 

- kölcsönök bevételeit 

                                                        30.000  eFt eredeti előirányzattal, 

             30.000  eFt módosított előirányzattal és 

                                               46.590  eFt teljesítéssel 

 

Finanszírozási célú bevételeket: 

 

- pénzforgalom nélküli bevételeket 

                                           1.336.175  eFt eredeti előirányzattal, 

         2.106.823  eFt módosított előirányzattal és 

         1.599.523  eFt teljesítéssel.  

 

- hitelek bevételeit 

                                                    1.575.292 eFt eredeti előirányzattal, 

            928.795 eFt módosított előirányzattal és 

            406.809 eFt teljesítéssel  

                 

(3)    Az önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzforgalmi kiadásait 

       17.252.447  eFt eredeti előirányzattal, 

       20.316.541  eFt módosított előirányzattal és 

       16.741.748  eFt teljesítéssel állapítja meg 

 a  6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint. 

 

  Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- személyi jellegű kiadásokat 

                                                   5.689.462  eFt eredeti előirányzattal, 

        6.121.880  eFt módosított előirányzattal és 

        5.943.696  eFt teljesítéssel  

 

- munkaadókat terhelő járulékokat 

       1.506.338  eFt eredeti előirányzattal, 

       1.613.732  eFt módosított előirányzattal és 

       1.556.257  eFt teljesítéssel  

 

- dologi kiadásokat 

       4.665.743   eFt eredeti előirányzattal, 

       5.661.965   eFt módosított előirányzattal és 

                                                  5.029.107   eFt teljesítéssel  

 

- működési célú támogatásokat 

                         933.535   eFt eredeti előirányzattal, 

        1.423.330   eFt módosított előirányzattal és 

        1.369.011   eFt teljesítéssel  

 

- ellátottak juttatásait 

             5.874   eFt eredeti előirányzattal, 

            90.583  eFt módosított előirányzattal és 

            84.030  eFt teljesítéssel  

 



 

 

- kölcsönnyújtás kiadásait 

             79.155  eFt eredeti előirányzattal, 

             85.586  eFt módosított előirányzattal és 

             11.695  eFt teljesítéssel  

  

      - Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint 

feladatonkénti és címenkénti részletezésben 

      4.013.906   eFt eredeti előirányzattal, 

      4.563.190   eFt módosított előirányzattal és 

      2.289.417   eFt teljesítéssel,  

 

       ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadást 

                                              58.525    eFt eredeti előirányzattal, 

          178.231    eFt módosított előirányzattal és 

          163.756    eFt teljesítéssel  

jóváhagyja. 

 

     - Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti    

és címenkénti részletezésben 

                358.434  eFt eredeti előirányzattal, 

            756.275  eFt módosított előirányzattal és 

            458.535  eFt teljesítéssel, 

 

        ebből a felújítási célú pénzeszközátadást 

      17.615   eFt eredeti előirányzattal, 

                 67.791   eFt módosított előirányzattal és 

                 42.286   eFt teljesítéssel  

         jóváhagyja. 

 

Finanszírozási célú kiadásokat: 

 pénzforgalom nélküli kiadásokat   

                                                       818.924    eFt  eredeti előirányzattal, 

                                                       408.919    eFt  módosított előirányzattal és 

                                                           3.393    eFt teljesítéssel. 

 

 

            -  hitel és kölcsön törlesztést 

            315.554  eFt eredeti előirányzattal, 

            324.374  eFt módosított előirányzattal és 

            347.718  eFt teljesítéssel állapítja meg.  

 

(4) Az igénybe vett tartalékokkal korrigált   költségvetési bevételek és kiadások különbsége 

1.877.915 eFt költségvetési többlet,   melynek összetétele: 

- Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító  

      telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás                                    383.742  eFt 

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                                     664  eFt 

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek                               403.786  eFt 

- lakásalap                                                                                                        67.606  eFt 

- önkormányzat költségvetési szervek és lakásalap nélkül                         1.022.117  eFt 

                                                                      



 

 

Felhasználására a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány belső 

finanszírozására új feladatokhoz 412.209 eFt összegben, a költségvetési szervek 2012. évi 

működési hiányának finanszírozására 70.447 eFt összegben, valamint a 2011. évről áthúzódó 

feladatok finanszírozására az eredeti költségvetésben jóváhagyott mértékben és a 

költségvetési rendelet I. és II. negyedéves módosításai  során visszatervezéssel kerül sor.   

 

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét 

        8.624.327  eFt eredeti előirányzattal, 

        9.881.300  eFt módosított előirányzattal és 

                   9.812.411  eFt teljesítéssel  

       a 9. számú táblázat szerint, 

 

       kiadásait 

      8.624.327   eFt eredeti előirányzattal, 

                 9.881.300   eFt módosított előirányzattal és 

      9.403.311   eFt teljesítéssel  

      a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja. 

 

(6) A 12/a. számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat  

                         

                         kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit                               -    22.772   eFt, 

   kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait                                 -  289.754   eFt 

                összegben hagyja jóvá. 

              

 (7)  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási   

forrásait és 2011. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá. 

                 

 

2. § 

 

A Cigány Kisebbségi  Önkormányzat 2011. évi bevételeit 

 

      6.100 eFt eredeti előirányzattal, 

                 7.314  eFt módosított előirányzattal és 

                 7.326  eFt teljesítéssel, 

  kiadásait 

      6.100  eFt eredeti előirányzattal, 

                 7.314  eFt módosított előirányzattal és 

                 6.662  eFt teljesítéssel  

 

   a  29/2012. (IV.25.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Cigány Kisebbségi  

Önkormányzat határozatát. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.§ 

  

A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult 

Önkormányzati Társulás 2011. évi bevételeit 

 

         942.592  eFt eredeti előirányzattal, 

      1.221.078  eFt módosított előirányzattal és 

         953.715  eFt teljesítéssel  

  kiadásait 

                   942.592 eFt eredeti előirányzattal, 

      1.221.078 eFt módosított előirányzattal és 

         569.973 eFt teljesítéssel  

 

  a  17/2012. (V.07.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Társulás taggyűlésének 

határozatát.  

 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú 

táblázatokban részletezve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján  

117.478.883 eFt-ban állapítja meg. 

 

 

5.  § 

 

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. számú 

táblázatban foglaltak szerint 1.931.011 eFt-ban állapítja meg. 

          A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát  1.142.819 eFt-ban hagyja jóvá, amit az  

állami támogatások elszámolása során megállapított 10.840 eFt visszafizetési 

kötelezettség terhel. 

          Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a hozzájuk kapcsolódó önállóan 

működő intézmények pénzmaradványát együttesen 403.786 eFt-ban hagyja jóvá,  

melyet 3.523 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.  

         A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 664 eFt összegben, a 

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult 

Önkormányzati Társulás pénzmaradványát 383.742 eFt összegben  tudomásul veszi. 

 

(2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint 

kerülhet felhasználásra 1.144.182 eFt összegben. 

 

(3) Az állami hozzájárulások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján  

megállapított  visszafizetési  kötelezettség kamattal növelten 10.840 eFt.  A közgyűlés 

feladatelmaradás címén az önállóan gazdálkodó intézményektől 3.523 eFt-ot von el a 

11. számú táblázatban foglaltak szerint.  

 



 

 

(4) 2011. évben két intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a 

vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt 

a 11./b.számú táblázatban foglaltak szerint 1.921 eFt-ban jóváhagyja, melyből a Hevesi 

Sándor Színháznál 1.089 eFt, a Ganz Á. és Munkácsy M. Szakközépiskola és 

Szakiskolánál 832 eFt keletkezett. A vállalkozási maradványt 192 eFt befizetési 

kötelezettség terheli, a vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 1.729 eFt. 

 

 

    6. § 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint 

fogadja el. 

 

 

7. § 

 

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint 

fogadja el. 

 

 

8. § 

 

A közgyűlés a 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-

kimutatását a 20/a, 20/b, 20/c  és 20/d. számú táblázatoknak megfelelően fogadja el. 

 

 

9. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK 

J E G Y Z É K E 

1. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege  2010. és 2011. évben 

 

2. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2011. évben 

 

3. számú tábla 

    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétele 2011. évben 

 

4. számú tábla 

   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat összesítő a kiadási előirányzatokról 2011-2013. években 

   Csak a költségvetésben szereplő tábla, a zárszámadásnak nem része 

 

5. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti 

bontásban 

 

5/a. számú tábla  

     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítése  

 

6. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti 

bontásban 

 

6/a. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítése  

 

6/b. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2011. évben kiemelt 

előirányzatonként 

 

7. számú tábla 

    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése 

feladatonként 

 

8. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi felújítási kiadásainak  teljesítése célonként 

 

9. számú tábla 

 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2011. évi  bevételi   előirányzatainak 

teljesítése  

 

10. számú tábla 

 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2011. évi kiadási   előirányzatainak 

teljesítése  

 

11. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa  2011. évben 

 

11/a.  számú tábla 

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa  

          2011.  évben. 

11/b. számú tábla 

       Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalkozási maradványa 2011. évben 

 

12. számú tábla 

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2011. XII. 31-én. 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/8/2/3/8/doc_url/kozl_mell_2.xls


 

 

12./a. számú tábla 

       Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak          

pénzeszközeinek változása 2011. évben 

 

13. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  vagyonának forrásai 2011. XII. 31-én. 

 

14. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak,  

 tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök   állományának változása  2011. évben.   

 14/a. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon  forgalomképesség szerinti 

megoszlásban  2010. és  2011. XII. 31-én. 

 

14/b. számú tábla 

 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 

vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke   2011. XII. 31-én. 

 

14/c. számú tábla 

      Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök 

elhasználódási foka 2011. évben. 

 

15. számú tábla 

     Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2010. és 2011.      december 31-i  

     állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján. 

 

16. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának 

költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása  2011. évben. 

 

17. számú tábla 

Közvetett támogatások jogcímei és összegei 

18. számú tábla 

  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának  több éves kihatással   

 járó kötelezettségei. 

 

19. számú tábla 

     Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és 

teljesítési adatai 

 

20/a. számú tábla 

 Egyszerűsített mérleg 2011. évről. 

 

20/b. számú tábla 

 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. évről. 

 

20/c. számú tábla 

 Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2011. évről. 

 

20/d. számú tábla 

 Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2011. évről. 

 

21. számú tábla  

         2011. évben nyújtott működési célú támogatások összegei 

 
Mellékletek:  

a zárszámadás részletes indoklása 
 



 

 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 

Bevételek alakulása 

 

Az önkormányzat 2011. évi bevételei 19.029.865 eFt összegben, a módosított előirányzathoz 

viszonyítva 90,4 %-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás a 

Polgármesteri Hivatalnál 9,8 %-os, az önállóan gazdálkodó intézményeknél 20,5 %-os, a 

szennyvíz Társulásnál 21,9 %-os volt. Az ingatlan értékesítésekből tervezett bevételek az 

ingatlan piacon tapasztalható fizetőképes kereslet visszaesése miatt csak részben teljesültek. A 

tervezett felhalmozási kiadásoknál tapasztalható elmaradások miatt alacsonyabb volt a 

teljesítés a forrásául tervezett fejlesztési hitel igénybevételénél, ugyanez az indoka a 

felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél jelentkező elmaradásnak is.   

Az eredeti előirányzatban 640.303 eFt működési célú hitel felvétellel tudtuk a költségvetés 

egyensúlyát biztosítani. Az év végére a többletbevételek bevonásával sikerült kiváltani a 

tervezett összeget, működési célú hitel felvételére nem került sor. 

 

A működési célú bevételek közül meghatározó volt 2011. évben is az önkormányzat 

költségvetési támogatása, az átengedett bevételek és a saját bevételek közül a helyi adókból 

származó bevételek. 

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 5.353.149 eFt volt, a módosított 

előirányzattal megegyezően, ami az eredeti előirányzatnál 598.091 eFt-tal magasabb összeget 

jelentett. Év közben lemondásokkal és pótelőirányzatokkal változtak az igénybe vehető állami 

források. Az évközi kötelező lemondások keretében a normatív hozzájárulás egyes 

jogcímeinél az ellátotti és tanulólétszámok csökkenése miatt három alkalommal élt az 

önkormányzat lemondással. A II. ütemű lemondás és pótigénylés során 400 eFt pótigénylést 

nyújtottunk be, a pedagógiai szakszolgálat jogcímen 1 fő növekedés volt. A Fogyatékosok 

Nappali intézményének - mint önkormányzati fenntartású intézménynek - megszűntetése 

miatt 1.622 eFt támogatásról kellett lemondani szeptemberben. A III. ütemű lemondás során a 

szociális ellátásoknál, a középfokú oktatásnál, a pedagógus szakvizsga, továbbképzés és a 

szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímeknél vált indokolttá lemondás,  

ennek eredményeképpen 25.481 eFt-tal csökkent az előirányzat. 

Növekményt jelentett az egyes jövedelempótló támogatások jogcímein utólagosan 

igényelhető 322.019 eFt, a központosított támogatásoknál 209.514 eFt, és egyéb központi 

támogatása (a 2011. évi bérkompenzáció) 93.261 eFt összeggel. A növekményt jelentő 

jogcímek mind feladatokhoz kapcsolódó, kötött felhasználású támogatásokat jelentettek, 

amiről a beszámoló keretében jogcímenkénti elszámolási kötelezettsége van az 

önkormányzatnak.  

 

Az egyes jövedelempótló támogatások jogcímeinél a tényleges kifizetésekkel összhangban 

utólagosan igényeltük a támogatást, ezért a támogatás kiutalását követően, módosított 

előirányzatként szerepeltettük a költségvetésben. A teljesítés összege megegyezett a 

módosított előirányzattal: 

 

- időskorúak járadékához                      9.482  eFt 

-  rendszeres szociális segélyhez                              44.279  eFt 

      -  ápolási díjhoz                                                                   49.664  eFt 

       - normatív lakásfenntartási támogatáshoz                          44.595  eFt 

       - adósságkezelési támogatáshoz                                         22.128  eFt 

       - közcélú foglalkoztatáshoz                                                  2.417  eFt 



 

 

       - rendelkezésre állási támogatáshoz                                   13.698  eFt 

       - bérpótló juttatáshoz                                                          101.024 eFt 

       - foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz                        29.579  eFt 

       - óvodáztatási támogatáshoz                                                    250  eFt 

      -  adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási 

          támogatáshoz                                 4.903  eFt  

     összesen:                 322.019  eFt 
kiutalására került sor. 

 

 

A szociális szférában a kötelező továbbképzéshez a megigényelt 1.617 eFt támogatást 

felhasználtuk az érintett dolgozók képzéséhez.  

A központosított támogatások körében 2011. évben pályázat alapján jutott állami 

pénzeszközökhöz a város  

-  a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó egyszeri kifizetések támogatására 

      (ami tartalmazta 2010. évi pályázatok áthúzódó kiadásait és a Prémium 

        évek programban részt vevők kiadásait)                                                       66.856 eFt                                                  

-  könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz                       2.822 eFt 

-   a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címén                       49.045 eFt 

-  önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 

     pályázatai saját forrás kiegészítés (Szennyvíz kohéziós projekthez)              9.624 eFt 

-  esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra                                  12.265 eFt                                                                              

-   gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés  

    biztosításához                                                                                                   1.199 eFt 

-   önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                                      17.702 eFt 

 

2011. évben együttesen 209.513 eFt összegű központosított állami támogatás bővítette az 

önkormányzat forrásait, ezek célnak megfelelő felhasználásáról azonban tételesen el kellett 

számolni. Két jogcímnél keletkezett visszafizetési kötelezettség, a helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 4 eFt-ot, az esélyegyenlőséget és 

felzárkóztatást segítő támogatásból pedig 319 eFt-ot nem tudtunk felhasználni. Szintén két 

jogcímnél - az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás és az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímnél a felhasználás egy része 2012. évre húzódik át, 

összesen 4.905 eFt-ot a beszámolóban 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt 

összegként szerepeltettük, felhasználásáról a 2012. évi beszámoló keretében kell elszámolni. 

                                                                    

Egyéb központi támogatásként – a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 

bérkompenzációjára - 93.261 eFt-ot kapott önkormányzatunk, ebből 79 eFt-ot nem 

használtunk fel az adott célra.  

 

A központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásokból az adott célra fel nem használt 

összegeket - kamattal együtt 3.352 eFt-ot - a beszámolási kötelezettség teljesítésével 

egyidejűleg vissza kellett fizetni a központi költségvetésbe. Visszafizetési kötelezettség a 

közoktatási informatikai fejlesztési feladatok, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 

támogatás, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja, a pedagógus 

szakvizsga és továbbképzés, valamint az egyes pedagógus pótlékok kiegészítése jogcímeknél 

jelentkezett. 

 

A helyi önkormányzati tűzoltóság fenntartásához az eredeti előirányzatnak megfelelően 

került kiutalásra az állami támogatás 431.426 eFt összegben.   



 

 

 

A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek 

támogatásának – Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház állami támogatása - eredeti 

előirányzata az év során nem változott, összesen 217.100 eFt kiutalása történt meg. Mindkét 

intézmény részesült év közben póttámogatásban a foglalkoztatottak 2011. évi 

bérkompenzációja jogcímen. 

  
A megosztott bevételek körében a személyi jövedelemadóból származó bevétel előirányzata 

az év során nem változott, az eredeti előirányzattal megegyezően 947.083 eFt-tal teljesült. Az 

előző évekhez hasonlóan a 8 %-os helyben maradó részen  felül a város semmilyen címen 

nem részesült az országos 40 %-os mértékből fennmaradó 32 %  visszaosztott SZJA-ból. 

 

A várost megillető illetékbevétel előirányzata - az előző évi tényadatok és a törvényi 

változások figyelembe vételével - 200.000 eFt-ban került megállapításra, mely év közben nem 

módosult. Az ingatlan piaci tendenciák következtében az előirányzattól kismértékben 

elmaradó bevétel - 194.942 eFt - került átutalásra, ez 97,5 %-os teljesítést jelentett. 

 

A gépjármű adó bevétel eredeti előirányzatként tervezett összege 600.000 eFt volt, ezt az év 

során 612.001 eFt-ra módosítottuk, a teljesített bevétel 622.722 eFt volt ebből az adónemből, 

ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,8 %-os teljesítést jelentett. Az adóztatott 

gépjárművek száma és a megállapított adó az előző évhez képest minimálisan változott, a 

gépjárművek száma 0,4 %-kal (107 db), a megállapított gépjárműadó összege 0,1 %-kal 

(618.331,-Ft) növekedett. A 2010. évben értékesített gépjárművek miatt a kiadott megszüntető 

határozatok száma 2.137 db volt. A 2010. évben vásárolt használt gépjárművek új 

tulajdonosnál történő adófizetési kötelezettség megállapítása érdekében 1.788 db határozatot 

adott ki az adóosztály. 

 

Az önkormányzat saját bevételének legjelentősebb tétele a helyi iparűzési adóbevétel. A helyi 

iparűzési adó tekintetében 2011. év végéig 7.996 fő adózó 8.045 db bevallása került 

feldolgozására, ebből 638 db záró adóbevallásnak minősült. A benyújtott bevallások száma 

minimálisan, 1 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A 2009. évben adott 

adókedvezmény (1-1,5 MFt adóalap után járó 30 %-os kedvezmény) megszűnt, mivel 1,5 

MFt vállalkozás szintű adóalap után teljes mentesség illeti meg az adózót, ennek megfelelően 

a mentes adóalap az előző évhez viszonyítva 18,4 %-kal emelkedett. Az adómentes adóalap 

1.721.183 eFt volt, melyet 2958 adóalany vett igénybe. 

A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata 3.260.000 eFt volt. Az év során a II. félévi  

teljesítési adatok ismeretében 500.000 eFt-tal növekedett még a módosított előirányzat. 

December 31-ig 3.897.000 eFt bevétel származott ebből az adónemből, ami a módosított 

előirányzathoz viszonyítva 103,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az eredeti előirányzat közel 20 

%-os túlteljesítését két nagy adózó által bevallott helyi iparűzési adó növekedése (130 millió 

Ft) és az ehhez kapcsolódó 2011. évi előleg növekedése (130 millió Ft), továbbá a IV. 

negyedévi erőteljes végrehajtási cselekményeinek hozadéka eredményezte. 2011. december 

hónapban feltöltési kötelezettség címén az adózók 170 millió Ft-tal többet fizettek be a 2011. 

évi tervezetthez képest, ami részben az exportálással foglalkozó gazdasági társaságokat 

pozitívan érintő valuta árfolyam növekedéséhez kapcsolható. A helyi iparűzési adóbevétel 

72,5 %-át az első 100 legnagyobb adókötelezettségű adóalany fizette be. A helyi iparűzési 

adószámláról az év során 224.870 eFt került visszatérítésre a zárási összesítő adatai szerint 

1.645 fő adózó részére. A visszatérítést kérő adózók száma 25 %-kal (504 fő) csökkent az 

előző év hasonló időszakához képest, a visszaigényelt összeg pedig 56,1 %-kal (287.199 eFt) 



 

 

volt kevesebb. Az adózók átvezetési kérelmének megfelelően más adószámlára (gépjárműadó, 

késedelmi pótlék) 13.446 eFt-ot utaltunk át.  

Az összes túlfizetés 2011. december 31-i állapot szerint: 115.423 eFt, az előző évi 169.347 

eFt-tal szemben, ami az előző évhez viszonyítva 31,9 %-os csökkenést jelentett. 

Az elmúlt évben az idegenforgalmi adóból 9.075 eFt folyt be a tervezett 7.600 eFt-tal 

szemben. A 2011. évre vonatkozóan az idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezettek száma 73 

fő, ebből 62 fő nyújtott be adóbevallást. Az önkormányzat illetékességi területén eltöltött 

vendégéjszakák száma 70.179 db, a vendégek 78,4 %-a magyarországi állandó lakos, 21,6 %-

a külföldről érkezett. A bevallott idegenforgalmi adó 49,1 %-a szállodában, 24,1 %-a 

gazdasági társaság által, 0,1 %-a államigazgatási szerv által, 1,8 %-a alapítvány által 

működtetett szálláshelyen, 11,7 %-a kollégiumban eltöltött vendégéjszaka után, 13,2 %-a 

magánszemély által fenntartott szálláshelyen keletkezett. A Zalaegerszegen eltöltött 

vendégéjszakák 31,7 %-a adóköteles vendégéjszakának minősül. Az összes vendégéjszaka 

68,3 %-a adómentesnek minősülő tartózkodásból származott, amely után adófizetési és 

beszedési kötelezettség nem keletkezett. A mentességi jogcímek közül a leggyakoribb a 

munkavégzés miatt és a 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka. 

Bírság és pótlék bevétel 29.534 eFt összegben folyt be az elmúlt évben. 

 

Az intézményi működési bevételek az előirányzatot meghaladó összegben teljesültek, 

fontosabbak a különféle térítési díjak, szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott közüzemi 

díjak, az okmányirodai tevékenységhez, a munkahelyi vendéglátáshoz kapcsolódó tételek. A 

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai között 112.567 eFt származott a felsorolt 

bevételekből. Jelentős bevétele származott a városnak a nem lakáscélú helyiségek bérleti 

díjából, közterület-foglalási, helypénz- és helyfoglalási díjakból, sírhelymegváltásból, az 

Aquapark és a gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből. Az Aquapark üzemeltetés 

bevétele a rossz időjárás miatt a tervezettől elmaradt, 73,3 %-os volt a teljesítés, a többi 

tételnél az előirányzott összegben, vagy azt meghaladóan teljesültek a bevételek. A ZALA-

DEPÓ Kft. által fizetett használati díj bruttó 162.500 eFt bevételt jelentett, a teljes tervezett 

összeget befizette a gazdasági társaság, emellett hulladékgazdálkodási eszközök hasznosítása 

címén még 10.556 eFt befizetése történt meg. A Városgazdálkodási Kft. a fizető parkolók 

után a tervezett összeg 125,6 %-át 62.812 eFt-ot fizetett be, ennek az összegnek egy része 

azonban még előző évek befizetési kötelezettségének a teljesítése volt. 

Az ingatlanértékesítésekhez és -hasznosításhoz, valamint a kiszámlázott szolgáltatásokhoz 

jelentős nagyságú általános forgalmi adó bevétel is kapcsolódott, ami azonban azonos 

összeggel a kiadások között is szerepelt.  

 

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között legnagyobb összeg a LÉSZ Kft. 

bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásai, ami technikai tétel, mivel a kiadási 

oldalon is megjelenik. A nyugdíjasházi adományok, termőföld bérbeadásából származó SZJA, 

valamint környezetvédelmi bírságból befolyt bevételek szerepelnek még itt kisebb összeggel. 

A talajterhelési díjból a tervezett bevétel 103,5 %-a 4.534 eFt realizálódott. A 2011. 

december 31-i állapot szerint 333 fő nyújtott be bevallást. Az adózói kört 2011. évet 

megelőzően időskorú, szociálisan rászoruló kibocsátók alkották, a rákötésekkel évről évre 

csökkent a díjfizetésre kötelezettek száma. Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt 

keretében megvalósult szennyvízcsatorna kiépítések következtében – tekintettel arra, hogy az 

üzembe helyezést követő 89 napos moratórium lejártát követően nem történt meg rákötés – az 

adózói kör bővült, a Zalavíz Zrt. az előző évhez képest 73,5 %-kal több kibocsátóról 

szolgáltatott adatot. A bevallást benyújtók száma 44,2 %-kal, a bevallás alapján fizetendő 

talajterhelési díj összege 69,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. 

 



 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköznél az eredeti előirányzat az év során nem 

változott, a 217.697 eFt bevétel 99,7 %-os teljesítést jelentett.  

 

Támogatásértékű bevételek között működési célra érkeztek több feladat ellátásához 

pénzösszegek, ezek közül ki kell emelni: 

1.)  a népszámlálás lebonyolításához kapott 37.019 eFt-ot, 

2.)   az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához biztosított központi 

forrást 1.242 eFt-ot, 

3.)  a körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a társult községek befizetéseit, 18.972 eFt-

ot, 

4.)  a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatását 17.133 eFt-ot 

(a gyermekenkénti 5.800,-Ft augusztus és december hóban került kifizetésre a 

jogosultak részére), 

5.)   a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényelhető központi támogatást 

1.831 eFt-ot, 

6.)  az otthonteremtési támogatást 8.047 eFt-ot, 

7.)  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati alapon történő támogatását 2.744 

eFt-ot, 

8.)  a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatán ifjúsági feladatok ellátáshoz elnyert 

1.000 Ft-ot, 

9.)  sportrendezvények lebonyolításához pályázaton elnyert 147 eFt-ot, 

10.) a sportszövetségek működtetéséhez a városkörnyéki önkormányzatok befizetését 49 

eFt-ot, 

11.) parkfenntartáshoz és erdészeti feladatok ellátásához pályázaton nyert 3.292 eFt-ot, 

12.) a Zala Megyei Önkormányzattól a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház és a 

Tourinform Iroda működtetéséhez átvett pénzeszközöket, együttesen 141.259 eFt-

ot, mely tartalmaz 2012. évi működéshez szükséges támogatási összeget is (69.802 

eFt-ot), 

13.) közoktatási feladatok ellátásához megállapodás alapján a községek által fizetett 

összegeket 8.598 eFt-ot, 

14.) a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket különféle feladatokhoz 

45.844 eFt-ot, 

15.) intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszközök visszafizetését 4.959 eFt-

ot. 

 

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott céloknak megfelelően került a működési 

kiadásokhoz igénybe vételre 237.489 eFt összegben, néhány kisebb tétel felhasználására 

azonban 2011. évben sem került sor. 
 

Működési célú hitelfelvétel 
A költségvetés tervezésekor 640.303 eFt összegű működési hiánnyal számoltunk. Az év során 

többletbevételek  - előző évi pénzmaradvány, iparűzési adó bevétel és egyéb saját bevételek – 

bevonásával azonban sikerült a költségvetés egyensúlyát megteremteni működési célú hitel 

igénybe vétele nélkül. A kiadások megfelelő ütemezésével sikerült az önkormányzat 

folyamatos likviditását biztosítani, így éven belüli hitel felvétele sem vált szükségessé.  
 

Felhalmozási célú bevételek: 

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében az előző évekhez képest változás nem volt, 

ugyanakkor az előző évhez hasonlóan a bevételek a tervezett mértéktől jelentősen elmaradtak. 

Az elmaradást döntően a felhalmozási célra átvett pénzeszközök és az ingatlan értékesítésből 



 

 

tervezett bevételek elmaradása okozta, ez utóbbi az ingatlanpiac évek óta tartó szűkülésének 

az eredménye. 2011. évben nettó 142.900 eFt ingatlan eladási bevételt sikerült elérni az 

eredetileg előírt 205.000 eFt bevételi elváráshoz képest, ami 69,7 %-os teljesítést jelent. 

Jelentősebb ingatlan eladások voltak: a Köztársaság úti (volt Kertvendéglő melletti) 

közterületrész, a Körmendi úti SHELL-benzinkút területe, a Csács-Bozsoki körforgalomnál 

lévő közterület, a kaszaházi fennsíkon lévő önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek és 

garázsok. Külön ingatlan értékesítési tételként szerepelt a Hock J.-Bíbor u. csomópont 

megépítésével összefüggő Hock J. u. 90. szám alatti ingatlan eladása 25.600 eFt-tal, ez a 

bevétel a beruházás részbeni forrásául szolgált. 

A D-i Ipari Parkban folyó közműberuházáshoz kapcsolódó ingatlan értékesítésből 18.744 eFt 

bevétel folyt be. Hulladékgazdálkodási eszközök hasznosításából 35.000 eFt bevétel 

származott. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok osztalék befizetése 4.000 eFt 

bevételt jelentett. A Vásár Kft. önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének értékesítéséből 

7.500 eFt  bevétel teljesült. 

A korábbi években részletfizetési lehetőséggel értékesített bérlakások után befolyt bevétel a 

módosított előirányzattól kismértékben elmaradt.  

 

Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között legnagyobb 

tételt a Zalavíz Zrt. által befizetett fejlesztési díj jelenti 508.455 eFt-tal, ami a tervezett összeg 

99,6 %-os teljesítését jelentette. Közművesítési hozzájárulásokból 3.848 eFt realizálódott, ez a 

módosított előirányzatnak csupán 47,4 %-a, oka, hogy megváltozott a jogi szabályozás. 

A Dózsa Iskolában megvalósult sportpálya építéshez 1.200 eFt-ot fizetett egy vállalkozás. A 

jótékonysági nap bevételéből 2.991 eFt ilyen jellegű bevétel folyt be.  

 

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a tervezett összegben teljesült a 

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztés ÁROP pályázaton elnyert támogatás (23.566 eFt). 

Megtörtént a belvárosi kerékpárút folytatása  projekt pályázaton elnyert támogatás 2011. évre 

áthúzódó összegének lehívása (21.122 eFt), az autóbuszöböl építéséhez elnyert támogatásrész 

lehívása (11.319 eFt), és az Inkubátorház építéshez elnyert támogatás utolsó részletének 

lehívása (2.773 eFt). Előző évről áthúzódó pályázatokból történtek még lehívások, de a teljes 

összeg igénybevételére még 2011. évben nem került sor, ezek Gyimesi Lajos Fogyatékkal 

Élők nappali intézményének infrastrukturális fejlesztése (42.058 eFt), a Kis utcai tagóvoda 

fejlesztése (39.926 eFt), a Csillagközi székhelyóvoda rekonstrukciója (57.287 eFt), a Zala 

jobb parti városrészben csapadékvíz-rendszer kiépítése (93.326 eFt), a Göcsej-Mártírok u. 

csomópont korszerűsítés (80.227 eFt), a „Szennyezés lokalizációja települési szilárd 

hulladéklerakók területén„ projekt (3.205 eFt). Teljesült a szennyvíz társulástól 21.978 eFt 

átvétele a beruházás I. ütemének elszámolásából eredően, valamint az Andráshidai teke pálya 

felújításához a Sportlétesítmény Gondnokság részére nyújtott támogatás visszautalása 1.916 

eFt-tal. 2011. évben megvalósult a tűzoltóság szerállomány, technikai eszközök amortizációs 

cseréje pályázaton elnyert támogatásának az igénybevétele is. 

 

A lakásalapból az első lakás vásárlásához- illetve építéséhez nyújtott kölcsönökből 39.624 

eFt, a dolgozói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből 3.987 eFt folyt be 2011. évben. A helyi 

építészeti értékek védelme alap terhére folyósított kamatmentes kölcsön törlesztéséből 1.357 

eFt, az átmeneti segély terhére folyósított kölcsön törlesztéséből 80 eFt bevétel volt. A 

lakásalap terhére a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításához nyújtott kölcsön 

törlesztéséből 1.542 eFt folyt be. 

 



 

 

Az önkormányzat 2011. évben is több beruházási feladat finanszírozásához fejlesztési hitellel 

egészítette ki saját forrásait. Az év végéig összesen 406.809 eFt fejlesztési hitel felvételére 

került sor, ennek részletes bemutatására külön fejezetben térünk ki. 

 

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére a beruházások és felújítások megvalósulásával 

arányosan került sor, néhány több évre áthúzódó beruházásnál, felújításnál azonban a teljes 

összeg felhasználására nem került sor, összesen 692.712 eFt teljesítés volt 2011. évben. 

 

2004. július 1-én megalakult az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 

csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére. Feladata a jelentős uniós forrás 

felhasználásával megvalósuló regionális szennyvízcsatorna beruházás lebonyolítása, 

működéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok befizetései biztosítják a forrásokat, 

ezen kívül kamatból és tervdokumentáció értékesítésből származott bevétele. A projekthez 

kapcsolódóan felhalmozási célú bevételei származtak a társult önkormányzatok befizetéseiből 

és a beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylésből. 

 

A városban folyamatosan működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek 2011. 

évben is az állami támogatás, Zalaegerszeg önkormányzatának támogatása, pályázatokból 

származó átvett pénzeszközök és kamatbevétel biztosított forrásokat. Az összes bevétele 

7.326 eFt volt, melyből 1.662 eFt volt az állami támogatás. 

 

Kiadások alakulása 

 

Az önkormányzat 2011. évben teljesített kiadása 17.092.859 eFt, a 21.049.834 eFt-os 

módosított előirányzathoz viszonyítva 81,2 %. 
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a teljesítés 95,2 %-os, a Polgármesteri Hivatalnál – a  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 

csatornahálózat és szennyvíztisztító telep  fejlesztésére kiadása nélkül - 71,6 %-os volt.  

 

Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során 

különböző tényezők hatására többször változtak, összességében jelentősen növekedtek.   

Az évközi módosításra különböző források biztosítottak lehetőséget, melyek közül ki kell 

emelni: 

- utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulásokat, 

- a felhalmozási kiadásokhoz elnyert hazai és EU-s  forrásokat, 

- a különféle pályázatokon nyert pénzeszközöket, 

- az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételeit, 

- 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány – eredeti költségvetésben vissza nem 

tervezett részének – igénybevételét.  

 

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a kiadások teljesítését, a teljesítést 

befolyásoló tényezőket. 

 

Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozó, a Polgármesteri Hivatal működését 

szolgáló szakfeladatok 2011. évi eredeti működési kiadási előirányzata 1.372.856 eFt volt, 

mely az év végére 1.477.121 eFt-ra módosult. A kiadások 1.456.387 eFt-os tényleges összege  

98,6 %-os teljesítést mutat. 

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésén túl a kiadási előirányzatok növekményének 

további forrását az átvett pénzeszközök, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak nettó bér 

kompenzációjára kapott összeg (5.063 eFt), a prémium évek programban résztvevő 



 

 

munkavállaló foglalkoztatásának támogatására befolyt összeg (2.747 eFt), a belső 

átcsoportosított összegek, illetve az eredeti előirányzatot meghaladó bevételek teremtették 

meg.  

Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra jutó együttes 

módosított előirányzat 1.213.774 eFt volt, a tényleges kiadás 1.201.341 eFt-ban realizálódott, 

99 %-os teljesítéssel. Az összes működési kiadás 82,5 %-át jelentették a személyi juttatások 

és a munkaadót terhelő járulékok. 

Dologi kiadásokra 263.018 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 

96,8 %-os, mely összegszerűen 254.717 eFt volt. A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 

17,5 %-át tették ki. Az évek óta változatlan nagyságrendű dologi előirányzat nem biztosít 

elegendő forrást az épületek megfelelő karbantartására, állagmegóvására. 

 

Népjóléti feladatok körébe tartozó működési kiadások 583.435,- Ft összeggel, - az előző évi 

kiadásoknál alacsonyabb nagyságrendben - 84,3 %-ban teljesültek.  

Az ágazat által ellátott feladatok közül az elmúlt évben megszűnt a hulladékdíj, a víz- és 

csatornadíj támogatás, valamint a kiegészítő lakásfenntartási támogatás. 

A nehéz szociális helyzetben lévők segítésére az év során több mint 30 fajta támogatási 

lehetőség kínálkozott. Ezek közül 5 önként vállalt feladat, a többi az önkormányzatok 

kötelezően ellátandó feladata.  

A rendszeres segélyek közül legtöbben lakásfenntartási támogatásban részesültek. E segély 

egy évre kerül megállapításra és négyféle jogcímen folyósítható. A normatív támogatás 

jogosultsági feltételeit a szociális törvény rögzíti. Szabályai szeptembertől jelentősen 

változtak, mivel e támogatásba épült be a gázár-támogatás is. A jogosultsági jövedelemhatárt 

a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában (jelenleg 71.250,- Ft) határozta meg a 

korábbi 150 % helyett. A városban gázár-támogatásban részesült, 71.250,- Ft alatti 

jövedelemmel rendelkező háztartások számára (5545) tekintettel szeptembertől az igénylők 

számának háromszorozódására lehetett számítani. A várakozással ellentétben mindössze 39, 

az év utolsó három hónapjában pedig 68 %-kal több megállapításra került sor. Az átlagos 

támogatási összeg az új szabályok alapján 3.700,- Ft/hó, ami ezer forinttal marad el a korábbi 

átlagtól. Az év során havonta 997 háztartás kapott ilyen címen segítséget a lakhatás 

kiadásaihoz. E segélyhez helyi forrásból kiegészítést 2011. januártól nem lehetett 

megállapítani a helyi rendelet értelmében, a korábban megállapított jogosultságok alapján 

azonban az utalás év végéig folyamatos volt. Ilyen módon a normatív támogatásban 

részesülők közül havonta még 389 család jutott többlet  forráshoz. 

A közepes jövedelmű családok közül havonta 280 helyi lakásfenntartási támogatás 

formájában kapott segítséget. A szeptembertől módosult szabályok alapján a támogatottak 

köre leszűkült az egyszemélyes háztartásban élőkre, a segély havi összege egységesen 2.500,- 

Ft lett. Az adósságkezelésben részesülők ugyancsak jogosultak lakásfenntartási támogatásra, 

számuk több mint 20 %-kal emelkedett. Megállapítható, hogy a legszélesebb réteget érintő 

támogatás a lakásfenntartási támogatás, mely havonta 1380 család kiadásait csökkentette.  

A lakhatás után a gyermeknevelés kiadásai jelentik a legnagyobb gondot a családok számára. 

A második leggyakrabban igényel támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

melyet 26,2 %-kal több, 1753 gyermeknek állapítottak meg. Közülük csupán 45 % volt új 

igénylő, 55 százalékuk jogosultsága – mivel anyagi okból tartósan veszélyeztetettnek 

minősülnek – meghosszabbításra került. Ennek alapján ingyenesen, vagy kedvezményesen 

vehették igénybe az intézményi étkezést és részesültek tankönyvtámogatásban, illetve évi két 

alkalommal  5800 Ft összegű pénzbeli támogatásban.  

Rendszeres gyermekvédelmi segély címén havonta 671 gyermek részesült átlagosan 2.500 Ft 

támogatásban. Számuk az előző évi ugrásszerű 67 %-os emelkedés ellenére további 17,7 %-

kal emelkedett 2011. évben.  



 

 

A tartósan munka nélkül lévők számára augusztus végéig rendelkezésre állási támogatás, azt 

követően pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatás néven folyósítottunk segélyt. Új 

feladatként jelentkezett szeptembertől a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó jogosultsági 

feltétel ellenőrzése. Havonta átlagosan 581 munkanélküli részesült 28.500,- Ft összegű 

ellátásban, ami 0,6 %-os csökkenést jelent. Közülük közfoglalkoztatásban 358 fő vett részt. A 

közfoglalkoztatás 2011. évtől nem az önkormányzat feladata, a foglalkoztatás bonyolítása 

azonban a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata volt, melyhez az önkormányzat 

18.936 eFt támogatást nyújtott. 

A munkanélküliek háromféle jogcímen: egészségkárosodásuk, betöltött 55 életévük, illetve 

helyi rendelet felhatalmazása alapján részesülhetnek rendszeres szociális segélyben. Törvényi 

felhatalmazással élve a helyi rendelet márciustól lehetőséget adott azoknak a tartós 

munkanélkülieknek a rendszeres szociális segélyezetti körbe sorolására, akiknek 

egészségkárosodása nem éri el azt a mértéket, ami alapján a törvény értelmében alanyi jogon 

rendszeres szociális segélyre jogosult, azonban  egészségi, mentális állapotuk miatt a 30 nap 

időtartamú keresőtevékenység megszerzésére nincsen esélyük. Ilyen módon 11 fő jutott 

ellátáshoz. Egészségkárosodottságuk okán az előző évi 27 fővel szemben 2011-ben 43 

munka- és jövedelem nélküli számára folyósítottunk rendszeres szociális segélyt. A háromféle 

jogcímen havonta összesen 180 személy részesült átlagosan havi 26.000,- Ft támogatásban. 

Az ápolási díjban részesülők száma ugyancsak emelkedést mutat, melyben valószínűleg 

közrejátszik a társadalom elöregedése, a bentlakásos intézményekbe bejutás nehézsége, 

valamint a munkanélküliség alakulása is. A támogatásban részesülők havi átlagos száma az 

alanyi jogú díjnál 19, a méltányosságinál 17 fővel haladta meg a 2010. évit. A 138 alanyi 

jogosult közül is 20 %-kal többen, 48 fő emelt összegű (38.350 Ft) támogatást kapott. 

Méltányosságból havonta 102 közeli hozzátartozó otthon történő gondozásához folyósítottunk 

átlagosan 25.700 Ft támogatást. 

A gazdasági válság hatására 37 fővel több, 271 hátralékos vette igénybe az adósságkezelési 

szolgáltatást. Közülük 49 fő részére egyösszegű, míg 222 fő részére több havi támogatással 

nyílt mód a hátralék rendezésére. Az adósságok sorrendben leginkább a közös költség, gáz, 

lakbér és áramdíj tartozás körében halmozódtak fel. Felszámolásukra az állami, illetve 

önkormányzati támogatás révén 24.900 eFt felhasználás történt.  

Bursa Hugarica ösztöndíjban az elmúlt év során összesen 234 hallgató részesült átlagosan 

havi 5900 Ft juttatásban, mely további, legfeljebb havi 5000 Ft minisztériumi támogatással 

egészült ki.  

Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők részére adható nyugdíjas támogatást igénylők száma 

csökkent. A személyenként tízezer forint kifizetésére 148 esetben került sor.  

Kevesebb, mint felére esett vissza az alanyi jogú közgyógyellátást igénylők száma. Ezen 

ellátási formára jövedelmi, vagyoni viszonyaiktól függetlenül, egészségi állapotuknál, vagy 

egyéb szociális helyzetüknél fogva jogosultak a törvényben meghatározott körbe tartozók. 

Alakulásában vélhetően közrejátszik a munkaképesség felülvizsgálatára vonatkozó szabályok, 

valamint a nyugdíjak összegének változása is.  

A rendszeres támogatások számának növekedése és a pénzügyi források korlátozottsága miatt 

a korábbi évekhez viszonyítva jóval kevesebb rászorulónak tudtunk segítséget nyújtani eseti 

segély formájában. Elsősorban akkor, ha életveszély állt fenn, vagy ennek hiányában  

nagyobb anyagi kár bekövetkezésével kellett számolni.  

Ilyen módon 162 felnőtt személy átlagosan 18700 Ft összegű átmeneti segélyben, 45 gyermek 

6100 Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.  

A négy éves HPV védőoltás program bevezetéséről még 2010. őszén döntött a közgyűlés. A 

program 2011. évben indult, ebben az esztendőben 166 fő 13 éves zalaegerszegi kislány kapta 

meg ingyenesen a védőoltást. A program tényleges költsége 8.593 eFt volt.  



 

 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét igénylők számának az előző 

években tapasztalt csökkenése tovább folytatódott, a rendelkezésre álló 30.000 eFt-os keretből 

mindösszesen 6.500 eFt felhasználására került sor.  

A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az ágazat részére rendelkezésre álló 8.951 eFt-ból – 

közgyűlési és bizottsági döntés alapján - 58 szervezet részesült. 

 

Oktatási, kulturális  feladatokra eredeti előirányzatként 211.977 eFt állt rendelkezésre. Ez az 

összeg a pénzmaradvány visszatervezése, intézményi leszervezéseket, központi és 

önkormányzati források biztosítását követően 242.392 eFt-ra  módosult, a tényleges kifizetés 

223.662 eFt volt, ami 92,3 %-os teljesítést jelentett. Ezen kívül a címzett adórészből 11.022 

eFt került kiutalásra.  

 A „Hazavárunk” ösztöndíjakra az előirányzat módosítása után 7.610 eFt kifizetés történt 731 

fő részére.  

Szakképzési ösztöndíj odaítélésére 2000 eFt állt rendelkezésre, melyből 1.405 eFt került 

kiutalásra. A fenti összegből 46 fő részesült, átlagosan havi 6.505 forintos ösztöndíjba. 

A pedagógiai innováció és szakmai program keretéből az oktatási, közművelődési  

intézmények részesültek. Ezen keret terhére került kifizetésre az országos tanulmányi 

versenyeken 1-3. helyezést elért általános iskolai korosztályhoz tartozó tanulók jutalma, 

amelyet ünnepség keretében vehettek át az érintett diákok.  

A Zala Megyei Önkormányzat és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. 

évben megállapodást kötött a fejlesztő iskolai oktatás tárgyában. A feladatot ellátó Nyitott 

Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet által 2010. szeptember 1-jén készített 

kimutatás alapján 6 fő, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanuló vett részt az intézményben 

fejlesztő iskolai oktatásban. A megállapodás és az intézmény kimutatása alapján a 2011. 

évben önkormányzatunk 5.875 eFt térítést fizetett a Zala Megyei önkormányzat részére. 

Az oktatási városi rendezvények soron tervezett feladatok az év során folyamatosan 

valósultak meg, a felhasználás összege 1.788 eFt volt. 

A Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatására az előirányzott összeg, 

18.000 eFt átutalása megtörtént. 

Ifjúsági rendezvényekre tervezett pénzeszközből történt a „KEF” pályázat önrészének 

biztosítása, a gyermek és ifjúsági elsősegély tanfolyamok szervezése, a Zalaegerszegi Ifjúsági 

Kerekasztal PIKNIK II. rendezvény lebonyolítása, a „Veszélyvágta” komplex prevenciós 

sorozat finanszírozása.  

Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítványa (Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelki 

segély szolgálat) soron tervezett 1.000 eFt nem került átutalásra az alapítvány körüli 

problémák miatt.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntött az alanyi jogon támogatott egyesületek éves 

támogatásáról, a művészeti ösztöndíjakról, valamint a címzett adórész felosztásáról. 

A város 11 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 10.800 eFt támogatást 

kapott éves feladatainak ellátására. 

Peremkerületi közművelődési feladatokra elkülönített összegből 2011. évben is a városrészi 

egyesületek, alapítványok részesültek az ellátott feladatok arányában, melynek 

finanszírozására 3.898 eFt felhasználása történt meg.  

A város legjelentősebb kulturális, szórakoztató programja az Egerszeg Fesztivál 

megrendezése volt. A rendezvények lebonyolítására 20.100 eFt kifizetés történt. 

A Kvártélyházi nyári színházi előadásokhoz és a Belvárosi Szüret megrendezéséhez 9.600 

eFt-tal járult hozzá a város. 

 



 

 

A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az oktatási ágazat részére rendelkezésre álló összeg 

terhére a Zalaegerszeg illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények 

nyújthatták be pályázatukat karbantartási feladatokra. A nevelési-oktatási intézmények 

pályázatait 5.060 eFt-tal támogatta az önkormányzat. 

 A kulturális ágazat címzett adórész keretéből kulturális rendezvények és eszközfejlesztések 

megvalósulásához bizottsági döntés alapján nyújtott támogatást az önkormányzat, 5.962 eFt 

összegben. 

 

Sportfeladatok működési kiadási előirányzata a címzett adórésszel együtt az eredeti 

előirányzathoz viszonyítva 30.149 eFt-os emelkedést mutatnak. A módosított előirányzat 

275.461 eFt volt, melynek 99,6 %-a került felhasználásra. Az előirányzat növekedését az 

előző évi pénzmaradvány visszatervezése, a céltartalékból, valamint az év közben jelentkező 

átcsoportosítások eredményezték.   

 

A címzett adórésszel együtt 212,8 millió Ft összegű működési célú támogatás került 

kiutalásra a sportfeladatok előirányzata terhére. 

A versenysport szakosztályok életben maradásához elengedhetetlen volt az önkormányzat 

kiemelt támogatása, mely hozzájárult a jelentős anyagi terheik viseléséhez. 

A sportágazat teljes mértékben kihasználta a pénzügyi lehetőségeit, számottevő maradvány 

egyetlen címen sem tapasztalható. 

 

Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.222.571 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés 

értéke 1.056.479 eFt, ez 86,4 %-ot tesz ki.  

 

Parkfenntartás címen 45.770 eFt előirányzatból év végéig 80,5 %-os teljesítés történt, 

azonban több játszótér és park növénytelepítési munkáira – 2012. évi megvalósítással – az 

előirányzat lekötése 100 %-osnak tekinthető.   

Parkfenntartás szerződéses munkák végzésére 115.871 eFt  állt rendelkezésre, melyből a 

teljesítés összege 112.496 eFt volt. A Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között 

létrejött, új átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. 

Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése tette ki, mely magában foglalja  

Zalaegerszeg város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, 

valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartását. 

 

A helyi utak, hidak fenntartási feladataira 2011. évi eredeti előirányzatként 78.000 eFt állt 

rendelkezésre. Felújítási és beruházási célokra történt átcsoportosítást követően az előirányzat  

68.909 eFt-ra módosult. Legjelentősebb kiadást a Magyar Közút NZrt. által működtetett 

útellenőri szolgálat jelentette, 57.400 eFt összeggel. 

Forgalomtechnikai és közlekedési feladatok finanszírozásának módosított előirányzata 25.631 

eFt volt, ami fedezetet biztosított a burkolati jelek felfestésére, közúti jelzőtáblák  

kihelyezésére, pótlására, valamint a jelzőlámpák üzemeltetésére.  

Köztisztasági szerződéses munkák soron rendelkezésre álló 56.111 eFt terhére került 

kiegyenlítésre a tavaszi lim-lom akció lebonyolításáért, karácsonyfák elszállításért fizetendő 

összeg, az illegális és temetőkben keletkező hulladékok felszámolásához biztosított 

konténerek díja, valamint a nyilvános illemhely működtetés.  

Városgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződéses munkák végzésére 106.658 eFt állt 

rendelkezésre. A Kft. feladata a közterületek mindenre kiterjedő tisztítása pl. utcaseprés, 

járdaseprés, buszvárók takarítása, hulladékgyűjtők ürítése stb. A munkálatok költségkímélő 

ellátását segítette, hogy a Kontakt Nonprofit Kft. már március elejétől bekapcsolódott a 



 

 

parkfenntartási jellegű feladatok ellátásába – főként a szerződés hatálya alá nem tartozó 

zöldterületek gondozásába, valamint a lakótelepeken szemétszedési feladatok végzésébe.  

A közterületek tisztántartása érdekében az év során új szemétgyűjtők telepítése és kosarak 

pótlása történt. 

A Zala Depo Kft. és a Városgazdálkodási Kft. által 2010-2011. telén útüzemeltetési feladatok 

keretében végzett hó eltakarításra és  síkosság mentesítésre 39.027 eFt kifizetés történt.    

Közvilágítás szakfeladaton villamos energia vásárlás előirányzaton viszonylag alacsony, 51,3 

%-os a pénzügyi teljesítés. Ennek oka, hogy az évközi részszámlákat a szolgáltató a becslésen 

alapuló mértékadó éves fogyasztás alapján állítja ki, mely a később leolvasott értékektől 

eltérő villamos energia felhasználást mutat. Az eltérés- jellemzően többlet felhasználás – az 

elszámoló számlában jelenik meg és a pénzügyi teljesítés a következő évre húzódik át.  

Köztemető fenntartására biztosított összeg 88,4 %-os mértékben felhasználásra került. A 

Városgazdálkodási Kft-vel kötött immár egységes Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés 

keretében történik a központi és peremkerületi köztemetők fenntartási munkáinak ellátása.  

 

Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások 

képviselik, részletes indoklását külön  fejezet tartalmazza. 

 

Vagyonkezelési feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 212.042 eFt. 

Ezzel szemben a felhasználás 207.518 eFt-os összege 97,9  %-os teljesítésnek felel meg. A 

legjelentősebb tétel a LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai 166.490 eFt 

összeggel, ez azonban technikai jellegű tétel, a bevételi oldalon is megjelenik. 

A vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak feladaton az eredetileg tervezett 9.000 eFt 

13.031 eFt-ra történő emelését a hatósági és egyéb eljárások szolgáltatási díjainak és járulékos 

költségeinek emelkedése indokolta. A módosított előirányzat felhasználása 89 %-ban történt 

meg. 

Tervtanács működtetése és a Főépítészeti keret terhére mindössze 1.580 eFt kifizetése történt.  

 

Jogi és igazgatási feladatok kiadásai alacsony szinten, 57,7 %-ra teljesültek. A helyi védelmi 

igazgatás kiadásainak döntő hányadát a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

a Vegyi Felderítő Csoport működtetésére, valamint a Zalaegerszegi Polgári Védelmi 

Kirendeltség gépkocsijának üzemeltetésére átadott pénzeszközök teszik ki.  

Reklámgazda tevékenységnél kimutatott 9.267 eFt kiadás a Mahír Cityposter Kft. plakát 

kihelyezéseinek kompenzációját, illetve az Epamédia Kft. által létesített utas-várók költségeit 

fedezte.   

Közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak kifizetésére 2.175 eFt 

összegben került sor.   

 

Pénzügyi lebonyolítás  tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, 

támogatásokat tartalmazzák.  

Az 1.143.255 eFt összegű módosított előirányzattal szemben a kiadások 91,9 %-ra  

teljesültek. Az általános forgalmi adó befizetés és a fordított adóból származó elszámolás  

címen 455.143 eFt, fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési 

kötelezettsége címen 294.660 eFt került kifizetésre. A különböző egyesületek és alapítványok 

támogatása testületi döntéseknek megfelelően történtek. Az egyéb feladatoknál a teljesítések a 

megkötött megállapodások szerint alakultak. 

 

Az Építéshatósági feladatok kiadásaira rendelkezésre álló 4.000 eFt terhére kifizetés nem 

történt. 

 



 

 

Polgármesteri Iroda működési kiadásaira biztosított 133.028 eFt előirányzat felhasználása 

73,2 %-ra teljesült. Az elmúlt év során 3575 db új Egerszeg Kártya igénylésére és 10677 db   

kártya érvényesítésére került sor. Az új kártyák igénylése és érvényesítése is emelkedést 

mutat az előző évhez viszonyítva. Kompenzáció címén kifizetés történt az Egerszegi Sport- és 

Turizmus Kft, a Zala Volán Zrt, a ZTE KK, a Hevesi Sándor Színház, valamint a Kvártélyház 

Kft részére.   

Nemzedékek kézfogása jogcímen a nyugdíjasok számára a „városi nyugdíj”, a „Baba 

utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” beváltására, illetve az új utalványok elkészítésére  

történt kifizetés. 

Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció előirányzata nyújtott fedezetet többek között az  

Újévi köszöntő, Újévi fogadás, Sajtónap, ÖKO város nyitórendezvényére, valamint a 

Zalaegerszegért díj átadási ünnepsége lebonyolításával kapcsolatos kiadásokhoz. Az Uniós 

pályázatokból megvalósuló beruházások meghívóinak elkészíttetése, valamint hazai és 

külföldi vendégek fogadásának kiadásai is ezen előirányzat terhére kerültek elszámolásra.  

 

Idegenforgalmi feladatokra 8.477 eFt a kifizetés összege, melyből elkészült a Programajánló 

2011., kiadványok újranyomása és egy kisfilm is. Ezen kívül turisztikai kiadványokban 

megjelent hirdetések, a Tourinform Iroda, Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület és az 

Egerszegi Sport- és Turizmus Kft támogatása, domain név karbantartása, egyesületi tagdíj, 

valamint az idegenforgalmi konferencia költségei szerepelnek a kiadások között.  

Településrészi Önkormányzatok kiadásaira rendelkezésre álló 24.918 eFt előirányzattal 

szemben 11.221 eFt felhasználása történt meg. Kifizetésekre a Településrészi 

Önkormányzatok döntéseinek megfelelően került sor, melynek döntő többsége intézmények, 

civil szervezetek támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint a közüzemi díjak 

kifizetésére irányult.  

Foglalkoztatás támogatása, munkaerő kölcsönzés előirányzat terhére a Kontakt Human 

Nonprofit Kft által benyújtott munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kifizetések, valamint a 

tevékenységgel összefüggő  működési kiadások támogatása szerepel. 

Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program soron a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt-nek történő kifizetések, befektetési anyagok készíttetése, valamint az Egerszegi kapocs 

elnevezésű rendezvény költségei kerültek elszámolásra.  

 

A szakági keretekből 2011. év során nyújtott pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő 

szervezetek, egyesületek a szakosztályok felé nyújtották be elszámolásaikat A pénzeszközök 

felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében történt.  

 

Általános és céltartalék 

 

Céltartalék maradványa 122.687 eFt, melyből jelentős összegű a támogatott bérlakás 

elkülönített lakbéréből és a felhalmozási célú céltartalékból fel nem használt összege.  

 

Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító 

telep fejlesztésére, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a társulás, 

illetve a kisebbségi önkormányzat határozata alapján került beépítésre. 

 

A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások: 
A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, 

ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében bemutatjuk az alábbiakban. 

  

A lakásalappal kapcsolatos bevételek: 



 

 

5/a. számú mellékletben: 

-  korábbi években eladott önkormányzati lakások törlesztő részleteiből                1.495 eFt 

-  első lakáshoz jutók részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztésből  

                                                                                                                                39.624 eFt 

-  Mártírok úti üzlet, Gólyadombi telkek értékesítése                                              1.182 eFt 

-  lakásalap számla és befektetések utáni kamat                                                    24.153 eFt 

    

-  társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításához nyújtott 

   kölcsön törlesztéséből                                                                                           1.542 eFt 

-  áfa visszaigénylés                                                                                                 3.823 eFt 

                                                                   Bevételek összesen:                            71.819 eFt 
 

A lakásalappal kapcsolatos kiadások: 

6/a. sz. melléklet :  

-  az első lakáshoz jutók részére kamatmentes kölcsön nyújtás                              6.500 eFt 

-  átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére  

   kölcsönnyújtás                                                                                                      1.332 eFt                                               

-  bank- és postaköltség és egyéb dologi  kiadások                                                 1.116 eFt 

-  LÉSZ Kft. részére megbízási díj (121/2011.kgy.hat.)                                         1.113 eFt 

                                                      

7.sz.mellékletben: 

     1.12.4. sor Lakásvásárlási támogatásból "Bébi kedvezményre"                         1.600 eFt 

     1.17.1 sor Építési telek kialakítása, közművesítése                                            5.904 eFt 

     1.17.2. sor Belváros rehabilitációhoz területrendezés                                      65.926 eFt                                                          

                                       

8. sz. mellékletben: 

     1.17.1 sor Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes 

                      vagy részleges felújítása                                                                    24.995 eFt 

    1.17.4 sor Önkormányzati tulajdonú lakások iparosított technológiájú  

                     felúj-hoz pe. átadás a LÉSZ Kft. részére                                              2.379 eFt                                                                         

    1.17.1.a/1 sor A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály  

                           szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás  

                          gyűjtőkémények felújítása)                                                             5.520 eFt                                                                                                                                                                                                   

                                                                      Kiadások összesen:                         116.385 eFt 
 

 

A környezetvédelmi alap pénzeszközeit 2011. évben bővítette a talajterhelési díjból befolyt 

4.534 eFt, és környezetvédelmi bírságból származó 397 eFt bevétel és a vidékfejlesztési 

Minisztériumtól „ Parlagfűmentes település”pályázaton elnyert támogatás 250 eFt. Az alapból 

teljesített kiadások 8.392 eFt-ot tettek ki. A kiadások között a „Virágos Zalaegerszegért” 

pályázat lebonyolítása, köztisztasági akciók, környezetvédelmi programok, helyi 

hulladékgazdálkodási terv készítése, iskolák és óvodák részére kiírt pályázatok lebonyolítása 

és díjazása szerepeltek. Az alap felhasználásáról részletes beszámolót is tárgyalt a közgyűlés a 

2012. februári ülésen. 

  
A helyi építészeti értékek védelme alap 2011. évi bevétele a korábbi években az alap terhére 

nyújtott kölcsönök törlesztéséből 1.357 eFt és építésügyi bírságból 5.738 eFt volt, kiadás 

2011. évben nem volt. 

 



 

 

Parkoló megváltásból származó bevétel 2011. évben nem volt, a korábbi évek bevételei 

terhére képzett kiadási előirányzaton - parkoló-építések parkoló megváltás bevételéből -  

teljesítés nem volt.  

 

Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 2011. évben 9.075 eFt volt, ehhez 

adóforintonként 1,5 Ft összegű állami támogatást kapott az önkormányzat, így összesen 

22.687 eFt állt rendelkezésre az idegenforgalommal kapcsolatos kiadásokra. A kiadások 

között ki kell emelni a hivatal által ellátott idegenforgalmi feladatokat, a Tourinform Iroda 

működtetési költségeit, emellett az Aquaparkban elvégzett fejlesztésekhez, kisértékű 

eszközök beszerzéséhez részben forrásul szolgált az idegenforgalmi adóból származó bevétel. 

 

Közvetett támogatások: 

 

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 17. számú tábla tartalmazza részletesen. Az 

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem 

jellemző önkormányzatunknál. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönöknél a 

„Bébi kedvezmény” igénybevételéből eredően volt elengedés. A térítési és bérleti díjak, 

nyújtott kölcsönök elengedésének összege az előző évihez viszonyítva emelkedett, elsősorban 

a bérbe adott helyiségek kedvezményes bérleti díjából, melyeket civil szervezetek és 

egyesületek vesznek igénybe. Az önkormányzat által biztosított adókedvezmények és 

mentességek esetében a 2010. évi adatok álltak rendelkezésre. Az adókedvezményeknél az 

ideiglenes tevékenység után megállapított jogcím maradt meg, de ebből nem keletkezett 

jelentős összegű kedvezmény. 2011. évben már egész évben a 1,5 millió Ft alatti adóalap volt 

mentes az adó alól, ezen a címen 34.424 eFt adókedvezményt nyújtott az önkormányzat, a 

mentes adóalap 18,4 %-kal emelkedett az előző évhez képest. Az egyéb nyújtott 

kedvezményeknél a méltányossági alapon – gépjárműadóból, talajterhelési díjból, késedelmi 

pótlékból és mulasztási bírságból – elengedett tartozásokat és a Hevesi Sándor Színház által 

adott bérlet és jegyár kedvezményeket vettük számba. 

 

Fejlesztési és felújítási kiadások: 
 

A fejlesztési és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatok a kiadások 25,3 %-át 

képviselték 5.319.465 eFt-tal. Ezen belül az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére keretében folyó beruházás  

előirányzata 345.441 eFt-os nagyságrenddel szerepelt.  

A beruházásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva a pénzügyi teljesítés 50,2 %-os 

volt, a műszaki teljesítés azonban ennél nagyobb arányt mutat, mivel több esetben a munkák 

befejeződtek, de a számlák kiegyenlítése 2012. év elejére húzódott át. 

Az elmúlt évben a megvalósult beruházások összege 2.125.661 eFt-ot tett ki, fejlesztési célú 

pénzeszköz átadására 163.756 eFt összegben került sor. 

 

2011. évben több kiemelt beruházás fejeződött be: 

- Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők integrált intézménye, 

- Csillagközi székhelyóvoda rekonstrukciója, 

- Béke ligeti iskola komplex akadálymentesítése, 

- Ifjúság u – Köztársaság u. közötti terület csapadékvíz elvezetése, 

- Mező u. csapadékvíz elvezetése I. ütem, 

- Teskándi út csapadékvíz elvezetés, 

- Toposházi u. csapadékvíz elvezetés, 

- 16/A jelű kút befejezése, 



 

 

- Fenyvesalja utca útépítése, 

- Göcsej-Mártírok u. csomópont korszerűsítés pályázati támogatással, 

- Botfy u. (Ady-Mártírok között) út- , parkoló-, járda- és közműépítés, 

- Márka presszó mögötti parkoló kialakítása, 

- Inkubátorház bővítés engedélyezési terve, területszerzés a bővítéshez, 

- Kaszaházi fennsík közműfejlesztés, 

- Közműberuházás a D-i Ipari parkban, 

- Aquaparkban megvalósult fejlesztések, 

- Tűzoltóság szerállomány, technikai eszközök amortizációs cseréje 

 

Jelentősebb fejlesztési kiadások voltak továbbá: 

 

- VSG professzionális fűkasza beszerzése és eredményjelző elhelyezése, 

- ZTE Kosárlabda Klub Kft. tőkerendezése, 

- BM Önerőalap támogatás átadása a Szennyvíztársulás részére, 

- Rákóczi u. Vágóhíd u. balesetveszélyes torkolatának átépítése, 

- Vasútfejlesztés céljára pénzeszközátadás, 

- Andráshidai SC látvány csapatsport projekt megvalósításához önrész 

átadása, 

- Idősek Otthona lízingszerződésből adódó kötelezettség teljesítése, 

- Városi TV tőkerendezése, 

- Integrált játszótér utolsó törlesztő részletének kifizetése, 

- ZM. Önkormányzat részére a Kórház fejlesztési pályázatához hozzájárulás 

 

2011. évben tovább folytatódott az önkormányzati intézmények épületeinek tervszerű 

fejlesztése és tudatos állagmegóvása, melyhez pályázatokon elnyert forrásokat is sikerült 

bevonni. 

Európai uniós forrásból nyert támogatással valósulhatott meg a Gyimesi Lajos Fogyatékkal 

Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése, a Kis utcai Tagóvoda fejlesztése, a  

Csillagközi Székhelyóvoda rekonstrukciója, a Béke ligeti Iskola komplex akadálymentesítése. 

Körzeti orvosi rendelő komplexum építése Zalaegerszegen című projekt esetében a 2011. 

márciusában létrejött vállalkozási szerződésben rögzített 2011. szeptember 30-i teljesítési 

határidő eredménytelenül telt el, így az önkormányzat elállt a szerződéstől. Ezt követően 

kezdeményeztük a Támogatási Szerződés határidejének 2012. augusztus 22-re történő 

módosítását, majd decemberben az új kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást 

indítottunk 2012. évi megvalósítással. 

 

A „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. 

ütem” megnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződése 2010. márciusban került aláírásra. 

A kivitelezési munkák befejeződtek. A pénzügyi teljesítés összege 143.186 eFt, 2012. évben 

várható EU-s támogatás kifizetés összege 54.647 eFt. 

A Bíbor u – Hock J. u. közlekedési csomópont átépítése – a közműkiváltások miatt – 2012. 

évre húzódik át. A gázkiváltási munkák befejeződtek, az önkormányzatot érintő útépítései 

munkarészek pedig 80 %-ban elkészültek. 2012. tavaszán a Hock J. utat érintő vízvezeték 

kiváltását és az állami közút átépítését kell elvégeztetni. A módosított Támogatási Szerződés 

szerint 2012. június 30. a projekt fizikai megvalósulásának határideje.    

Göcseji u. – Mártírok u. – Köztársaság úti csomópont átépítése szeptemberben befejeződött. 

A forgalomba-helyezés hatósági engedélyezési eljárása és a pénzügyi zárás, elszámolás 

áthúzódott 2012. év első félévére. 



 

 

A Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában és a szakosztály közreműködésével zajlik a 

Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program. 2011. év 

nyarán elkészült a piac tér átépítése, decemberben a Budai Nagy Antal utcai parkoló, míg a 

belső tehermentesítő út építése áthúzódik 2012. évre.  

A Város-rehabilitációs program folytatásaként a lakásalapból ingatlanvásárlásokra 

elkülönített 87.000 eFt-ból év végig a Batthyány utca, Galamb utca, valamint a Budai Nagy 

Antal  és a Várkör utca környéke rehabilitációjának felgyorsításához 65.926 eFt került 

kifizetésre.   

 

A felújításoknál a teljesítés összege 458.535 eFt, ami a módosított előirányzat 60,6 %-át 

jelentette, ebből a felújítási célú pénzeszköz átadás összege 42.286 eFt volt.  

 A legjelentősebb befejezett felújítási munkák közé tartozott: 

 Űrhajós bölcsőde térburkolat javítása, 

 Kis utcai Székhelyóvoda tetőszigetelés felújítása és villámvédelmi rekonstrukciója, 

 Kaffka Margit Tagkollégium tetőszigetelés felújítása, 

 Széchenyi István Tagiskola tetőszigetelés felújítása, 

 Kosztolányi téri tagóvoda tetőrekonstrukció, 

 Zrínyi Miklós Gimnázium utcafronti épületek tetőrekonstrukciója, 

 Öveges ÁMK tetőszigetelése, 

 Virágzómező utca aszfaltozása, 

 Berzsenyi utca – Stadion utca tömbbelső útfelújítás, 

 Platán sor járdafelújítás, 

 Balassi út burkolat-felújítás folytatása, 

 Ölyvesfalvy utca aszfaltozása, 

 Szarkaláb u. felújítása, 

 Csány tér D-i járda térkövezése az Evangélikus templomtól a Kálvin szoborig, 

 Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges 

felújítása, korszerűsítése (28 db) 

 

Jelentős, tisztán önerős fejlesztések történtek az intézményi épületek műszaki állagromlása 

megelőzése érdekében. A Dózsa György Tagiskola, a Kaffka Margit Tagkollégium, a 

Széchenyi István Tagiskola, a Deák Ferenc Székhelyiskola, a Kosztolányi téri Tagóvoda, 

valamint az Öveges ÁMK épületeinek tetőszigetelési felújítása történt meg az elmúlt év 

során.  

A Kosztolányi téri tagóvodában fürdőblokkok felújítására, valamint a tornaszobából a 

szennyvízakna kültérbe helyezésére is sor került.  

A Zrínyi Miklós Gimnázium utcafronti épületek tetőrekonstrukciója 2011. szeptemberében 

fejeződött be. Az elvégzett munkálatokra – a rekonstrukció közben feltárt gombakárosodott 

szerkezeti elemek cseréjével együtt – összesen 21.472 eFt kifizetés történt.  

 

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2011. évi bevételeinek és 

kiadásainak alakulását a 19. számú táblában foglaltuk össze. A projektek általában több évre 

ütemezettek, megvalósulásukban időbeni eltolódások voltak. A jellemzően utólagos 

finanszírozásból adódóan a 2011. évi kiadások forrás megoszlásától eltérőek a ténylegesen 

befolyt támogatási összegek. Több 2010. évi kiadás után 2011. évben érkezett a hazai vagy 

uniós támogatás, ezeknél a céloknál már 2011. évi kiadás nem merült fel, illetve 2011. évi 

kiadások után 2012. évre húzódnak át pályázati támogatásból történő lehívások. 

 



 

 

Intézmények gazdálkodása 

 

Az intézmények 2011. évi finanszírozási keretszáma az önkormányzat által elfogadott 

normatívák alapján került meghatározásra. A 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása 

folyamán a közgyűlés az intézményfinanszírozás újabb 1 %-os elvonása mellett döntött. A 

szűkített költségvetési keret még fokozottabb figyelmet, az eddiginél is takarékosabb 

gazdálkodást igényelt az elmúlt évben. 

 

Az intézményfinanszírozás kiinduló alapja a 2010. évi összeg 100 %-ra korrigált bázisa volt, 

mely összeg módosult több növelő, illetve csökkentő tétellel. 

A kiadást csökkentő tételek az alábbiak: 

 feladatváltozásból és a mutatószámok csökkenéséből eredő kiadás 

megtakarítások, 

 a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház állami támogatásának csökkenése. 

A kiadást növelő tételek:   

 a gyermek- és diákétkeztetés kiadásainak várható emelkedése, 

 a közüzemi díjak évközi emelkedésének inflációs mértéknek megfelelő 

elismerése,  

 a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház fenntartói támogatásának inflációs 

mértékű növekménye, 

 az állami támogatással azonos önkormányzati normatívák emelkedése, 

 az új feladatok, illetve feladatbővülés hatása, 

 a Tűzoltóság állami támogatásának növekménye. 

 

Az önkormányzat által megállapított normatívákon felül az alábbi támogatások biztosították a 

működés feltételeit: 

 

Kötött felhasználású állami támogatások: 

 pedagógiai szakszolgálat          21.200 eFt 

 pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.973 eFt 

 osztályfőnöki pótlék kiegészítése 11.613 eFt 

 gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 3.315 eFt 

 szociális szakvizsga és továbbképzés           1.664 eFt 

 

 Központosított állami hozzájárulások: 

 könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás (Apáczai ÁMK, Izsák ÁMK, 

Keresztury ÁMK) 

                  2.822 eFt 

 

 

 létszámcsökkentési pályázat (2010 évről 

áthúzódó) 

4.987 eFt 

 prémiumévek program  58.243 eFt 

 Arany János Program támogatása 7.350 eFt 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek nevelésével kapcsolatos 

feladatok ellátása 

4.915 eFt 

 gyermekszegénység elleni program keretében 

nyári étkeztetés biztosítása 

1.199 eFt 

 

 

Egyéb központi támogatás: 

 2011. 1-11. havi bérkompenzáció                87.726 eFt  



 

 

 

Az önkormányzat 2011-ben a Tűzoltóság működéséhez 431.426 eFt állami hozzájárulást 

kapott, amelyet teljes egészében az intézmény rendelkezésére bocsátott. 

 

A Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház 2011. évi költségvetésének állami támogatása 

összesen 217.100 eFt volt, a Zala Megyei Önkormányzattal közös fenntartású intézmények 

működtetéséhez a két önkormányzat együttesen 181.856 eFt támogatást nyújtott. 

 

A 2 %-os teljesítményösztönző juttatás a nem oktatási intézményeinket érintette 14.945 eFt 

értékben. 

A pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 2011. évben megszűnt.  

Az ingyenes étkeztetés támogatásának összege évről évre változik. 2011-ben az igénylés 

lehetőségét kiterjesztették a 8. osztályra is. Az állami hozzájárulás fajlagos összege 

emelkedett, emellett megszűnt a felső tagozatos ingyenesen étkezők kiegészítő támogatása. 

Így az 5-8. évfolyamosoknál a támogatás 85 eFt-ról 68 eFt-ra csökkent, míg a többi tanulónál, 

gyermeknél 65 eFt-ról 68 eFt-ra nőtt. 

2011. évben az Egyesített Bölcsődéknek 1.596 eFt, az óvodáknak 15.438 eFt, az általános 

iskolák 1-8. osztályainak 45.857 eFt került kiutalásra.   

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést a féléves előirányzat-módosítás keretében 

biztosítottuk az intézményeinknek 83.610 eFt értékben. Ennek a törvényi kötelezettségnek a 

teljesítéséhez továbbra sem nyújt támogatást a központi költségvetés. 

2011-ben 42.776 eFt került az iskolákhoz tanulói tankönyvtámogatás címén. Az ingyenes 

tankönyvellátás normatívája 2011-ben 12 eFt/tanuló lett az eddigi 10 eFt/tanuló helyett, az 

általános, minden tanuló részére járó 1.000 Ft támogatás pedig megszűnt. A város minden 

évben biztosítja a zalaegerszegi első osztályosoknak az ingyenes tankönyvet, erre a célra 

4.076 eFt került kiadásra. 

A korábbi pályázati rendszer helyett 2011-ben normatív úton kapott támogatást az 

önkormányzat a középszintű érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához és a szakmai, 

informatikai fejlesztési feladatokhoz. Ezen összegek leszervezésére félévkor került sor, 

összesen 19.876 eFt összegben. 

Az önkormányzat támogatja a peremterületekről bejáró általános iskolai tanulók bérletének 

megvásárlását, ilyen címen 2011-ben 6.252 eFt került az intézményekhez. 

Egerszeg Kártyával rendelkező zalaegerszegi lakosok kedvezményes vásárlásainak 

kompenzálására a Hevesi Sándor Színház 2.646 eFt-ot, a Keresztury ÁMK 159 eFt-ot kapott 

az elmúlt évben. 

 

A 2011. évi  intézményi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását 

az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
                                                                                                                   adatok: ezer Ft-ban 

 
Bevételek megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 
Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a Összege 
Mego. 

%-a 
Összege 

Mego. 

%-a 
Összege 

Mego. 

%-a 

Intézményi működési 

bevételek.: saját 
1.299.344 15,1 1.410.298 14,3 1.381.603 14,1 98,0 

                                                                   

átvett 
53.500 0,6 78.009 0,8 95.523 1,0 122,4 

Önkormányzati ktv. támogatás 6.649.462 77,1 7.167.083 72,5 7.167.083 73,0 100,0 

Támogatásértékű bevétel TB-

től 
218.283 2,5 218.283 2,2 217.697 2,2     99,7 



 

 

Támogatásértékű működési 

bevétel ÁHT-n belülről 
202.151 2,4 391.821 3,9 334.691 3,4 85,4 

Támogatásértékű felhalmozási 

bevétel ÁHT-n belülről 
10.858 0,1 48.831 0,5 45.797 0,5 93,8 

Felhalmozási és tőke jell. 

bevételek:    saját                           
250 0,0 4.653 0,1 5.318 0,1 114,3 

                    átvett 11.000 0,1 99.683 1,0 99.793 1,0 100,1 

Pénzforgalom nélküli bevételek 179.479 2,1 462.639 4,7 464.906 4,7 100,5 

Bevételek összesen: 8.624.327 100,0 9.881.300 100,0 9.812.411 100,0 99,3 

 

A bevételek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat költségvetési támogatása jelenti, 

ez egészül ki saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel valamint támogatás értékű 

bevételekkel. 

 

Az intézményi saját működési bevételek az összes bevétel 14,1 %-át alkotják, a módosított 

előirányzathoz képest 98 %-os teljesülést mutatnak. 

Az étkezési térítési díjakból, a tankönyvek értékesítéséből, a különböző bérleti díjakból 

(terem, tornaterem, büfé, lakás), ÁFA visszatérülésekből származó bevételeken túl 

intézményeink sokrétű tevékenységéből eredő egyéb saját bevételei a következők: 

1. pedagógiai szakmai szolgáltatás (Béke Ligeti Ált. Isk.), 

2. úszásoktatás (Landorhegyi Ált. Isk.), 

3. térítési díj, tandíj, hangszerhasználati díj (Zeneiskola), 

4. nyelvvizsgáztatás, ECDL vizsgáztatás, 

5. géphasználat, gépkölcsönzés, késztermékek értékesítése, gurulóállvány bérbeadás 

(szakképző intézményekben), 

6. szálláshelyek hasznosítása (Városi Kollégium), 

7. levelező, másodszakmás képzések, vizsgáztatások, 

8. kiállító területek bérletbe adása, prospektusok értékesítése (Tourinform), 

             -    bolhapiac, országos vásár (Vásárcsarnok), 

             -     mosodai szolgáltatás, stadion üzemeltetés (Sportlétesítmény), 

9. rendezvények bevételei. 

 

Az intézményi átvett működési bevételek között az államháztartáson kívülről érkező, 

működési célra szánt bevételek szerepelnek, az összes bevétel 1 %-át képezik. Ez a sor az 

oktatási intézményeknél általában a non-profit szervezetektől, iskolai alapítványoktól, 

közalapítványoktól, háztartásoktól érkező pénzeszközöket tartalmazza. Az összeg legnagyobb 

részét a színházak által átvett pénz képezi. Az előadó-művészeti törvény módosítása alapján a 

színházak a jegybevételük 80 %-ának megfelelő összegű társasági adókedvezménnyel 

nyújtható támogatáshoz jutottak. 

 

A támogatási értékű működési célú bevételek az összes bevétel 3,4 %-át képezik. 

Intézményeink minden lehetőséget igyekeztek kihasználni ahhoz, hogy a költségvetési 

támogatáson kívüli pénzeszközökhöz is jussanak. Itt szerepelnek az államháztartáson belüli 

támogatások, többek között:     

        -  Nemzeti Kulturális Alaptól, 

        -  Nemzeti Sport Intézettől, 

        -  Munkaügyi Központtól, 

        -  Kistérségi Társulástól, 

        -  Magyar Nemzeti Filmalapítványtól, 

        -  önkormányzat bizottságaitól kulturális, sport és szabadidős rendezvényekre. 



 

 

Több általános iskola is csatlakozott az iskolagyümölcs programhoz, amely természetbeni 

támogatást jelent az intézményeknek (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

támogatása). 

A Tűzoltóság jelenített meg nagyobb összeget ezen a soron, amit az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól kapott, a devecseri iszapkatasztrófa kárelhárítási 

munkálataiban való részvétel költségeinek, valamint a tűzoltók túlmunkájának és késedelemi 

kamatainak fedezetére. 

 

A Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

feladatok ellátására nyújt fedezetet. 

 

A támogatási értékű felhalmozási célú bevételek az összes bevétel 0,5 %-át képezik. Ez a sor 

az államháztartáson belülről (önkormányzattól, minisztériumoktól) érkező, felújításra, 

beruházásra fordítandó összegeket tartalmazza. 

 

Az államháztartáson kívüli felhalmozási és tőke jellegű bevétel megoszlik saját és átvett 

részre. 

Felhalmozási saját bevétel leselejtezett, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből 

származott. 

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a teljes bevétel 1 %-át 

képezik. Az összeg túlnyomó részét a szakképző iskolák által a TISZK-től átvett szakképzési 

hozzájárulás képezi. 

 

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevételét a pénzforgalom nélküli bevételek mutatják, ez az 

összes bevétel 4,7 % -át képezi. 

  
A 2011. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az 

alábbi táblázatban mutatjuk be: 
                                                                                                                  adatok: ezer Ft-ban 

 
Kiadások  megnevezése 

Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Személyi jellegű kiadások 4.749.410 55,1 5.115.303 51,8 4.954.028 52,7 96,8 

Munkaadókat terhelő járulékok 1.254.049 14,5 1.337.319 13,5 1.287.801 13,7 96,3 

Dologi kiadások 2.561.478 29,7 2.990.524 30,3 2.774.580 29,5 92,8 

Működési célú pénzeszköz  átadás 4.969 0,1 30.602 0,3 26.035 0,3 85,1 

Felhalmozási célú pénzeszköz 

átadás 

  1.916 0,0 1.916 0,0 100,0 

Ellátottak juttatása 5.874 0,1 90.583 0,9 84.030 0,9 92,8 

Pénzforgalom nélküli kiadások     3.393 0,0  

Felújítások 11.433 0,1 121.680 1,2 99.319 1,1 81,6 

Felhalmozási kiadások 37.114 0,4 193.373 2,0 172.209 1,8 89,1 

Kiadások összesen: 8.624.327 100,0 9.881.300 100,0 9.403.311 100,0 95,2 

 

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadáson belüli 

aránya 66,4 %.   

A nehéz gazdasági helyzet miatt az intézmények felülvizsgálták személyi kiadásaikat, 

folyamatosan ésszerűsítik a túlórákat, a legtöbb iskolában csak a kötelezően adandó órákat 

biztosítják az osztályoknak, a színházban 25%-os munkabércsökkentést kényszerültek 

végrehajtani. 



 

 

Bérmegtakarítás keletkezett a Kontakt Humán Kft., valamint a Munkaügyi Központ TÁMOP 

projektjeinek keretein belül foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásával. 

A legtöbb intézmény tudott szerényebb mértékű étkezési utalványt biztosítani a dolgozóinak, 

általában a minőségi bérpótlék vagy a költségmegtakarításokból adódó pénzmaradványa 

terhére. 

 

A dologi kiadások 92,8 % -ban teljesültek, a kiadások 29,5 % -os részarányát képezik. Ennél 

a kiadásnemnél a közüzemi díjakra, a vásárolt élelmezésre, valamint a karbantartásra fordított 

összeg volt a meghatározó. Minden intézmény fokozott figyelmet fordít a takarékos 

gazdálkodásra, a gáz-, villany-, vízfogyasztást lehetőség szerint csökkentették. Több 

intézményben sor került nyílászárók cseréjére, ami szintén elősegíti az energiával való 

takarékoskodást. 

Az iskolák, óvodák ösztönzik a banki átutalást az étkezési díjak kiegyenlítésénél, mivel ez 

költségtakarékosabb megoldás, mint a csekkes fizetés. 

 

A működési célú pénzeszköz átadás soron jelenítik meg az intézmények többek között a 

kötött felhasználású állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési 

kötelezettségeiket, az Egészségügyi GESZ az ifjúsági fogászat ellátására kiadott 

pénzeszközeit, illetve a Vöröskeresztnek átadott összegeket.  

 

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás soron egyetlen tétel szerepel, a Városi 

Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye az andráshidai tekepálya épületének felújításához 

átvett összeget visszautalta az önkormányzat részére, mivel a felújítás az önkormányzat 

irányításával és finanszírozásában valósult meg.  

 

Az ellátottak juttatása sor jelentős részét az itt elszámolt tankönyvtámogatás képezi, az 

összes kiadás 0,9 %-át jelenti. 

 

Az intézmények összességében 99.319 eFt-ot fordítottak felújításra, 172.209 eFt-ot pedig 

beruházásra 2011. év során, amelyből néhány tétel: 

  -   a Belvárosi Általános Iskolában ablakok cseréje, tetőfelújítás, pálya  kialakítása, 

  -   az Izsák ÁMK-ban pályázat keretében a Kvártélyház alatti óvóhely felújítása, 

  -   az Öveges ÁMK iskolaépületének tetőszigetelése, 

  -  a Csány Szakközépiskolában a villamoshálózat korszerűsítése, számítástechnikai eszközök 

beszerzése, 

  - a Ganz SZKI-ban Takisawa CNC kiegészítő csomag, CNC eszterga, gyártócella 

szemléltető eszköz, autodiagnosztikai labor kialakítása, 

  - a Deák és Széchenyi SZKI-ban számítástechnikai eszközök, építész labor eszközei, 

elektrotechnikai eszközök, egészségügyi eszközök vásárlása,  

  - a Városi Kollégiumban ablakcsere, vizesblokk felújítás, járólapozás, parkettacsiszolás, 

kollégiumi szobák padozatcseréje,  

  - az Egyesített Bölcsődékben folyosóburkolás, vizesblokk felújítás, Űrhajós Bölcsőde 

bejárati kapujának cseréje, az Egészségügyi Alapellátásnál gépkocsi beszerzése, EKG 

készülék beszerzés, 

  -   a Gondozási Központban ételszállító autó beszerzése, 

  -   a Keresztury ÁMK-ban egy Volkswagen Transporter kisbusz beszerzése, 

  - a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményénél professzionális fűnyíró traktor 

beszerzése, 

-   a Színházban a tűzjelző berendezés felújítása valósult meg. 

 



 

 

Létszámok alakulása 

 

A 2011. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor az önkormányzat létszámkerete 1,5 

álláshellyel került csökkentésre a 2010. évi záró létszámhoz viszonyítva. A Péterdombi 

Szakképző Iskolában egy pedagógus álláshely, az Egészségügyi Intézmények Gazdasági 

Ellátó Szervezetnél 0,5 szakdolgozói álláshely került zárolásra.  

2011. év során az általános és középiskoláknál további 5,5 álláshely zárolására került sor. Az 

Izsák Imre ÁMK esetében 2,5 álláshely, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 0,5 álláshely, az 

Apáczai ÁMK esetében pedig 1 álláshely növekedést engedélyezett a közgyűlés az 

intézményekben megnövekedett feladatok miatt. 

 A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma az év során nem módosult. 

A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának főbb jellemzőit a hivatal 2011. évi 

működéséről készített beszámoló részletesen tartalmazta, melyet 2012. március 8-án tárgyalt a 

közgyűlés. 

Önkormányzati szinten a  tartósan üres  álláshelyek száma 2011. december 31-én 35 volt. Az 

Öveges József ÁMK, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a 

Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskola, 

Sportiskola, az Egészségügyi Intézmények Gondnoksága, a Keresztury Dezső ÁMK, a 

Vásárcsarnok 1-1, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola 10, a Városi 

Középiskolai Kollégium 3, a Gondozási Központ 11, a Városi Tűzoltóság 4 betöltetlen 

álláshelyet jelzett. Az érintett intézményeknél a feladatok egy részét túlórában, illetve külső 

személy foglalkoztatásával látják el. 

               

Pénzmaradvány alakulása: 

 

A 2011. évi helyesbített pénzmaradvány összege 1.931.011 eFt, ebből az önállóan működő és 

gazdálkodó intézmények pénzmaradványa 403.786 eFt, a Polgármesteri Hivatalé a 

lakásalappal együtt 1.142.819 eFt, a Cigány Kisebbségi Önkormányzaté 664 eFt és a 

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult 

Önkormányzati Társulásé pedig 383.742 eFt. 

 

Forrását tekintve a bevételi elmaradás:          2.019.969 eFt 

        a kiadási megtakarítás:            3.950.980 eFt 

 

A helyesbített, jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány tartalmazza a mutatószámok alapján a 

normatív támogatásból és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolásából eredő 

visszafizetési kötelezettséget, kamattal növelten 10.840 eFt-ot. A kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradvány 1.144.182 eFt, a szabad pénzmaradvány összege 771.309 eFt, az 

Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 15.520 eFt. 

 

A Polgármesteri hivatalnál a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 1.142.819 eFt, ezen belül 

a lakásalap pénzmaradványa 67.606 eFt, teljes összege kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány. A költségvetési számla vonatkozásában jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 

1.075.213 eFt, melyből 666.527 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, áthúzódó 

működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2012-es gazdasági év 

során, 408.686 eFt szabad pénzmaradvány, mely összeg a 2012. évi eredeti költségvetésben  

új feladatok finanszírozásához biztosít forrást.  

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 

403.786 eFt, az összes pénzmaradvány 20,9 %-a, ebből kötelezettségvállalással terhelt rész 

194.051 eFt, melyből a feladat elmaradás miatt elvonásra javasolt összeg 3.523 eFt, a szabad 



 

 

pénzmaradvány 209.735 eFt, melyből 15.520 eFt az Egészségbiztosítási Alapból folyósított 

pénzeszköz maradványa.  

 

A kötelezettséggel terhelt maradványban a december hónapban kifizetett bérjellegű 

kifizetések (jutalom, túlóra, megbízási díjak, adómentes juttatások), valamint a decemberi, de 

még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, 

anyagbeszerzések), a 2011. december 31-ig megkötött szerződések, illetve megrendelt és 

visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek szerepelnek. 

Pénzmaradvány elvonást kezdeményeztünk több intézménynél, mivel a kötött felhasználású 

állami támogatások közül több jogcím esetében az elszámolás ellenőrzésekor kisebb összegű  

maradvány megállapítására került sor, vagy a teljes összeg célnak megfelelő felhasználását 

nem tudták igazolni. A beszámoló leadásával egyidejűleg az elszámolások egyenlegeként 

elvonásra javasolt összeget, 3.523 eFt-ot a központi költségvetés részére az önkormányzatnak  

vissza kellett fizetni.  

A szabad pénzmaradvány a képződött pénzmaradvány 51,9 %-a 209.735 eFt, ebből 70.447 

eFt-ot az eredeti költségvetésében a hiány finanszírozására kilenc intézmény bevont. A célra 

feladatra kapott rész 43.245 eFt, itt a pénzmaradványban azokat az összegeket vettük 

figyelembe, melyek az év végén érkeztek az intézmények számláira – pályázaton elnyert 

összegek és szakképzési támogatások – és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem 

történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen 

nem szabad felhasználású pénzmaradvány.  

 

2011. évben két önállóan működő és gazdálkodó intézmény - a Hevesi Sándor Színház és a 

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály SZKI - folytatott vállalkozási tevékenységet, melyből 

1.921 eFt módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa keletkezett, melyet 192 eFt 

befizetési kötelezettség terhel Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 1.729 eFt 2012. 

évben. 

 

Hitelműveletek: 

 

Az önkormányzat az elmúlt évek során fejlesztési feladatai megvalósításához a közgyűlési 

döntést követően a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított Önkormányzati Infrastrukturális 

Hitelprogram keretében több hitelszerződést kötött. Az egyes hitelszerződésekről, a fennálló 

tőketartozásról a 18. számú táblázat ad részletes tájékoztatást. Az önkormányzat 

gazdálkodásához  működési hitelt eddig nem vett fel, működési hitele a sportegyesületek 

hitelének átvállalásából keletkezett. A ZTE Football Klubtól átvállalt hitel 2011. évben az 

utolsó 20.000 eFt törlesztéssel visszafizetésre került. Év közben – a közgyűlés döntése alapján 

- a ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt az önkormányzat 41.180 eFt összegű hitelállományt, 

amiből 8.820 eFt törlesztés volt az év végéig. 

 

Önkormányzatunk 2005. évben 1.209 millió Ft-os fejlesztési hitelkeretet nyitott, ennek 

lehívására a fejlesztési feladatok megvalósulása szerint 2005. évtől kezdően került sor, 2011. 

évben  a tőke törlesztés 151.250 eFt-tal csökkentette az állományát. A Panel plusz 

programokhoz a CIB Bank által nyújtott hitel állományából 22.250 eFt-ot fizetett vissza az 

önkormányzat, az ERSTE Bank által nyújtott hitelből 3.510 eFt visszafizetés volt.  

A Kereskedelmi és Hitelbank által nyújtott 350 millió Ft-os hitelből 20.290 eFt visszafizetés 

történt. Az Unicredit Bank folyósított hitelt a 74-es úton lévő körforgalom építéséhez, az 

5.700 eFt törlesztés csökkentette a meglévő hitelállományt. A 207 millió Ft-os OTP Banknál 

nyitott hitelkeretből 12.176 eFt-ot törlesztett az önkormányzat.  



 

 

A PHARE kamatmentes kölcsön állománya 15.151 eFt-tal csökkent az éves törlesztés 

hatására. 

Az intézményi felújításokhoz igényelt 180 millió Ft-os hitelkeret és a Balatoni úti kerékpárút 

építéséhez igénybevett hitelkeret állománya az év során nem változott, ezeknél a hiteleknél a 

tőketörlesztésre türelmi idő van, csak kamatfizetési kötelezettség volt 2011. évben. 

2008. évben 158,8 MFt-os hitelkeret került megnyitásra az OTP Banknál, ez három célt 

tartalmazott, ezek közül 2011. évben a Göcseji és Mártírok úti csomópont építéséhez 13.462 

eFt, az Alsóerdő-Besenyő összekötő út útkorrekciók projekthez 18.000 eFt igénybevételére 

került sor, ugyanakkor 4.602 eFt tőketörlesztést is teljesítettünk, így 26.860 eFt-tal nőtt év 

végére a hitel állománya. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programra 

benyújtott pályázatok önrészéhez 2009. évben közbeszerzési eljárások eredményeképpen 716 

millió összegű hitelkeretre kötöttünk szerződést az Unicredit Bankkal, ebből 2011. évben 

vettünk fel 53.649 eFt-ot, (a Ságodi iparterület kialakításához 9.721 eFt, a Zala jobb parti 

városrészben csapadékvíz elvezetéshez 43.929 eFt). A 2010. évben induló fejlesztési 

feladatokhoz a Raiffeisen Bankkal kötött 461.367 eFt-os hitelkeretről, 321.698 eFt felvétele 

valósult meg, az alábbi célokhoz:    

     -  a Göcseji u.-Mártírok úti csomópont átépítéséhez                               86.739 eFt 

     -  Zárda u. orvosi rendelő áthelyezéséhez                                                  2.136 eFt 

     -  Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők integrált intézményéhez                166.288 eFt   

     -  Béke ligeti Iskola akadálymentesítéséhez                                               1.299 eFt 

     -  Csillagközi székhelyóvoda rekonstrukciójához                                    36.820 eFt 

     -  Kis utcai tagóvoda fejlesztéséhez                                                          28.416 eFt                         

 

Az év során a hitelfelvétel összege együttesen 406.809 eFt volt, év közben a ZTE Kosárlabda 

Klubtól átvállalt az önkormányzat 41.180 eFt összegű hitelállományt. A hitelek állománya az 

éves törlesztő részletekkel összességében 263.749 eFt-tal csökkent, így a felvételek, az 

átvállalt hitel és az évközi törlesztések együttes eredményeként 184.240 eFt-tal nőtt az 

önkormányzat hitelállománya. 

 

Az állomány változását az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk:      

                                                                                                                    Adatok:  ezer Ft-ban 

Megnevezés Állomány 

2010. XII.31-én 

Állomány 

2011. XII.31-

én 

Változás 

ZTE Football Klub működési hitel 20.000  -20.000 

ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt hitel   32.360 32.360 

MFB fejlesztési hitelek    

-Önkormányzati célhitel felhalm.-i 

kiadásokhoz a  22/2005. kgy. határozat 

alapján 

649.741 498.491 -151.250 

-Panel Plusz hitel  

az LKFT- 2005-LA pályázathoz 

228.056 205.806 -22.250 

-Északi Ipari park közművesítéséhez és 

a Széchenyi tér átépítéséhez  

312.637 292.347 -20.290 

- K-Panel Plusz hitel  

az LKFT- 2006-LA pályázathoz 

38.610 35.100 -3.510 

- Kossuth L.u. átépítéséhez és a 

Göcseji- Mártírok u. csomóponthoz 

135.095 122.919 -12.176 

 - 74-es úton körforgalom építéséhez 92.636 86.936 -5.700 



 

 

- Balatoni úti kerékpárút építése 13.898 13.898                 --- 

- Göcseji-Mártírok u. csomópont ép., 

Zrínyi úti járda és kerékpárút építés, É-

i ipari park) 

81.738 108.598 26.860 

Új Magyarországért Fejlesztési Terv 

Operatív Hitelprogram 

344.918 398.567 53.649 

Intézményi  felújításokhoz igénybevett 

hitel 

180.000 180.000 --- 

Önkormányzati Infrastrukturális 

Hitelprogram( 451.367 millió Ft) 

5.951 327.649 321.698 

Hitelek összesen: 2.103.280 2.302.671 199.391 

Phare kamatmentes kölcsön 45.452 30.301 -15.151 

Mindösszesen: 2.148.732 2.332.972 184.240 

 

A vagyon alakulása: 

 

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a 

következő táblázatban mutatjuk be: 

Megnevezés 

Állomány 

2010. XII.31-én 

Állomány 

2011. XII.31-én 

Változás 

összesen 

-ebből 

Szennyvíztársulá

s 

összesen 

-ebből 

Szennyvíztársulá

s 

Immateriális 

javak 
67.583 30.194 54.972 6.752 -12.611 

Tárgyi 

eszközök 
83.807.552 244.085 83.568.396 100.499 -239.156 

 - ingatlanok 81.313.313 77.474 80.362.301  -951.012 

  - gépek, 

berendezések 

és felszerelések 

859.509 445 1.060.780 329 201.271 

 - járművek 163.207 54 195.719  32.512 

- tenyész- 

állatok 
173  134  -39 

- beruházás, 

felújítás 
1.471.350 166.112 1.949.462 100.170 478.112 

Befektetett 

pénzeszközök 
1.366.341 100 1.375.357 100 9.016 

Üzemeltetésre, 

kezelésre 

átadott, 

koncesszióba 

adott eszközök 

26.519.247 11.340.109 27.686.769 11.783.195 1.167.522 

Befektetett 

eszközök 

összesen: 

 111.760.723 11.614.488 112.685.494 11.890.546 924.771 

Készletek 71.112  63.288  -7.824 

Követelések 1.419.713 605.269 1.118.890 487.410 -300.823 

Értékpapírok 414.224  414.223  -1 

Pénzeszközök 2.450.176 844.095 3.052.335 1.017.058 602.159 

Egyéb aktív 

pénzügyi elsz. 
434.407 67 144.653 125 -289.754 



 

 

Forgóeszközök 

összesen: 
4.789.632 1.449.431 4.793.389 1.504.593 3.757 

Eszközök 

összesen: 
116.550.355 13.063.919 117.478.883 13.395.139 928.528 

                                                                                                        

Összességében az önkormányzat vagyona 0,8  %-kal nőtt 2011. évben, ezen belül a 

befektetett eszközök állománya nőtt jelentősen, a forgóeszközök állományában összességében 

alig volt változás. 

 

 

Befektetett eszközök: 
1.  Az immateriális javak körében az új számítástechnikai programok, a szabályozási terv 

módosításai és a hivatali szervezetfejlesztés eredmény terméke szerepelnek növelő 

tételként. Csökkentő tételek között legjelentősebb az elszámolt értékcsökkenés és a 

selejtezés.   Összességében - az elszámolt értékcsökkenés hatására - 18,7 %-kal csökkent 

év végére a mérleg szerinti érték. 

 

2.  A tárgyi eszközök értékének két időpont közötti csökkenése jelentős, amit főként az 

önkormányzatnál és a Szennyvíztársulásnál az ingatlanok állományának változása 

eredményezett, mivel több vagyonelem a közgyűlés döntése alapján, illetve az aktiválást 

követően vagyonkezelésre, illetve üzemeltetésre átadásra került. 

        - Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok körében összességében csökkenés 

volt tapasztalható (-951.012 eFt). Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában 

lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint kisebb ingatlanok 

vásárlása. A város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések, felújítások, zöld 

felület rendezés, játszótér fejlesztések, parkosítások valósultak meg. Jelentős volt az 

ivóvízvezetéken  és csatornahálózaton elvégzett felújítások összege is az elmúlt évben. 

Csökkenést jelentett a az üzemeltetésre átadott ingatlanok értéke, ezek közül 

jelentősebbek a lakótelepi sportegyesületek részére átadott botfai, andráshidai és 

vorhotai sportlétesítmények, a korábban oktatási célokat szolgáló (intézmények 

kezeléséből kivett) ingatlanok és az új Fogyatékos Otthon épülete. Az önállóan 

gazdálkodó intézményekben is voltak jelentős beruházások és felújítások, melyeket 

ismertettünk a beruházások és felújításokról szóló, valamint az intézmények 

gazdálkodásáról szóló fejezetben.  

- A gépek, berendezések, felszerelések körében az új beszerzések összege nagyobb 

volt, mint az elszámolt értékcsökkenés és a térítésmentes átadás, ez együttesen 

növekedést  eredményezett az év végi állományban (201.271 eFt). A hivatalnál 

növekedést  eredményezett számítástechnikai eszközök, automata szavazó rendszer és 

bútorok    vásárlása, valamint parkok, játszóterek új eszközeinek (padok, 

játszóeszközök) beszerzése. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az 

alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, oktatási segédeszközök, 

számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzésére került sor, melyekhez elsősorban 

szakképzési és pályázaton nyert pénzeszközök biztosítottak forrást. A „Zalaegerszegi 

iskolák informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” TIOP pályázaton elnyert 

támogatásból valósult meg több oktatási intézményben jelentős beszerzés – interaktív 

táblák, számítógépek, monitorok és projektorok- interaktív táblák beszerzése, ami 

közel 200 millió Ft-tal növelte az év végi állományt.  

-  A járművek állományában növekedés volt (32.512 eFt) az elmúlt évben, új járművek 

beszerzése növelte, a lecserélt, illetve feleslegessé vált járműveket értékesítése és  az 

elszámolt értékcsökkenési leírás csökkentette az év végi állományt. A Hivatalnál egy 



 

 

új gépjármű beszerzésére került sor, a lecserélt gépjárművet pedig értékesítették. Az 

Egészségügyi GESZ-nél az ügyelet részére vásároltak személygépkocsit. A Városi 

Tűzoltóságnál a pályázati támogatással beszerzett vízszállító jármű átvétele jelentős 

növekedést eredményezett. A Gondozási Központban új ételszállító autó, a Keresztury 

ÁMK-ban gépkocsi beszerzése valósult meg, ugyanakkor a használt gépjárműveket 

értékesítették. A Városi Sportlétesítmények gondnokságnál traktor beszerzésére került 

sor. 

-  A befejezetlen beruházások állománya jelentősen nőtt az előző év végi értékhez képest 

(478.112 eFt), mivel az üzembe helyezések mellett több nagyobb volumenű beruházás   

( belváros-rehabilitációs projekt, a Göcseji-Mártírok úti csomópont építése, Zala jobb 

parti városrészben csapadékvíz elvezetés, a Kis utcai óvoda fejlesztése, Hock J.-Bíbor 

u. csomópont építése stb.) még folyamatban van és az üzembe helyezése még nem 

történt meg 2011. évben.  

3.  A befektetett pénzügyi eszközök állományában minimális növekedés történt 2011. évben. 

A részesedéseknél összességében 41.388 eFt-tal nőtt az állomány, ezen belül növekményt 

jelentett a ZTE Kosárlabda Klub Kft. részére tőkejuttatásként adott 65.000 eFt, így az 

önkormányzat tulajdoni részesedés aránya 82,3 %-ra növekedett. A Rába Rt-nél 488 eFt 

összegű értékvesztés visszaírás történt, mivel a Magyar Állam vételi szándékot jelentett 

be a részvényekre, eladását a közgyűlés engedélyezte. A Városgazdálkodási Kft. 

törzstőkéjét földterület vállalkozásból történő kivonása miatt 17.270 eFt összeggel 

csökkentettük, emellett a Parkoló Gazda Kft. beolvadásával 500 eFt összegű növekedés is 

volt. Év közben a Strand Kft. és az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. összevonásra 

került Egerszegi Sport és Turizmus Kft. néven. A Vásár Kft-ben lévő önkormányzati 

részesedés értékesítésre került az év során, ezzel 7.290 eFt-tal csökkent tartós 

részesedések év végi állománya  

Az adott kölcsönök állományában 32.372 eFt összegű csökkenés történt annak 

eredményeképpen, hogy az előző évhez hasonlóan a törlesztések összege meghaladta az 

újonnan kiadott kölcsönök összegét (első lakáshoz jutók támogatása, dolgozói 

lakásépítési és  -vásárlási támogatás). 

 

4.  Az üzemeltetésre és vagyonkezelésre átadott eszközöknél jelentős növekedés történt 

(1.167.138 eFt). A Szennyvíz Társulás beruházásában megvalósult és üzembe helyezett   

létesítmények a Zalavíz Zrt. részére kerültek üzemeltetésre átadásra kerültek, ez 443.086 

eFt növekedést eredményezett a Társulásnál. A Polgármesteri Hivatalnál a korábban 

oktatási célokat szolgáló ingatlanok vagyonkezelésbe adása növelte az állomány (Kölcsey 

Gimnázium portaépülete, a volt Pais Dezső Iskola a LÉSZ Kft. kezelésébe, a Ságodi 

Ipartelep mellett található kertészeti telep a Városgazdálkodási Kft. kezelésébe került). A 

botfai, andráshidai és vorhotai sportpályákat a városrészekben működő LSC-k kezelésébe 

adta az önkormányzat. A pályázati támogatással megvalósult Fogyatékos Otthon épülete 

és berendezései üzemeltetésre a Magyar református Egyház részére kerültek átadásra. 

Csökkentő tétel volt az üzemeltetésre átadott eszközök állományában az elszámolt 

értékcsökkenési leírás. 
      
A forgóeszközök állománya gyakorlatilag változatlan az előző év végi állományhoz 

viszonyítva, összetételében azonban már volt változás. A pénzeszközök állománya nőtt 

602.159 eFt-tal, ebből a többletből 172.963 eFt a Szennyvíztársulásnál keletkezett. Az 

értékpapírok állományban nem volt változás, az 1 eFt csökkenés az ezer forintra való 

kerekítésből adódik. A követelések állománya a következetes behajtói tevékenység 

eredményeképpen csökkent, azonban továbbra is jelentős a helyi adóknál és a LÉSZ Kft-nél 

nyilvántartott tartozások összege. 



 

 

 

A fent bemutatott eszközök finanszírozása 95,6 %-a saját, 4,4 %-a külső forrás bevonásával 

történt. A saját tőkén belül a tartós tőke és a tőkeváltozás közötti auditálási eltérést az 

eredményezte, hogy kilenc költségvetési szerv tévesen értelmezett egy 2010. évi jogszabály 

változást. 2010. évben az induló tőkét és a tőkeváltozást össze kellett vonni, a két elem 

együttesen jelentette a tartós tőkét. Aki ezt a rendezést 2010. évben nem hajtotta végre azt 

önellenőrzés keretében köteles volt 2011. évben – még a beszámoló elkészítését megelőzően 

– az összevonást elvégezni. Ennek a kötelezettségnek valamennyi költségvetési szerv eleget 

tett, azonban kilenc intézmény 2011. évben tévesen újra elvégezte ezt az összevonást, ebből 

ered, hogy a tartós tőke 63.464 eFt-tal magasabb összeg, mint az előző évi záró adat, a 

tőkeváltozás  ugyanezzel az összeggel kevesebb. A saját tőke együttes összegét azonban nem 

befolyásolja. 

A tartalékokon belül, a költségvetési tartalékok összege 10,6 %-kal növekedett az előző évhez 

képest, a vállalkozási tartalék továbbra sem számottevő. 

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek állományában nem volt lényeges 

változás, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya nőtt jelentősen az előző évhez 

viszonyítva, amit a szállítói kötelezettségek állományának növekedése eredményezett. A 

szállítói kötelezettségek között jelentős összegekkel kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó 

számlák szerepelnek, több pályázati projekt szállítói finanszírozással valósul meg és a 

kifizetésekről nem kapott az év végéig értesítést az önkormányzat. A legnagyobb tételek az 

alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:  

 - intézmények informatikai fejlesztése                                        198.850 eFt 

 - K+K Bau  (a gazdasági társaság felszámolás miatt )                  80.495 eFt  

  - belváros-rehabilitációs program                                               391.224 eFt 

 - Göcseji-Mártírok úti csomópont építése                                     28.488 eFt 

 - Hock J.-Bíbor u. csomópont építése                                           81.205 eFt. 

 

Előzetes hatásvizsgálat:  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a 

rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket 

befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás  

elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak 

törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés 

alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 

108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és 

gazdálkodási szabálytalanság. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre álltak. 

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet bemutatja a 2011. évi költségvetés 

végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult 



 

 

bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2011. évi pénzmaradvány és vállalkozási 

maradvány összegét. 

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs. 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

 

Egyeztetési kötelezettség: 

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági 

előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell 

kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, 

valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre 

került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Zala Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Zalaegerszegi Térségi szervezete részére. A Zalaegerszegi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és a településrészi önkormányzatok részére a rendelet-tervezet megküldésre 

került. 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, 

valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Hatályát veszti a polgárok személyi adataival és lakcímével kapcsolatos 

adatszolgáltatásról szóló 29/1994. (X.20.) számú szabályrendelet. 

 

2. §  Hatályát veszti a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló 

12/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet. 

 

3. § Hatályát veszti  

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet 6.§-a, 

b) a városi címer és zászló használatának rendjéről szóló 40/2000. (X.20.) önkormányzati 

rendelet 11.§-a, 

c) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő 

fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.) önkormányzati rendelet 6.§-a, 

d) a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 3/2001. (II. 2.) 

önkormányzati rendelet 10.§ (5)-(6) bekezdése, 

e) a központi közműnyilvántartásról szóló 6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelet 13.§ 

(1) bekezdése, 

f) az épített környezet helyi védelméről szóló 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelet 

16.§ (1) bekezdése,  

g) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése, 

h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet 45.§-a, 

i) a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) 

önkormányzati rendelet 20.§ (1)-(2) bekezdése, 

j) a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet 11.§-a, 

k) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 51/2006. (XI.24.) önkormányzati 

rendelet 30.§-a, 

l) a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 14.§ (1)-(2) 

bekezdése, 

m) az állatok tartásáról szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 14.§-a. 

 



 

 

4.§  Ez a rendelet 2012. május 31 napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2012. (V.11) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (2) bekezdésében, 

12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (2) 

bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2) 

bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés 

d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében 

és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 

szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében, 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) 

bekezdés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

[A városi önkormányzat helyi közszolgáltatások körében önként vállalt feladatai különösen:] 

„20.  társulási megállapodás alapján belső ellenőrzés ellátása a Zalaegerszeg és Térsége 

Belső Ellenőrzési Társulást létrehozó önkormányzatok hivatalainál és felügyeleti 

jellegű pénzügyi ellenőrzés az önkormányzatok intézményeinél,” 

 

(2) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a helyi önkormányzatokról szóló 

törvényben meghatározott át nem ruházható feladat- és hatáskörök.”  

 

2. § Az R. 11. § (2) bekezdés 1.) pont c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[A közgyűlésre a képviselőkön kívül tanácskozási joggal a teljes anyag megküldésével meg 

kell hívni:] 

 „c) a nemzetiségi önkormányzat elnökét,”  

 

3. § (1) Az R. 16. § (3) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a nem a közgyűlés tagjai közül választott 

alpolgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző és az aljegyző, továbbá 

meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.” 

 

(2) Az R. 16. § (5) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a közgyűlés tagjai, a nem a közgyűlés tagjai közül választott 

alpolgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző és az aljegyző, a jegyzőkönyv 

elkészítéséért felelős hivatali dolgozók, valamint az önkormányzat törvényességi felügyeletét 

ellátók tekinthetnek be.”      

 



 

 

 

 

4. § Az R. 28. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A közlöny III. részében kell megjelentetni a közgyűlés határozatait és a közgyűlés 

féléves munkatervét. A közgyűlés normatív határozatait – a saját és az általa irányított szervek 

tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és 

működését szabályozó határozatait – a polgármester és a jegyző írja alá, a közlönyben történő 

közzétételükről a jegyző gondoskodik.”     

 

5. § Az R. 31. § utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„A nemzetiségi önkormányzat elnöke a polgármestertől, a jegyzőtől és a bizottság elnökétől 

tájékoztatást kérhet, melyre az ülésen vagy azt követő 15 napon belül írásban érdemi választ 

kell adni.”  

 

6. § Az R. 39. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[A tiszteletdíj mértéke:] 

„a) a képviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint 

megállapított illetményalap és a 2,6 mértékű szorzószám száz forintra kerekített 

szorzata (a továbbiakban: alapdíj),”       

 

7. § (1) Az R. 48. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:  

[48. § Pénzügyi Bizottság 

(1) Ellenőrzi]  

 „d) a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését.” 

 

(2) Az R. 48. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[(2) Vizsgálja] 

„c) mindennemű hitel igénybevételének indokoltságát, gazdasági megalapozottságát, 

garanciális feltételeit, valamint az értékpapír kibocsátás feltételrendszerét, a pénzmaradvány 

felhasználását, visszatervezését,”  

 

8. § Az R. 51. § (4) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[51. § Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

(4) A Bizottság átruházott hatáskörei:] 

 „j) döntés az ágazati költségvetésen belül célfeladatokra elkülönített pénzeszközök 

intézményekre és tevékenységekre való bontásáról,” 

 

9. § (1) Az R. 55. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[55. § Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

(4) Átruházott hatáskörben dönt:] 

 „a) az ágazati költségvetésen belül célfeladatokra elkülönített pénzeszközök 

 intézményekre és tevékenységekre való bontásáról,” 

 

(2) Az R. 55. § (12) és (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(12) Véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint az önkormányzat 

nemzetiségeket érintő előterjesztéseit. 

 



 

 

(13) Elemzi és értékeli a város esélyegyenlőségi programjának végrehajtását, a város területén 

élő nemzetiségek társadalmi helyzetét, jogainak érvényesülését, kapcsolatot tart a nemzetiségi 

önkormányzattal.” 

 

10. § Az R. 64. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Nemzetiségi önkormányzat 

 

64. § (1) A városi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján 

kötött, a 3. mellékletben található együttműködési megállapodás szerint. 

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása céljából a városi önkormányzat 

által átadott vagyontárgyakat a 4. melléklet tartalmazza.”   

 

11. § Az R. 65. § (1) bekezdés a)-d), f) és l) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

[A polgármester átruházott hatáskörei:] 

„a) Működési kiadásokra vonatkozóan az egyes szakfeladatok, illetve feladatok között a 

jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a 

források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig. 

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési 

feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, 

esetenként 10 millió forintos összeghatárig. 

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési                                            

kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. 

d) A közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a forrás 

egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a tárgyévi 

költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-áig.   

f) Dönt szükség esetén éven belüli hitelfelvételről a költségvetési rendeletben                 

meghatározott keretösszeg erejéig. 

l) Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok 

esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás 

felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról, az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján eljár az önkormányzati és a több intézményre kiterjedő 

beszerzések esetén.”   

 

12. § Az R. 70. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében:] 

„f) gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei elkészítéséről és 

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek való 

megküldéséről,” 

 

13. § Az R. 75. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„75. § A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását 



 

 

szolgálják. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és a 

vagyonhasznosítás szabályairól  külön önkormányzati rendelet rendelkezik.”  

 

14. § Az R. 76. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„76. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A 

költségvetés összeállításnak részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet és az önkormányzat 

költségvetése tervezési és zárszámadása elkészítési rendjéről szóló belső szabályzat, a 

finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény 

határozza meg. 

 

(2) A jegyző készíti elő az önkormányzat költségvetési koncepcióját, melyet a polgármester 

terjeszt a közgyűlés elé. A költségvetési koncepciót valamennyi bizottság és a helyi 

nemzetiségi önkormányzat megtárgyalja. A bizottságok és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

véleményével együtt a koncepciót a közgyűlés megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés 

készítés további munkálatairól. 

 

(3) A jegyző készíti elő az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét, melyet 

egyeztetés céljából megküld a költségvetési szervek vezetői részére. A beérkezett írásos 

véleményekkel együtt a költségvetési rendelet tervezetét valamennyi bizottság és a helyi 

nemzetiségi önkormányzat megtárgyalja. 

 

(4) A polgármester terjeszti a közgyűlés elé a bizottságok és a helyi nemzetiségi 

önkormányzat által megtárgyalt, a könyvvizsgáló írásos jelentését csatoltan tartalmazó 

költségvetési rendelet tervezetet. 

 

(5) Az éves költségvetési rendelet módosításának szabályait az államháztartásról szóló 

törvény, az önkormányzati költségvetési rendelet és az önkormányzat költségvetési tervezési 

és zárszámadása elkészítési rendjéről szóló belső szabályzat tartalmazza. 

 

(6) A zárszámadási rendelet tervezetének elkészítésére az államháztartásról szóló törvényben, 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben és az önkormányzat 

költségvetése tervezési és zárszámadása elkészítési rendjéről szóló belső szabályzatban 

foglaltak az irányadók.” 

 

15. § Az R. 78. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„78. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 

(2) Az önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési 

támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes 

szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, 

illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is 

ellenőrizhetik. 

 

(3) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba 

épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső 

ellenőrzés útján biztosítja. 

 



 

 

(4) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely 

biztosítja az  önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

(5) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési 

standardok figyelembevételével. A jegyző - az önkormányzat belső ellenőrzése keretében - 

gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

 

(6) Az önkormányzat teljes gazdálkodási területére kiterjedő pénzügyi ellenőrzést a Pénzügyi 

Bizottság a 48. §-ban  foglaltak szerint látja el. 

 

(7) A jegyző a közgyűlés gazdálkodásának belső ellenőrzéséről az Ellenőrzési Iroda útján 

gondoskodik.” 

 

16. § Az R. ezen rendelet 1. és 2. mellékletével egészül ki. 

 

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

  

(2) Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdése, 51. § (4) bekezdés n) pontja, 54. § (4) bekezdés l) 

pontja, 77. § (2) bekezdése, 82. § 4. pontja és 4. sz. függeléke. 
 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 26/2012. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u.17-19., képviseletében eljár: Gyutai Csaba polgármester) – a 

továbbiakban: Önkormányzat –, 

 

másrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (8900 

Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14., képviseletében eljár: Dömötör Csaba József elnök) – a 

továbbiakban: RNÖ – (a továbbiakban együtt: felek) között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bek. (a 

továbbiakban: Nj. tv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bek. 

(továbbiakban Áht.) rögzített felhatalmazás alapján az Nj. tv. rendelkezéseinek 

végrehajtása céljából a felek a jelen együttműködési megállapodást köti. A felek a 

közöttük lévő együttműködés jelenlegi formáit és irányait e megállapodásban rögzítik. 

         A felek megállapodnak abban, hogy a roma nemzetiséget érintő kérdésekben, az RNÖ 

elnökének kezdeményezésére, a tárgyalandó napirendek megjelölésével, előzetesen 

egyeztetett időpontban megbeszélést tartanak, amelyen részt vesz Gyutai Csaba 

polgármester és Dömötör Csaba József, az RNÖ elnöke, az általuk felkért személy, így 

különösen az ágazatilag illetékes alpolgármester, a jegyző, az RNÖ elnökhelyettese, 

illetve tagja, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályvezetője.   

 

 Az RNÖ tagjait a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben a 

települési képviselőkkel azonos jogok illetik meg a nemzetiség helyzetét érintő 

kérdésekben. Az RNÖ tagja jogosult a roma nemzetiséget érintő önkormányzati ügyeket 

tartalmazó iratokba betekinteni, azokról a hivatalban jegyzetet, feljegyzést készíteni, az 

iratvédelemre, iratkezelésre vonatkozó szabályok betartásával. Az Önkormányzat 

közvetlenül és illetékes bizottságai útján szakmai segítséget és anyagi támogatást nyújt 

az RNÖ részére a nemzetiség hagyományainak, kultúrájának ápolásához, sport 

tevékenységéhez. Támogatja az évente megrendezésre kerülő Cigány Kulturális Napot, 

a hátrányos helyzetű fiatalok nyári táboroztatását és a Roma Holocaustról történő 

megemlékezést. 

 

3.  A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Közgazdasági Osztályvezető az RNÖ 

tekintetében annak elnökével  áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó 

feladatait, az RNÖ bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a költségvetési 

koncepcióját. Az Önkormányzat a költségvetési koncepció tervezetet az RNÖ 

rendelkezésére bocsátja, az RNÖ a koncepció tervezetről alkotott véleményét a 

koncepcióhoz csatolja. Az Önkormányzat a költségvetési koncepciójának az RNÖ-re 

vonatkozó részéről tájékoztatja az RNÖ elnökét. A felek az RNÖ költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével a Közgazdasági Osztály vezetőjét bízzák 

meg.  

 

4.  Az RNÖ kötelezettségvállalásának pénzügyi ellenjegyzése az alábbiak szerint történik: 



 

 

a.)  Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Osztály vezetője, 

helyettese vagy a pénzügyi csoportvezető jogosultak. 

b.)  A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell 

győződnie arról, hogy: 

ba) A jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata 

rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel 

biztosítja-e a fedezetet. 

bb) Az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés várható időpontjában a 

fedezet rendelkezésre áll-e. 

bc) A kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.   

c.)  Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, 

illetve a nemzetiségi önkormányzat elnökét. Ha a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke, a tájékoztatás ellenére írásban pénzügyi ellenjegyzésre utasítja az 

ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő testületét haladéktalanul írásban kell értesíteni.  

d.) A pénzügyi ellenjegyzés tényét az ellenjegyző a kötelezettségvállalás 

dokumentumán „pénzügyi ellenjegyzés” megjelöléssel, aláírásával igazolja. 

 

Teljesítés igazolása: 

a.)  A kiadás teljesítésének utalványozása előtt okmányok alapján ellenőrizni és 

igazolni kell a kiadások jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, 

megállapodás teljesítését. 

b.)  A teljesítés igazolásának a kincstár által számfejtett személyi jellegű juttatások 

kifizetését kivéve ki kell terjednie valamennyi kiadásra. 

c.) Teljesítés igazolás ellátására a RNÖ SzMSz-e 5. számú mellékletében felsorolt, 

írásban felhatalmazott személyek az alábbi sorrendben: teljesítés igazolására az 

elnök jogosult. Távolléte esetén az elnökhelyettes, mind kettő távolléte, 

akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén az RNÖ SzMSz-e 5. számú 

mellékletében megjelölt képviselő jogosult. 

d.)  A pénzügyi teljesítésre benyújtott bizonylat teljesítés igazolójának a kifizetés 

jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás, egyéb 

kötelezettségvállalás teljesítését kell aláírásával igazolnia. 

e.)  Az igazolási kötelezettség végrehajtását  

„A kiadás teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, 

megállapodás teljesítését igazolom„ 

szöveg megjelölésével és az igazolás időpontjának feltüntetésével kell az arra 

jogosultnak aláírásával igazolni. 

f.)  A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét a szolgáltatásnak 

megfelelő mellékletekkel dokumentáltan (szállítólevél, munkalap, felmérési 

napló, műszaki átvételi jegyzőkönyv) kell igazolni. Az igazolás történhet a 

számlán, a kifizetési bizonylaton közvetlenül, illetve a teljesítést igazoló külön 

nyomtatványon. 

 

Érvényesítés:  

a.)  A teljesítésigazolás alapján az érvényesítést a Közgazdasági Osztály Pénzügyi 

Csoportjának munkatársa Farkasné Baki Márta vagy Vassné Keszte Éva végzi a 

Pénzgazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint. 



 

 

b.) Az érvényesítés megtörténtét érvényesítési záradékban kell rögzíteni, amelynek 

tartalmaznia kell az „érvényesítve” megjelölést, az érvényesítés dátumát, az 

érvényesítő aláírását. 

c.) Az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e. 

d.)  Az érvényesítés megtörténtét, illetve feladatának teljesítését az érvényesítő 

érvényesítési záradékkal igazolja. 

 

Utalványozás: 

a.)  A kiadás utalványozása az érvényesített okmány alapján az elnök illetve az 

elnökhelyettes, akadályoztatásuk, összeférhetetlenségük esetén az RNÖ SzMSz-e 

5. számú mellékletében megjelölt utalványozásra írásban felhatalmazott személy 

jogosult.  

b.)  Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

c.) Az utalványon fel kell tüntetni: 

- az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, 

- az "utalvány" szót, 

- a költségvetési évet, 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel számát, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,  

- a fizetés időpontját, módját és összegét, 

- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését. 

 

5.  Az Önkormányzat a városban élő roma nemzetiség életkörülményeinek és anyagi 

helyzetének javítása érdekében biztosítja, hogy: 

 a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa megbízott önkormányzati 

képviselő tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűléseken, 

  az RNÖ képviselője tanácskozási joggal részt vegyen valamennyi bizottság 

munkájában, azok ülésein, 

  a tanácskozási jog gyakorlásának biztosításához az Önkormányzat hivatala 

megküldi az RNÖ elnöke részére a közgyűlés ülésére szóló meghívót és annak 

mellékleteit, valamint érintettségük esetén a közgyűlés bizottságainak ülésére szóló 

meghívót,  

  az önkormányzat biztosítja, hogy az RNÖ napirendi ponthoz kapcsolódó, és a 

megfelelő időben a szakosztályhoz vagy az Önkormányzati Osztályhoz benyújtott 

írásos véleményét a bizottsági tagok, valamint a képviselők időben és a megfelelő 

példányszámban megkapják, 

  az RNÖ előterjesztését, véleményét a bizottság és a közgyűlés érdemben tárgyalja, 

illetve a tárgyalás során figyelembe veszi, 

  meghívás esetén a polgármester vagy az általa felkért személy, illetve a települési 

képviselő részt vesz az RNÖ rendezvényein. 

 

6.  Az Önkormányzat figyelemmel kíséri a roma nemzetiséget érintő jogalkotási 

folyamatokat, és bármely szintű (országos, megyei, helyi stb.) jogszabályi változásról 

tájékoztatja az RNÖ-t a kölcsönösség elve és gyakorlata alapján.  

 



 

 

7.  Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a nevelési, oktatási intézményei 

bevonásával segítséget nyújt az RNÖ részére a gyermek- és ifjúságvédelem területén, a 

gyermekek életkörülményeinek állandó figyelemmel kísérésével az óvodákban és 

iskolákban működő ifjúságvédelmi felelősök és a hivatásos pártfogók 

közreműködésével. 

 

8.  Az Önkormányzat az RNÖ működéséhez az ingó és ingatlan vagyontárgyakat a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerint 

biztosítja. Az RNÖ tudomásul veszi, hogy a működéshez biztosított ingó és ingatlan 

vagyontárgyakat kizárólag a testületi működésével összefüggő célokra használhatja, 

azokat harmadik személy részére semmilyen más céllal (pl. egyéb kulturális-

szórakoztató rendezvények, gazdasági-kereskedelmi tevékenység, vendéglátó 

tevékenység, virrasztás stb.) használatba nem adhatja. 

 

9.  Az Önkormányzat az RNÖ részére az állam által biztosított támogatás összegén felül 

kiegészítő támogatást nyújt, amely összeget az Önkormányzat mindenkori költségvetési 

rendelete tartalmaz. Az RNÖ kérésére ezen összeg biztosítja a fedezetet az Nj. tv. 80. § 

(1) bekezdésében rögzítetteknek. A központi költségvetés által biztosított támogatás 

jogszabályban meghatározott igényléséről az RNÖ elnöke gondoskodik.  

 

10. A jegyző megbízottjaként az RNÖ testületi ülésein a hivatal Önkormányzati 

Osztályvezetője vesz részt a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében, 

amennyiben törvénysértést észlel, azt az ülésen jelzi. 

 

11.  Az RNÖ hatékony munkát végez a roma nemzetiség társadalomba történő 

beilleszkedése érdekében, ezzel segítve az Önkormányzat roma nemzetiséggel 

kapcsolatos politikáját és napi operatív feladatait. Az Önkormányzat és az RNÖ a roma 

nemzetiséggel kapcsolatos politikájáról az egyeztető megbeszélések során kölcsönösen 

tájékoztatja egymást. 

 

12.  Az RNÖ segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzathoz fordulók számára, 

tájékoztatja őket az Önkormányzat intézményeiben a közhasznú foglalkoztatás 

lehetőségeiről, az Önkormányzat rendeleteiben foglalt jogaikról, kötelezettségeikről. A 

Polgármesteri Hivatal munkájának és a nemzetiségi önkormányzathoz fordulók 

jogérvényesítésének elősegítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat képviselői, 

alkalmazottai az ügyfelek számára segítséget nyújtanak az alkalmazott nyomtatványok 

kitöltéséhez, mellékletekkel történő felszereléséhez, beadványok szerkesztéséhez. 

 

13.  Az RNÖ pályázataival kapcsolatban a felek az alábbiakban állapodnak meg:  

 Az RNÖ pályázatait az elnök, az elnökhelyettes, illetve a képviselők maguk készítik el. 

A pályázati anyagok összeállítása során kérhetik a jegyző segítségét. Akadályoztatásuk 

esetén azt kellő időpontig jelzik, illetőleg megfelelő más szakemberre javaslatot 

tesznek. A pályázat elkészítéséhez az RNÖ pályázatkészítője közvetlenül külső, arra 

alkalmas szakemberhez is fordulhat. A közgyűlés az RNÖ elnökének kérelme alapján 

egyedi döntéssel a továbbiakban is biztosítja a testület eredményes pályázataihoz 

szükséges önrészt, amely az elnyert pályázati összeg legfeljebb 10 %-a, egymillió forint 

alatti önrész esetén a polgármester is dönthet, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll. 

Az önrész átutalásáról, az önrész költségvetésen való átvezetését követően a 

Közgazdasági Osztály írásban értesíti az RNÖ elnökét. 



 

 

 

14.  Az RNÖ a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosult az Önkormányzatnál és 

szerveinél eljárást kezdeményezni, tájékoztatást kérni, részükre javaslatot tenni. A 

kezdeményezés joga magában foglalja az önkormányzati fenntartású (tulajdonban levő) 

intézmények működésével kapcsolatos, a nemzetiségek jogait sértő gyakorlat 

megszüntetésének, egyedi döntés megváltoztatásának, visszavonásának 

kezdeményezését is. Amennyiben az RNÖ az Önkormányzat valamely szervéhez fordul 

kezdeményezéssel, úgy erről egyidejűleg a polgármestert is tájékoztatja. A hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező szerv vezetője a kezdeményezésről a kézhezvételétől 

számított 30 napon belül köteles érdemben határozni, illetve nyilatkozni. Ha a 

megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel 

vagy illetékességgel, köteles a megkeresést 3 napon belül a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervhez áttenni. 

 

15. Az RNÖ tudomásul veszi és vállalja, hogy az Önkormányzat döntését igénylő 

kezdeményezéseit – a rendkívüli eseteket kivéve – a közgyűlés ülését legalább 14 

nappal megelőzően eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára. 

Amennyiben a kezdeményezés valamelyik Bizottság véleményét is igényli, úgy az RNÖ 

a kezdeményezését a közgyűlés ülését legalább 21 nappal megelőzően eljuttatja az 

Önkormányzati Osztályra. 

 

16.  Az Önkormányzat köteles a helyi közoktatás, helyi sajtó, helyi hagyományápolás és 

kultúra, az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás, a szociális ellátás, valamint a 

kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a roma nemzetiségű lakosságot e minőségében 

érintő önkormányzati döntés előkészítése során beszerezni az RNÖ egyetértését, és azt a 

rendelet tervezet, valamint a határozattervezet készítése folyamán figyelembe venni. Ha 

az RNÖ a megkeresésre 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy az egyetértését 

megadottnak kell tekinteni. 

 

17.  Jelen megállapodással nem érintett kérdések tekintetében az Nj. tv., valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletei, határozatai és az RNÖ 

határozatai az irányadóak. 

 

18.  Az együttműködési megállapodást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-

testülete határozatlan időre kötik. Az együttműködési megállapodást minden év január 

31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon 

belül felül kell vizsgálni. 

 

A fenti megállapodást ZMJV Közgyűlése a 62/2012. (V.10.) sz. közgyűlési határozattal 

hagyta jóvá, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 34/2012. 

(IV.25.) sz. határozattal hagyta jóvá. 

 

 

Zalaegerszeg, 2012. május 10. 

 

 

 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 Dömötör Csaba József sk. 

 elnök 



 

 

 

2. melléklet a 26/2012. (V.11.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére ingyenesen 

használatba adott ingatlan vagyon: 

 

Zalaegerszeg, Pázmány P. u. 14. szám alatti épület földszintjén található 40,74 m2 

alapterületű helyiségek”  

 



 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 59/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt 

határidejű 188/2005/2., 199/2007/2., 251/2011., 292/2011., 39/2012., 

40/2012/1.,2., 41/2012/II., 43/2012/1.,2., 44/2012/1., 45/2012., 47/2012., 

48/2012., 50/2012., 51/2012., 52/2012/3., 53/2012., 54/2012., 55/2012/I.,III., 

56/2012/I.,II.,III., 57/2012. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

elfogadja. 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosította. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214/2011. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2011. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította. 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2011. sz. határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2012. sz. határozat II. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította. 

 

Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 

pályázat elbírálása, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályozásáról szóló 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 60/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az 1995. évi XLII. törvény alapján 

kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén” nyilvános pályázati eljárásban a 

LÁNGŐR '94 Kft. (8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 27.) ajánlattevőt hirdeti ki 

nyertesnek. 

A Közgyűlés a 2012. június 1-től 2012. december 31-ig terjedő határozott időtartamra 

kötendő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 



 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 61/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

  

Határidő:  2012. május 11. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

ZMJVK 62/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2010. sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 10. napjától 

kezdődően határozatlan időre együttműködési megállapodást köt Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, amelyet az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagy.  

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja.  

 

 Határidő: megállapodás aláírására: 2012. május 10. 

    felülvizsgálatra: évente január 31., illetve 

    választás esetén alakuló ülést követő 30 napon belül 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2011. évi prémiumának megállapítása, az ügyvezető 2012. évi javadalmazásának 

megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 64/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megye Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Televízió Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 15.913 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 491 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő: 2012. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 



 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Tompa Gábor ügyvezető részére 3 havi prémium kifizetését 

engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 

2012. évi üzleti tervét 35.500 eFt nettó árbevétellel,  53.000 eFt egyéb bevétellel 

és 7.800 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tompa Gábor ügyvezető személyi 

alapbérét 400.000 Ft/hó összegben állapítja meg 2012. május 01. napjától. 

 

 Határidő.  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Televízió 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-

49., cégjegyzékszám:20-09-060879, adószám:10679902-2-20) alapítója, a 

társaság Alapító Okiratát 2012. május 10. napi hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja: 

  

„11.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító kizárólagos hatáskörébe 

tartozik: 

a)  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést; 

b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 

c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás; 

d) az ügyvezető megválasztása, és javadalmazásának megállapítása, valamint, ha az 

ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 

e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása; 

f) a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott 

javaslata alapján történő – megválasztása és visszahívása, valamint díjazásának 

megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek 

meghatározása; 

g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt; 

h) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen 

kártérítési igények érvényesítése; 

i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 

j) a társasági szerződés módosítása; 



 

 

k) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal; 

l)  törzstőke felemelése, leszállítása 

m)  az éves üzletpolitikai terv elfogadása 

n) az Alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, 

valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés 

alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a 

felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, 

illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az Alapító köteles a döntésről az 

ügyvezetőt írásban tájékoztatni, 

o) köteles szabályzatot alkotni a Társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai 

javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről, 

p) minden további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 

r) gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzése vagy átruházása. 

 

Az alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott döntését követően köteles a 

döntésről a Társaság ügyvezetőjét 8 napon belül írásban értesíteni. 

Az alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére a 

gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók.” 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

               felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. évi 

prémiumának megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVK 65/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. 

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 11.712 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 

2.394 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 

helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 

50 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 



 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2012. évi 

előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Tompa Gábor ügyvezető   

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kvártélyház Szabadtéri 

Színház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, 

Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-068553, adószám: 14335350-2-20) 

alapítója, a társaság Alapító Okiratát 2012. május 10. napi hatállyal az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a./  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó döntést, 

b./  pótbefizetések elrendelése, visszafizetése, 

c./  üzletrész felosztása, bevonása, 

d./ ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, 

az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása, 

e./  a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az 
ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata 
alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei 
tartalmának meghatározása, 

f./   olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját 

tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve 

élettársával köt,  

g./  a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának 

elhatározása, 

h./  az alapító okirat módosítása, 

i./ a törzstőke leszállítása, felemelése, 

j./  az éves üzletpolitikai terv elfogadása, 

k./  ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, 

intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseletéről, 

l./ mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal,   

m./  az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, 

valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan 

előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az 

ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt 

képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos 

ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni. 



 

 

n./ az alapító köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő 
bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről, 

o.) minden további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 

p) gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzése vagy 

átruházása.” 

 

 Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

                felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2011. évi prémiumának megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító 

okirat módosítása 

 

ZMJVK 66/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 340.933 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 3.072 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

  

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 

19,2 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2012. 

évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri 

az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Horváth István ügyvezető  

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Városgazdálkodási 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26., 

cégjegyzékszáma: 20-09-061069, adószáma: 11340908-2-20) alapítója a 



 

 

társaság Alapító Okiratát 2012. május 10. napi hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I./ Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3./ Az alapító neve, székhelye, nyilvántartási száma, törzsszáma, adószáma, 

képviseletére jogosult személy neve és munkaköri beosztása: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

Nyilvántartási szám, törzsszám: 734455 

Adószám: 15734453-2-20 

Képviseletére jogosult személy és munkaköri beosztása: 

a mindenkori polgármester 

 

II./  Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

10./ A társaság szervezete: 

10.1. Az alapító hatáskörbe tartozik: 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó döntést, 

 pótbefizetések elrendelése, visszafizetése, 

 üzletrész felosztása, bevonása, 

 ügyvezetők megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása az 

ügyvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 

 a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és 

díjazásuk megállapítása, és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges 

elemei tartalmának meghatározása, 

 olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 10.000.000.-

Ft-ot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli 

hozzátartozóval köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság 

szokásos tevékenységéhez tartozik, 

 a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának 

elhatározása, 

 az alapítói okirat módosítása, 

 a törzstőke leszállítása, felemelése, 

 az éves üzletpolitikai terv elfogadása, 

 ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, 

intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseletéről, 

 az f./ pontban foglaltaktól eltérően a társaság tulajdonában lévő ingatlanok 

tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések megkötésének jóváhagyása, 

értékhatárra tekintet nélkül, 

 az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, 

valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés 

alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a 

felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a 

megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a 

döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni, 

 köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai 

javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. 

 



 

 

10.2.  A tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulása:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése 

értelmében a társaság köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását 

kérni a legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben: 

a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 

b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása. 

 

III./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

                 felkérésre Horváth István ügyvezető 

        

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. évi 

prémiumának megállapítása, az ügyvezető 2012. évi javadalmazásának megállapítása, a 

2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 67/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Depo Kft. 

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 992.932 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 

129.068 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Gecse László ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Gecse László ügyvezető részére a prémiumalap 

100 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2012. évi 

előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 



 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Gecse László ügyvezető   

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a ZALA-DEPO Kft. (Cg 

20-09-065081; adószáma: 12701131-2-20) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u 26. 

szám alatti társaság alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja 2012. május 10. napi hatállyal: 

 

1.) Az alapító okirat 10. pontja (alapító hatáskörébe tartozik) kiegészül az alábbi 

rendelkezéssel: 

p.) további gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése 

r.) gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok 

maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

               felkérésre Gecse László ügyvezető 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gecse László ügyvezető személyi 

alapbérét 500.000 Ft/hó összegben állapítja meg 2012. május 01. napjától. 

 

 Határidő: 2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2011. évi prémiumának megállapítása, az ügyvezető 2012. évi javadalmazásának 

megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 68/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. 

mérlegfőösszegét 133.452 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 5.075 eFt-ban 

állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A 

közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 



 

 

szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 

99,2 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. 

évi végleges üzleti tervét 176.701 eFt nettó árbevétellel, 93.802 eFt egyéb 

bevétellel és 338 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri 

az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2011. számú határozatának 

2.1. és 2.2. pontját a következők szerint módosítja: 

 

 2.1. Az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium vagy annak 

arányos része fizethető ki az üzleti tervben szereplő 270.503 e Ft bevétel 

(nettó árbevétel + egyéb bevételek) teljesítése esetén, további 1% minden 

1.400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 15 % erejéig.   

 

 2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 338 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése 

esetén, további 1% minden 100 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 

10% erejéig.  

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételek 

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

  

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Aladi Gusztáv ügyvezető 

személyi alapbérét 400.000 Ft/hó összegben állapítja meg 2012. május 01. 

napjától. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási célra fordítható támogatását 3 millió forinttal megemeli, az 

évközben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék terhére.    

  

 Határidő:  2012. június 30. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2011. évi 

prémiumának megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVK 69/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő 

bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 

ügyvezetőjének a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 409.122 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 

92 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 

helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Udvar Sándor ügyvezető részére a prémiumalap 

70 %-ának a kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2012. évi előzetes 

üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Udvar Sándor ügyvezető  

 

4. Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése, mint a Lakáskezelő, Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kert 

u. 39.; cégjegyzékszáma: 20-09-060878; adószáma: 10711732-2-20) alapítója a 

társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 1./ Az Alapító Okirat 9./ pontja 2012. május 10. napjától az alábbi k) ponttal 

egészül ki: 

 k) további gazdálkodó szervezet alapítása, vagy megszüntetése, illetve 

gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása. 

 



 

 

 Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a 

dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

                felkérésre Udvar Sándor ügyvezető 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2011. évi prémiumának megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, 

az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 70/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a vezérigazgatónak a társaság 2011. évi gazdálkodásáról 

szóló jelentését. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 357.129 eFt-ban, mérleg 

szerinti eredményét -11.498 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti 

veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri a 

vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Gecseg József volt vezérigazgató részére éves személyi 

alapbére 10 %-ának megfelelő mértékű prémium kifizetését engedélyezi. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2012. évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A 

közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. I/1., 

cégjegyzékszáma: 20-10-040187, adószáma: 11868435-2-20, képviseli: Oláh 



 

 

Gábor vezérigazgató) egyedüli tagja (alapítója) a Társaság Alapító Okiratát 

2012. május 10. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Az Alapító Okirat 9.1. pontja új n) ponttal bővül, az eredeti n) pont pedig 

o) pontra módosul: 

döntés abban a kérdésben, hogy a Társaság további gazdálkodó szervezetet 

alapítson, vagy megszüntessen, ill. gazdálkodó szervezetben részesedést 

szerezzen, vagy átruházzon, 

 Az Alapító okirat 9.2. pontjának a vezérigazgató személyére vonatkozó 

része az alábbi tartalomra módosul: 

 A Társaság vezérigazgatója 2012. január 16. napjától 2016. december 31. 

napjáig: 

 Oláh Gábor (anyja születési neve: Tóth Erzsébet, születési hely és idő: 

Zalaegerszeg, 1968.12.05.) 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. III. 24. szám 

alatti lakos. 

 

 Jelen Alapító Okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Gt. 

rendelkezései az irányadók. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót az alapító okirat módosításával 

kapcsolatosan szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert 

a dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

               felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2011. évi prémiumának megállapítása, a 2012. évi üzleti terv véglegesítése, az 

alapító okirat módosítása, a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 

 

ZMJVK 71/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Egerszegi 

Sportcsarnok és Stadion Kft. felügyelő bizottságának, valamint 

könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 

2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 

1.451.367 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -6.001 eFt-ban állapítja meg 

azzal, hogy a veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri 

az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg.      

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Kugler László ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Kugler László ügyvezető részére a prémiumalap 

100 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 



 

 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. 2012. évi előzetes üzleti tervét végleges üzleti tervnek fogadja el. A 

közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Kugler László ügyvezető   

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Koczkáné Imre Terézia 

könyvvizsgáló megbízását 2012. június 01. napjától 2017. év május 31. napjáig 

meghosszabbítja, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.. A 

közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2012. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Kugler László ügyvezető   

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Egerszegi Sport és 

Turizmus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion 

u. 3., cégjegyzékszám:20-09-067752, adószám:13955106-2-20) alapítója, a 

társaság Alapító Okiratát 2012. május 10. napi hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I./  Az Alapító Okirat 3./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3./  Az alapító, egyedüli tag neve, székhelye, képviseletére jogosult személy 

    neve és munkaköri beosztása: 

 

  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

  Statisztikai számjele: 15734453-8411-321-20 

 Adószáma:15734453-2-20 

  Törzsszáma: 734455 

  Képviseletére jogosult személy és munkaköri beosztása: 

  a mindenkori polgármester, jelenleg: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

II./  Az Alapító Okirat 10./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

10./   A társaság szervezete: 

Az alapító, egyedüli tag kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó döntést, 

- osztalékelőleg fizetésének elhatározása, 

- üzletrész felosztásához való hozzájárulás, 



 

 

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, 

- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 

megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 

- a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével 

benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges 

elemeinek meghatározása, 

- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának 

elhatározása, 

- az alapítói okirat módosítása, 

- a törzstőke leszállítása, felemelése, 

- az éves üzletpolitikai terv elfogadása, 

- az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, 

intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével 

vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b) pont), illetve 

élettársával köt, 

- az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, 

valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés 

alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a 

felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a 

megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító, egyedüli tag 

köteles a döntéseiről az ügyvezetőt 8 napon belül írásban tájékoztatni, 

- köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai 

javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről, 

- további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó 

szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása 

- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.” 

 

 

III./  Az Alapító Okirat 12./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

12./  Az ügyvezető: 

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviseletére egy fő 

ügyvezetőt nevez ki. 

 

A társaság ügyvezetője: 

Kugler László (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1963.03.24. 

adóazonosító jele: 8351450774 

(anyja születési neve: Németh Magdolna) 

          lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nyíres u. 25. 

 

Az ügyvezető megbízatása 2011. május 31. napjától 2016. május 30. napjáig 

szól. 

 

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint 

a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek 

meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres 

képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja. 



 

 

 

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

 

Az ügyvezető feladata: 

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot, 

- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan   

határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Gt. előír, 

- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok 

valódiságáért harmadik személyekkel szemben, 

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről 

- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet 

(Határozatok könyve) 

- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé 

terjeszti, 

- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társság ügyeiről felvilágosítást adni, 

a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni. 

- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között 

létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül, 

- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az 

okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000.- Ft-ot meghaladó 

vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a 

személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani, 

- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 

napon belül az alapító által a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági 

tagjainak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről 

készített szabályzatot, 

- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos 

véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé 

történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban 

tájékoztatni, 

- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a 

könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére. 

 

Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett 

kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles 

írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a 

vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az 

ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére 

bocsátani. 

 

Megszűnik az ügyvezetői tisztség: 

- a megbízás időtartamának lejárával, 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- elhalálozással 

- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, 

- külön törvényben meghatározott esetben. 

 

 



 

 

IV./  Az Alapító Okirat 14./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

14./   Könyvvizsgáló 

 A társaság könyvvizsgálója: 

Koczkáné Imre Terézia (an.: Halász Teréz) 

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 18/E., 

engedélyszáma: 001022 

 

A megbízás 2012. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig szól. 

 

A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és 

a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és 

áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, Jelen lehet a 

felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni. 

 

A megbízás megszűnik: 

 a megbízás időtartamának lejártával, 

 felmondással, 

 elhalálozással, 

 lemondással, 

 a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, 

 külön törvényben meghatározott esetben. 

 

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az 

ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az 

alapító felé. 

 

 

V./ Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

                 felkérésre Kugler László ügyvezető 

 



 

 

Tárgy: A Zalavíz Zrt. működése tárgyában kötött szindikátusi szerződés módosítása 

 

ZMJVK 72/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése fölkéri a polgármestert arra, hogy 

folytasson tárgyalásokat az alapító önkormányzatokkal a szindikátusi szerződés oly 

módon történő módosítására, hogy a szerződésből az eredmény felosztására vonatkozó 

11./ pont törlésre kerüljön. A közgyűlés fölhatalmazza a polgármestert a szindikátusi 

szerződés módosításának aláírására.   

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda átszervezése 

 

ZMJVK 80/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda 

alapító okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Az alapító okirat preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján Belvárosi I. számú Integrált Óvoda számára a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. 

§ (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) 

bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 

19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az 

alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján a Belvárosi I. számú Integrált Óvoda számára az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 

valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe 

„Az intézmény típusa: Óvoda” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézmény székhelye: Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.” szövegrész helyébe 

„Az intézmény székhelye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Telephelye: Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

  Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2/A. 

  Zalaegerszeg, Ságodi u. 92.” szövegrész helyébe 

 



 

 

„Telephelyei:  

1. Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2/A. 

2. Zalaegerszeg, Ságodi u. 92.” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézmény besorolása: 

a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, 

a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény, 

a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 

rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 

felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai 

szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 

támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – 

elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő 

költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési 

keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 

joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges 

szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, 

szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül 

– elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Belvárosi I. számú Integrált Óvoda székhelyintézménye: 

  Ady utcai Székhelyóvoda  Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. 

  Tagintézményei:  

  1.) Mikes K. utcai Tagóvoda  Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a 

 2.) Kis utcai Tagóvoda  Zalaegerszeg, Kis u. 8.” szövegrész 

 helyébe 

 

„Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Székhelyintézménye: 

  Kis utcai Székhelyóvoda  Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 

  Tagintézménye: 

 Mikes K. utcai Tagóvoda  Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a” szövegrész 

  lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 450 fő” szövegrész 

helyébe 

 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 470 fő: 

1.) Kis utcai Székhelyóvoda:  330 fő  

2.) Mikes K. utcai Tagóvoda:  110 fő 

 3.) Ságodi Telephely:   30 fő” szövegrész lép. 

 



 

 

 Az alapító okirat 

„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai: 

 

- Ady  utcai Óvoda: a 3183 sz. tulajdoni lapon 3194 hrsz. 820 m
2
 földterületen 

1893-ban épült 508,12 m
2
 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó 

vagyon. 

- Kis utcai  Óvoda: a 21632 sz. tulajdoni lapon  3009/2 hrsz. 4784 m
2
 

földterületen 1982-ben épült 1313,08 m
2
   nettó alapterületű  ingatlan, illetve a 

leltár szerinti ingó vagyon. 

- Mikes K. utcai  Óvoda: 4024 sz. tulajdoni lapon 4070 hrsz. 3113 m
2
 

földterületen 1962-ben épült 766,04 m
2
  nettó alapterületű  ingatlan, illetve a 

leltár szerinti ingó vagyon. 

- Ságodi Óvoda: 6553 sz. tulajdoni lapon 15201 hrsz. 2979 m
2
 földterületen 

266,15 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.” 

szövegrész helyébe 

 

„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai: 

 

- Kis utcai Óvoda: a 3009/2 hrsz. 4904 m
2
 földterületen 1982-ben épült 1314 m

2
   

nettó alapterületű  ingatlan, a 3009/3 hrsz. 6116 m
2
 földterületen 471 m

2
   nettó 

alapterületű  ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon. 

- Mikes K. utcai  Óvoda: a 4070 hrsz. 3121 m
2
 földterületen 1962-ben épült 649 

m
2
  nettó alapterületű  ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon. 

- Ságodi Óvoda: a 15201 hrsz 2957 m
2
 földterületen 170 m

2
 nettó alapterületű 

ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

 

„ Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek 

komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 

851013 szakfeladatok valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

a) a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez 

egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

b) az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 



 

 

c) az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit 

(889101). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 óvodapedagógusok száma 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, 

logopédus, gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

Fogyatékosság típusai: 

  Ady u. Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

Kis u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

Mikes K. u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – 

ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

d) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás 

és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 

felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket 

 



 

 

Kiegészítő tevékenység: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított 

étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

e) a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést 

(562917), 

f) a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

g) a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 

h) a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára 

„nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit 

(5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, 

mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből 

(svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik 

onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros 

jármvön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali 

közvetlen fogyasztásra való felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

i) az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével 

(TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel 

(közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

j) Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma” szövegrész helyébe 

 

„Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 



 

 

Fogyatékosság típusai: 

  Kis u. Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

Mikes K. u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás „szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. május 18. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

Ady utcai Óvoda épületének további hasznosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Az Öveges József Általános Művelődési Központ átszervezése 

 

ZMJVK 81/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános Művelődési 

Központ alapító okiratát 2012. augusztus 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 



 

 

 Az intézmény preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján az Öveges József Általános Művelődési Központ számára a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 

4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a 

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” 

szövegrész helyébe 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján az Öveges József Általános Művelődési Központ számára az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézmény besorolása: a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel 

rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét 

önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint 

gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik 

pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 

gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 

hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) 

segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 

egységgel.” szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 1-8 évfolyamon: 

448 fő, 

Óvodai csoportoknál: 100 fő.”  szövegrész helyébe 

 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 1-8 évfolyamon: 

448 fő, 

Óvodai csoportoknál: 110 fő”  szövegrész lép. 

 

 Az alapító okirat 

 

„Alaptevékenység: 

 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex 

tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 

szakfeladatok valamelyikéhez. 



 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

k) a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

l) az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 

m) az óvoda-bölcsőde bölcsődei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit 

(889101). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 óvodapedagógusok száma 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 

gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

Fogyatékosság típusai: 

.1 látásfogyatékos 

.2 hallásfogyatékos 

.3 enyhe értelmi fogyatékos  

.4 beszédfogyatékos 

 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex 

tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

n) a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető 

fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 

kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az iskolaotthonos 

oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

o) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 

p) napközi otthoni ellátást (855911) 

q) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 

ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

r) sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912) 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 

pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán 

kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

s) tanulók és dolgozók étkeztetését (56291) 

t) tanulószobai ellátást (855914) 

u) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. 

évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 

ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

v) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

 

Fogyatékosság típusai: 

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 

 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a 

sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 

 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében 

a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények 

tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli 

sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: résztvevők száma 

 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 

felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex 



 

 

tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

w) a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető 

fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, 

önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek 

jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja 

különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb 

művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési 

közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, 

kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) 

közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és 

kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 

személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, 

ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési 

közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

x) azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen 

szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma  

 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, rendszeressége (óra) 

 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, a 

rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 

 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési 

tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, 



 

 

személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési 

szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi 

színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a 

lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati 

fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás 

alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen 

rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) 

működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 

intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert támogatásokat, azok 

felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, 

fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton 

elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési 

tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei 

arányában meg kell osztani). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

y) a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben 

megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, 

bevételeket, 

z) a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és 

oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és 

az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület (m
2
), nyitvatartási 

idő (hét/óra) 

 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db) 

 Teljesítménymutató: látogatottság (fő) 

 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, nyitvatartási 

idő, látogatottság növekedése (%) 

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő 

nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, 

időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 

ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek 

üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú 

szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

aa) lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 

bb) a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében 

végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett 

költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: ingatlanok száma 



 

 

 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 

 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató:  értékesített árumennyiség 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított 

étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

cc) a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917), 

dd) a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ee) a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 

ff) az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében 

biztosított étkezést (562915), 

gg) a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 

hh) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919), 

ii) a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 



 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

jj) a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 

kk) a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” 

éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő 

lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, 

illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ll) nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 

 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” szövegrész 

helyébe 

 

Alaptevékenység: 

 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 enyhe értelmi fogyatékos  

 beszédfogyatékos 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam) 

Fogyatékosság típusai: 

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 beszédfogyatékos 



 

 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 

Fogyatékosság típusai: 

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész lép. 

 



 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2012. május 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 
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Tárgy: A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Alapító 

Okiratának módosítása 

 

ZMJVK 82/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és Széchenyi István 

Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító okiratát 2012. augusztus 01-i hatállyal 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az intézmény preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola 

számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) 

bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 

alapító okiratot adja ki.” szövegrész helyébe 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola 

számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az 

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

rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése 

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat 

„Az intézmény besorolása: a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel 

rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét 

önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint 

gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik 

pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe 

„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 

gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 

hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) 

segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti 

egységgel.” szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat 

„Az intézmény típusa: 

             Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, mely műszaki és humán 

             szakközépiskolai és szakiskolai tevékenységet folytat. 

             Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos nyelvi 

előkészítő, 

             műszaki és humán szakközépiskolai, 4 évfolyamos felnőtt középiskolai 

nappali és 

             levelező munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti szakképzés a 13. 

évfolyamtól, 



 

 

             akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés nappali és levelező 

tagozaton. 

 

Szakiskolai oktatás: általános képzés a 9-10. évfolyamokon, OKJ szerinti szakképzés 

a 11. évfolyamtól. 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsőfokú szakképesítést 

nyújtó képzés 

A kiemelkedően sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó oktatást biztosítja a 

közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával 4 évfolyamos gimnáziumi 

képzés keretében.” szövegrész helyébe 

          

  „Az intézmény típusa: 

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, mely műszaki és humán 

szakközépiskolai és szakiskolai tevékenységet folytat. 

Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos nyelvi előkészítő, 

műszaki és humán szakközépiskolai, 4 évfolyamos felnőtt középiskolai nappali és 

levelező munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti szakképzés a 13. évfolyamtól, 

akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozaton. 

Szakiskolai oktatás: általános képzés a 9-10. évfolyamokon, OKJ szerinti szakképzés a 

11. évfolyamtól. 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsőfokú szakképesítést nyújtó 

képzés 

A kiemelkedően sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó oktatást biztosítja a 

közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával 4 évfolyamos gimnáziumi 

vagy szakközépiskolai képzés keretében.” szövegrész lép. 

          

Az alapító okirat 

 

„Alaptevékenység: 

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex 

tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

mm) a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető 

fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 

nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

nn) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

oo) a tanulószobai ellátást (855917), 



 

 

pp) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

(9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, 

logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

qq) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 

nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

rr) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

ss) a tanulószobai ellátást (855917), 

tt) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, 

logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

uu) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 



 

 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget 

megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga 

letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő 

nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

vv) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

ww) a tanulószobai ellátást (855917), 

xx) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 

gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

yy) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 



 

 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai 

oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program 

szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) 

végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

zz) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

aaa) a tanulószobai ellátást (855917), 

bbb) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, 

logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ccc) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

 



 

 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program 

szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) 

végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ddd) a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

eee) a tanulószobai ellátást (855917), 

fff) kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati 

oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 

akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ggg) sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat, 

 a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító 

emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, 

amely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, 

szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú 

szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

hhh) a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési 

programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai 

szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. 

akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: tanulók száma 

 

854211 Felsőfokú szakképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési 

programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a 

felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási 

intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás 

alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 

Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, 

amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább 

harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési 

területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az 

európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 

 

854212 Szakirányú továbbképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény 

alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a 

felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által 

nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- 

vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség megszerzésére 

felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb 

százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 

 

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az 

előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

iii) a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és 

nyelvoktatást (8552), 



 

 

jjj) a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma 

 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 

alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési 

törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

kkk) a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy  

lll) megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 

mmm) az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató:  képzési férőhelyek száma 

 Feladatmutató:  képzésre jelentkezők száma 

 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 

 Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma 

 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 

amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert 

oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

nnn) a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, 

munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt 

(855935), vagy 

ooo) megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 

ppp) az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató:  képzési férőhelyek száma 

 Feladatmutató:  képzésre jelentkezők száma 

 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 

 Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma 

 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

qqq) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a 

fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

rrr) Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 

 

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére 

szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek 

speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 

 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények 

tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli 

sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: résztvevők száma 

 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető 

költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, 

felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

 



 

 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai 

tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex 

tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

sss) a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető 

fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

ttt) Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok 

támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a 

szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés feljesztésével összefüggő beruházási 

jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési 

programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 

ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 

 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő 

nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, 

időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat 

ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek 

üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú 

szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

uuu) lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002), 

vvv) a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében 

végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett 

költségeként kell elszámolni. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: ingatlanok száma 

 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 

 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 



 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség 

 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő 

előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke 

 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

www) a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 

xxx) az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében 

biztosított étkezést (562915), 

yyy) a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 

zzz) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919), 

aaaa) a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

bbbb) a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 

cccc) a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” 

éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, 

mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből 



 

 

(svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, 

vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros jármvön, vagy 

élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 

felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

dddd) az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 

4799) és a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) 

(TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató:  vendégek átlagos napi száma 

 

841902 Központi költségvetési befizetések 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, 

illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú 

befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 

855935 Szakmai továbbképzések  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek 

nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, 

diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor 

korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör 

eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

eeee) az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató:  képzési férőhelyek száma 

 Feladatmutató:  képzésre jelentkezők száma 

 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 

 Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzettek száma 

 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma 

 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő 

lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, 

illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 



 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

ffff) nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: lakóingatlanok száma 

 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” 

szövegrész helyébe 

 

„Alaptevékenység: 

 

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

12/13.        évfolyam) 

Fogyatékosság típusai: 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13. évfolyam) 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

  853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

a) látásfogyatékos 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Fogyatékosság típusai: 

b) beszédfogyatékos 

c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 



 

 

d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

   853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközép-

iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Fogyatékosság típusai: 

 beszédfogyatékos 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

Deák Ferenc Székhelyiskola: 

 látásfogyatékos 

  853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés 

854211 Felsőfokú szakképzés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 

855935 Szakmai továbbképzések 



 

 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak.  

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2012. május 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Zalai Táncegyüttes Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés 

módosításának jóváhagyása 

 

ZMJVK 84/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zalai Táncegyüttes 

Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés előterjesztés 2. melléklete szerinti 

módosítását. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az egyesületet a közszolgáltatási szerződés 

közgyűlési jóváhagyásáról tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



 

 

Tárgy: Iskola utcai műfüves labdarúgó pálya építéséhez önrész biztosítása 

 

ZMJVK 85/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az MLSZ lebonyolításával felépülő Iskola utcai műfüves labdarúgó 

pálya megépítéséhez szükséges 30%-os önerőnek 5 MFt erejéig történő biztosításáról 

a 2012. évi költségvetésben az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék 

terhére. 

 

Határidő:  a költségvetésen történő átvezetésre a II. negyedévi módosítás 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester  

 

Tárgy: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ helyiségeinek bérbeadása 

 

ZMJVK 86/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Keresztury 

Dezső Általános Művelődési Központ öt tanévre kössön bérleti szerződést a LARTIS 

Környezetvédelmi és Művészeti Nonprofit Kft-vel az alapfokú művészetoktatási 

képzés folytatásának céljára. 

 

A bérleti szerződésben szereplő helyiségek: 

I. emelet: 

Próbaterem 70 m
2 

Előtér + WC 6 m
2 

1-es öltöző 31 m
2 

2-es öltöző 16 m
2 

3-as  öltöző 24 m
2 

4-es  öltöző 31 m
2 

Előtér+WC 6 m
2 

Jelmezraktár 40 m
2 

 

II. emelet: 

Balett terem 100 m
2 

Társastánc terem 360 m
2 

Moderntánc terem 100 m
2 

Tanári iroda 40 m
2 

(iroda, WC, mosdó, zuhanyzó) 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 

igazgatóját, hogy kösse meg a bérleti szerződést a LARTIS Környezetvédelmi és 

Nonprofit Kft-vel. 

A bérleti szerződés megkötésének feltétele a LARTIS Környezetvédelmi és Nonprofit 

Kft. cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló törvény 

szerinti átláthatóságáról. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kondor Anita igazgató 

 



 

 

 

 

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 091/24 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

kiírt pályázat elbírálása, és új pályázat kiírása 

 

ZMJVK 87/2012. (V.10.) sz. határozata 

 
1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2012. (IV.12.) sz. 

határozatának 2. pontja alapján a Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 

091/24 hrsz-ú ingatlan értékesítése céljából kiírt nyilvános pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő 

által meghatározott időpontig a hiánypótlásban meghatározott szükséges 

dokumentumokat nem pótolta. 

  

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás 

céljára nyilvános pályázat kiírására útján építési telekként értékesíti a 

zalaegerszegi 091/24 hrsz-ú, 13633 m
2
 területű, kivett telephely megnevezésű 

ingatlanban lévő 28652/29404-ed tulajdoni hányadát, azaz 13284 m
2 

nagyságú 

területrészt. Az ingatlanrész induló eladási ára 51.807.600,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 65.795.652,- Ft.   

 A közgyűlés ugyanezen feltételekkel kívánja értékesíteni az ingatlannak az 

önkormányzat tulajdonába kerülő másik 752/29404-ed tulajdoni hányadát, azaz 

349 m
2
 nagyságú területrészét is, melynek induló eladási árát 1.361.100,- Ft 

+ÁFA, azaz bruttó 1.728.597,- Ft összegben határozza meg. 

 A közgyűlés az 51/2012. (IV.12.) sz. határozata 2. pontjával elfogadott nyilvános 

pályázati felhívás tartalmát az alábbiakban módosítja: 

 - az önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz) adásához 

köti, amelynek összegét a bruttó ajánlati ár 10 %-ában határozza meg,  

 - a pályázat beadási határideje: folyamatos a kiírások szerint, 

 - a pályázat eredményét a közgyűlés beérkezett érvényes pályázat(ok) esetén a 

soron következő ülésén állapítja meg és hirdeti ki, 

 - a nyertes pályázó legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül 

köteles megkötni az adásvételi szerződést. 

 Az értékesítésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívás egyéb feltételei 

változatlanok maradnak.  

    

 A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

nyilvános pályázati felhívás szükség esetén többszöri megjelentetéséről, 

valamint a beérkezett érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: a pályázat kiírására: folyamatos 2012. december 31-ig  

     ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 

     érvényes ajánlatok beérkezését követő közgyűlés 

 Felelős:   felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 



 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú állami ingatlan (volt Hadkieg. Parancsnokság) 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló vagyonátadási megállapodás 

 

ZMJVK 88/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

ZMJV Közgyűlése jóváhagyja a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

ZMJV Önkormányzata által történő térítésmentes megszerzésére vonatkozó ZMJVK 

339/2007. (XII.20.) határozat, valamint az azt módosító ZMJVK 306/2010. (XII.16.) 

és ZMJVK 21/2011. (II.03.) számú határozatok, illetve az egyes állami vagyontárgyak 

ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1491/2011. (XII.23.) számú Kormányhatározat 

alapján a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Honvédelmi Minisztériummal megkötött 

- a jelen előterjesztés 3/a-g. mellékletében szereplő - állami vagyonba tartozó ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Megállapodást, illetve a 

Honvédelmi Minisztériummal megkötött - a jelen előterjesztés 4/a-f. mellékletében 

található - Együttműködési megállapodást. 

 

Határidő: 2012. május 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba  polgármester 

 

Tárgy: Bazitai TV torony antenna szerződések 

 

ZMJVK 89/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zalaegerszeg 0156 hrsz-on felvett 

önkormányzati tulajdonú 713 m
2
 területű, kivett TV és rádió adó megnevezésű 

(természetben Bazitai TV-torony) ingatlan terhére 2004.11.01-től 2014.10.30-ig 

terjedő időszakra az Antenna Hungária Zrt-vel  9 db antenna elhelyezéséről 

szóló bérleti szerződés módosításához hozzájárul, annak érdekében hogy a bérlő 

további 3 db antennát helyezhessen el.  

 ZMJV Közgyűlése az újonnan felhelyezésre kerülő antennák bérleti díját 

darabonként és havonta 56.620,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zalaegerszeg 0156 hrsz-on felvett 

önkormányzati tulajdonú 713 m
2
 területű, kivett TV és rádió adó megnevezésű 

(természetben Bazitai TV-torony) ingatlan terhére 2012.06.01-től 2017.05.31-ig 

terjedő ötéves időszakra a DIGI Kft. részére 3 db antenna elhelyezéséhez 

szükséges felületet pályázat nélkül bérbe ad havi nettó 56.620,-Ft/db bérleti 

díjért. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zalaegerszeg 0156 hrsz-on felvett 

önkormányzati tulajdonú 713 m
2
 területű, kivett TV és rádió adó megnevezésű 



 

 

(természetben Bazitai TV-torony) ingatlan terhére 1997.01.01-től 2008.12.3i-ig 

terjedő, majd 2013.12.31-ig meghosszabbított  időszakra a Telenor 

Magyarország Zrt-vel antennák elhelyezéséről szóló bérleti szerződés 

futamidejét 2028.12.31-re módosítja, annak érdekében hogy a bérlő a hálózat 

fejlesztéséhez szükséges beruházásokat rentábilisan elvégezhesse.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős:         Gyutai Csaba polgármester  

 

 



 

 

Tárgy: Páterdombi Szakképző Iskola volt ságodi Állattenyésztő telepének és Kertészeti 

telepének hasznosítása 

 

ZMJVK 90/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján 5 év 

meghatározott időre bérbe kívánja adni az önkormányzat tulajdonában álló alábbi 

ingatlanokat: 

 

I. Ságodi Állattenyésztő telep (Zalaegerszegi 0768/11-13 hrsz-ú ingatlanok): 

 

Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m
2
) 

Éves nettó 

bérleti díj 

Pályázati 

biztosíték 

(bánatpénz) 

0768/11 szántó 20.100   

0768/12 gazdasági épület, 

udvar 

5.935   

0768/12 legelő 14.746   

0768/13 legelő 28.973   

Összesen:   69.754 1.110.376,- Ft 140.000,- Ft 

 
II. A Ságodi Kertészeti telep (Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú ingatlan) 37.380 m

2 
nagyágú 

területéből az alábbi területrészeket: 

 

Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m
2
) 

Éves nettó 

bérleti díj 

Pályázati 

biztosíték 

(bánatpénz) 

0807/5 gazdasági épület és 

udvar 

9.169   

0807/5 szántó 4.425   

0807/5 gyümölcsös 20.273   

Összesen:   33.867 515.538,- Ft 65.000,- Ft 

 
A pályázati kiírásban és a bérleti szerződésben  szerepeltetni kell: 

- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bérbe venni kívánt ingatlanokkal 

összefüggésben a Páterdombi SZKI által a szakképzési hozzájárulás terhére korábban 

igénybevett támogatásokkal kapcsolatos feltételek teljesítése és elszámolása érdekében 

oktatási célokra biztosítja az általa bérelt ingatlanok területét. 

 A zalaegerszegi 0807/5 hrsz-ú ingatlan 200 m
2
 nagyságú, mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területrészén oktatás céljából a Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és EGYMI parkgondozó szakképzés keretében heti 1 alkalommal, 

alkalmanként 6 órában 10 fő tanulóval 1-2 oktatóval tudna gyakorlati foglalkozást tartani. 

- A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázók 

vállalják a Páterdombi SZKI-nál az Állattenyésztő telepen és a Kertészeti telepen 

állományban lévő 4 fő dolgozó további, a bérleti szerződés időszaka alatt történő 

foglalkoztatását. 

- A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek összhangban 

állnak az önkormányzat oktatási és fejlesztési céljaival, és a pályázó tevékenysége során 



 

 

együttműködik az önkormányzattal, továbbá hosszú távú mezőgazdasági hasznosítási 

tervet is csatol a pályázatához.  

- Ajánlatok külön-külön benyújthatók az Állattenyésztő telepre (Zalaegerszeg 0768/11-13 

hrsz-ú ingatlanok) és a Kertészeti telepre (Zalaegerszegi 0807/5 hrsz.-ú ingatlan). 

- Az Állatenyésző telep esetében kizárólag együttesen lehet ajánlatot benyújtani 

Zalaegerszeg 0768/11-13 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. 

- A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyeket az 

Állattenyésztő telepre, a Kertészeti telepre együttesen nyújtottak be. 

- A Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú ingatlan 3.613 m
2
 nagyságú, erdő megnevezésű 

területrésze nem kerül bérbeadásra, az erdő művelési ágnak megfelelő gondozását, 

kezelését ZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály végzi. 

- A Kertészeti telepen (Zalaegerszeg 0807/5 hrsz) található vízműkút és hidroglóbusz 

üzemeltetése a Páterdombi Szakképző Iskola feladata, az azzal kapcsolatos kiadások és a 

Ságodi Ipartelepen található vállalkozások részére történő vízszolgáltatásból befolyó 

bevételek az iskolát illetik meg. A vízműkút zavartalan üzemeltetése érdekében a 

bérlőnek biztosítania kell a Páterdombi SZKI, illetve az ellenőrzést végző szakhatóságok 

munkatársai  részére a szabad bejárást az ingatlanra. 

- A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz megfizetése, a befizetett bánatpénz 

összege eredményes pályázat esetén foglalónak minősül és a bérleti díjba beszámításra 

kerül. 

- Az ingatlan hasznosítását természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet 

átadni. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 

foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés 

semmis.   

- A pályázó a bérleti díj megfizetésére a pályázati kiírásban feltüntetett induló árnál 

kedvezőbb ajánlatot is tehet, és a bérleti díjon felül egyéb szolgáltatás nyújtására is tehet 

ajánlatot.  

- A pályázaton nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződést az eredményhirdetéstől számított 

30 napon belül kell megkötni. 

- A bérlő az éves bérleti díjat minden évben előre, két egyenlő részletben fizeti meg. Az 

éves bérleti díj 1. részletének esedékessége minden év január 10., a 2. részlet 

esedékessége minden év július 10. 

- A szerződéskötés évében (töredék év) érvényes időarányos mértékű bérleti díj 

megfizetése a szerződés aláírásának napját  követő 10. napon esedékes. 

- A Kertészeti telepen található gyümölcsöskert hozama a bérlőt illeti meg.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati Vagyonrendeletben foglaltak 

szerint gondoskodjon az ingatlanok bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázat – szükség 

esetén ismételt – kiírásáról. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a bérleti szerződést 

aláírja. 

 

 

Határidő: pályázat kiírására: 2012. május 31. 

  bérleti szerződés megkötésére: 2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tárgy: Közalapítványok támogatása 

 

ZMJVK 91/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a címzett adórész keretösszeg terhére az 

alábbi közalapítványokat támogatja: 

 

Millecentenáriumi Közalapítvány 300.000,- Ft 

Lakhatásért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2012. július 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: 2011. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett ellenőrzésekről, a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat által irányított 

költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseiről 

 

ZMJVK 92/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi ellenőrzési jelentést 

elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól az intézmények 

vezetőit és az érintetteket tájékoztassa, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

ZMJVK 93/2012. (V.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

 

Tájékoztató a 2012. május 10-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 
 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2012. (V.10.) számú határozatával 

egy önkormányzati bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti szerződést 

köt. A bérbeadás jellege szociális.  

 

Tárgy: Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2012. (V.10.) számú határozatával 

a fellebbezést elutasítja és az I. fokú határozatot változatlanul helyben hagyja. 

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 96/2012. (V.10.) számú határozatával 

támogatja egy fő lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére. 

 

Tárgy: Az Új Deák Ferenc Városépítő Program keretében az Első Egerszegi Hitel 

Pénzügyi Szolgáltató Zrt. létrehozása 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2012. (V.10.) számú határozatával 

döntött az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. létrehozásáról. 
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