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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy:

Botfa városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 68/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Botfa városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Dömötör Balázs
Zalaegerszeg, Avashegyi u. 17.
2. Illyés Zoltán
Zalaegerszeg, Várberki u. 13.
3. Kocsis Sándor
Zalaegerszeg, Gesztenyési u. 10/A.
4. Kovács Zoltán
Zalaegerszeg, Botfa u. 18.
5. Nagy Sándor Ferenc
Zalaegerszeg, Avashegyi u. 6.
6. Németh Péter
Zalaegerszeg, Rózsás u. 12.
7. Olasz Gyuláné
Zalaegerszeg, Gesztenyési u. 3.
8. Salamon Gyula
Zalaegerszeg, Gesztenyési u. 14.
9. Simon Lászlóné
Zalaegerszeg, Botfa u. 62.
szám alatti lakosokat megválasztja.

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős:
Gecse Péter önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Ságod városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 69/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Ságod városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Dr. Tóth László önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Gyergyák János
Zalaegerszeg, Ságodi út 63.
2. Molnárné Hegyi Éva
Zalaegerszeg, Paperdő u. 2/C.
3. Dukai Katalin
Zalaegerszeg, Ságodi út 90.
4. Sebők Zsolt
Zalaegerszeg, Martinovics u. 13.
5. Gángó Tamás
Zalaegerszeg, Csapási u. 17/A.
6. Andalicsné Joó Zsuzsanna
Zalaegerszeg, Csillagfény u. 8. szám alatti lakosokat
megválasztja.

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős:
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Vorhota városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

ZMJVK 70/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §.
(1) bekezdése alapján létrehozza Vorhota városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Sümegi László önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Farkas Adrienn Zalaegerszeg, Újhegyi u. 20.,
2. Dormánné Babolcsay Éva Zalaegerszeg, Újhegyi u. 28.,
3. Vojnovits Csabáné Zalaegerszeg, Újhegyi u. 21. szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős:
Sümegi László önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Kertváros városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 71/2015. (IV.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Kertváros városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Orosz Ferencné önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1.Bognár Ákos (8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 31.) önkormányzati képviselő
2.Galbavy Zoltán (8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 7.) önkormányzati képviselő

3. Pintérné Kálmán Marianna (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 57. III/9.) önkormányzati képviselő
4. Horváthné Csanda Katalin (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 90. Fsz. 1.)
5. Kürnyek Róbert (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 100.)
6. Marton Zoltán (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 24.)
7. Ruisz Cecília (8900 Zalaegerszeg, Cinke út 2.)
8. Szabó Károly (8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás út 31.)
9. Szatmári Bálintné (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 21.)
10. Tombi Lajos (8900 Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.) szám alatti lakosokat megválasztja.

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős:
Orosz Ferencné önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Bírósági ülnökök megválasztása (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2015. (IV.16.) sz. határozatával
megválasztotta Zalaegerszegi Járásbíróság, Zalaegerszegi Törvényszék és Zalaegerszegi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit.
Tárgy:
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
címek adományozása (Zárt ülés)
ZMJVK 85/2015. (IV.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományoz Dr. Alotti Nasri részére.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
címet adományoz:
Dr. Mészáros Lajos és
Tombi Lajos részére.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § a) pontjában, 6. és 7. §-ában, 15. §-ában, valamint 43. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet célja
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése adómegállapítási joga keretében eljárva
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedő hatállyal
építményadót vezet be határozatlan időre.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. tanműhely: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 17. pontjában
meghatározott iskolai tanműhely, valamint a 2. § 50. pontjában meghatározott kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely.
2. új építésű építmény: saját beruházás keretében, saját használatra az alapozástól kezdődően
teljes egészében újonnan felépített, bővítéssel létrehozott, meglévő épület lebontását követően
újjáépített épület, épületrész, bővítmény.
3. üzleti célt szolgáló építmény: olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó
vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelem szerzése érdekében használ, hasznosít vagy
ezzel kapcsolatosan költséget számol el.
Az adó alapja
3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
4. § (1) Az adó évi mértéke – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóalap után
1.200,- Ft/m2.
(2) Az adó évi mértéke a tényleges használati mód alapján hitelintézeti, pénzintézeti,
biztosítási, távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) céljára használt,
hasznosított épület, épületrész, játékkaszinóként vagy kártyateremként üzemeltetett, valamint
a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút),
villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes
tevékenységet ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén 1.852
Ft/m2.
(3) Az adó évi mértéke a 850 m2 –t meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi célra
használt, hasznosított építmény esetén 1.852 Ft/m2.
(4) Az adó évi mértéke tanműhely esetén 0 Ft/m2.

(5) Az adó évi mértéke új építésű építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a
fennmaradási engedély jogerőre emelkedését, építmény tulajdonjogának öröklés és
ajándékozás kivételével történő megszerzése esetén a tulajdonjog megszerzését követő év első
napjától számított első két adóévben 0 Ft/m2.
Adómentesség
5. § (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló kizárólag lakás céljára használt
lakás, kizárólag gépkocsi tárolására használt garázs, zártkerti ingatlanon lévő építmény,
valamint a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt nem szolgáló minden egyéb építmény.
(2) Mentesül az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem
minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.
Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló
törvények rendelkezései az irányadók.
(3) 2015. adóévben az adóköteles ingatlanokról az adóbevallás benyújtásának határideje 2015.
augusztus 15. napja.
(4) 2015. adóévben az adóhatóság által a második félévre kivetett építményadót az adózónak
az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetnie.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, valamint 39/C. §-ában és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
Az adómentesség
Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi
adókról szóló törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5
millió Ft-ot.”
2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2015.
január 1. napja után keletkezett adókötelezettség megállapítása esetén kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati adóügyekre vonatkozó adóeljárási szabályokról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
42/C. § (4) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében és 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. adóhatóság: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága,
2. adókötelezettség: a bevallási, a bejelentkezési, a változás-bejelentési
adatszolgáltatási kötelezettség.

és

2. Az adókötelezettségek teljesítése
2. § (1) Az adózó az adóhatóság felé fennálló adókötelezettségét az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az önkormányzat honlapján
(www.zalaegerszeg.hu) közzétett nyomtatványokon teljesítheti.
(2) Az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségeket az ügyfélkapuval rendelkező,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóosztályán (a továbbiakban:
Adóosztály) elektronikus ügyintézés céljából regisztrált adózó elektronikus úton is teljesítheti.
(3) Az Adóosztálynál elektronikus ügyintézés céljából nem regisztrált adózó az
adókötelezettségeit és egyéb kérelmeit az önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványok
kitöltésével, kinyomtatásával, aláírásával postai úton vagy az Adóosztályhoz személyesen
eljuttatva teljesítheti.
3. § (1) Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus
űrlapot rendszeresít. Ezen a bejelentést, az adóbevallást, az adatszolgáltatást, az önellenőrzést,
az adófizetés átvezetést, kérelmeket lehet benyújtani.
(2) Az adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és
formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen
elérhető helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat, a
kéreleműrlapokat az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet vonatkozó módosítását
követően, de a benyújtásukra előírt határidőt megelőzően legalább 30 nappal kell közzétenni.
3. Fizetési módok
4. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében –
előzetes hozzájárulások alapján – csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthet fizetést.

4. Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
13/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levonások összege.”
2. § (1) Az Ör. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a)
aki önkényes lakásfoglaló, vagy a korábbi rendelkezések alapján rosszhiszemű,
jogcímnélküli lakáshasználó volt,
b)
aki előző önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében
lemondott,
c)
akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. §
(1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg,
d)
aki olyan bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése,
valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg,
e)
akinek lakhatása jogcímnélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élő más
személyként lakbértartozás, a 49. § (1) bekezdése szerinti külön
szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szűnt
meg.
Az ötéves időtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény
bekövetkezésétől, a c)-e) pontok esetében a lakás visszaadásának időpontjától kell számítani.”
(2) Az Ör. 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem nyújtható be pályázat öt év után sem a tartozás megfizetéséig vagy a tartozás
behajthatatlanná minősítéséig.”
3. § (1) Az Ör. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott igazolások kiállítását meg kell tagadni, ha a pályázó
körülményei nem felelnek meg a 10. § (3) és (3a) bekezdésében meghatározott feltételeknek.”

(2) Az Ör. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) A közgyűlés egyedi elbírálása alapján kijelölt bérlő részére a lakásbérbeadás csak
határozott időre, legfeljebb egy évre történhet azzal, hogy
a)
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben legfeljebb további négy
alkalommal
b)
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben pedig a 10. § (3) és (3a) bekezdése
szerinti szociális rászorultság fennállásáig
meghosszabbítható.”
4. § Az Ör. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A komfort nélküli lakásra történő igény elbírálásakor a 8. § (5) és (5a) bekezdésében
meghatározott kizáró okokat figyelembe kell venni.”
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2/f. melléklete e) Sportágazathoz tartozó lakások pontjának „3.
Göcseji u. 51. V/44.–2-48” és „4. Göcseji u. 61/B. IV/13.-2-60” szövegrésze.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése a következő i), j) és k)
pontokkal egészül ki:
[(2) E rendelet alkalmazásában]
„i)
„A” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjas: a pályázati kiírásban meghatározott
kivétellel a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató
hallgató;

j)
„B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjas: a pályázati kiírásban meghatározott
kivétellel a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, a pályázati kiírás tanévében utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizett, aki a pályázati kiírást követő tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván részt venni;
k)
nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.”

2. §
Az R. 20.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Energiatámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Nem állapítható meg energiatámogatás a lakásfenntartási támogatásra jogosultság ideje
alatt.”

3. §
Az R. 30.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2015. február 28-án fennálló méltányossági ápolási díjra jogosultságot ezen
időponttal meg kell szüntetni, a jogosultak részére pedig a 2015. március 1-jétől 2015.
június 30-áig terjedő időre gondozási díjat kell megállapítani.
A gondozási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott alapösszeg 80 %-ával azonos, melyből 10 % nyugdíjjárulékot
közvetlenül a nyugdíjbiztosítási szerv számlájára kell átutalni.
Meg kell szüntetni a gondozási díj folyósítását, ha a jogosult keresőtevékenységet
folytat, rendszeres pénzellátásra szerez jogosultságot, vagy a gondozási tevékenysége
megszűnt.”
4. §
(1)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti, szabályait a 2015. március 1-jén folyamatban lévő és a hatályba
lépésekor jogerős döntéssel le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Hatályát veszti az R.
a) 8. § (1) bekezdés felvezető mondatában a „pénzbeli” szövegrész.
b) 8. § (2) bekezdésében a „pénzbeli” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 65/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 54/2014/2.
(IV.17), 187/2014/2. (XI.13.), 207/2014. (XII.18.), 1/2015. (I.22.), 13/2015. (II.5.),
24/2015. (II.5.), 28/2015. (II.5.), 29/2015. (II.5.), 30/2015. (II.5.), 39/2015. (III.5.),
40/2015. (III.5.), 41/2015. (III.5.), 43/2015. (III.5.), 44/2015. (III.5.),
45/2015/1.,2.,3.,4. (III.5.), 46/2015. (III.5.), 49/2015. (III.5.), 50/2015. (III.5.),
51/2015. (III.5.), 55/2015. (III.5.), 56/2015. (III.5.), 57/2015. (III.5.), 58/2015. (III.5.),
59/2015. (III.5.), 60/2015. (III.5.), 61/2015. (III.5.) 62/2015. (III.5.), 64/2015. (III.5.)
számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2015. (II.5.) közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2015. (III.5.) közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2015. április 20-ra módosítja.
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2015/3. (III.5.) közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2015. április 21-re módosítja.
Tárgy:

Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ZMJVK 66/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, engedélyezi a Polgármesteri Hivatal
létszámának egy fő ügykezelővel történő emelését, az Adóosztály többletfeladatainak
ellátáshoz 2015. július 1. napjától. Felkéri a Polgármestert, hogy a létszám bővítés
átvezetéséről, illetve a létszámbővítéshez szükséges forrás biztosításáról, a 2015. évi
költségvetés második negyedéves módosítása során gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 67/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a lakásigénylők
nyilvántartását vizsgálja felül.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy:
A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány és a Zalaegerszeg
Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
ZMJVK 72/2015. (IV.16.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 10.2.) pont negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a
beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan
tájékoztatja a nyilvánosságot a ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zalaegerszeg.hu
internetes oldalon keresztül, a közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
a bíróság hivatalos honlapjára tölti fel. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket
írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra is hozza. A
közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet a
közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet mellett. A betekintést írásban a
Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.”
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően
elkészített egységes szerkezetű alapító okiratát jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a Zalaegerszegi Törvényszékhez a
nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 10.2. pont negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a
beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan
tájékoztatja a nyilvánosságot a ZalaEgerszeG című lapban, valamint a
zfok.zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a közalapítvány beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti fel. A Kuratórium a
döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő hirdetőtáblán
nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet mellett.
A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.”
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően

elkészített egységes szerkezetű alapító okiratát jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a Zalaegerszegi Törvényszékhez a
nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Alapítványok támogatása

ZMJVK 73/2015. (IV.16.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság javaslatainak megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:

Családfesztivál Kulturális
Művelődési és Közösségi
Alapítvány
Egerszegi Fúvószene Alapítvány

éves működés

támogatási
összeg
300.000,-Ft

éves működés

1.100.000,-Ft

Besenyő a 2000-es években
Alapítvány
Ságod Városrészért Alapítvány

éves működés

1.000.000,-Ft

éves működés

1.000.000,-Ft

Pózva Városrészért Alapítvány

éves működés

700.000,-Ft

szervezet

JAVK Olvasóinkért Könyvtári
Alapítvány
Besenyő a 2000-es Években
Alapítvány
Gyermekhangok Alapítvány

cél

Olvasótábor
hátrányos
helyzetű
gyermekek
részére
Generációk
Kézfogása
rendezvény
Olasz csoport
visszafogadása

költségvetési sor
Önálló kulturális
egyesületek,
egyesületek
Önálló kulturális
egyesületek,
egyesületek
peremkerületek
támogatása
peremkerületek
támogatása
peremkerületek
támogatása

30.000,-Ft

2015. évi közöss.
műv. pály.

50.000,-Ft

2015. évi közöss.
műv. pály.

40.000,-Ft

2015. évi közöss.
műv. pály.
belépők támogatása

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

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
javaslatának megfelelően, az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére az
alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megítélt
összeg

szervezet

pályázott cél

„Cseperedő”
Zalaegerszegi Bölcsődei
Alapítvány
„Gyermekjólét”
Zalaegerszegi Bölcsődei
Alapítvány

Tárgyi eszköz beszerzés:
ütéscsillapítás kialakítása csúszdához

65.000,-Ft

Árnyékoló szerkezet homkozóra

65.000,-Ft

Tárgyi eszköz beszerzése:
2 db elhasználódott napellenző
cseréje, árnyékoló szerkezet
homokozóra

65.000,-Ft

„Tipegő” Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány
Egészséges és Derűs
Kisgyermekért
Zalaegerszegi Bölcsődei
Alapítvány
Harris Egészségkereső
Alapítvány

Tárgyi eszköz beszerzése: edényzet,
bútorzat cserélése, bővítése
„A szájhigiénés kultúra” kialakítása
és kiterjesztése kisiskolások körében
Közösségi program megvalósítása:
súlyosan-halmozottan fogyatékos
gyermekeket, fiatalokat nevelő
családok táboroztatása

A „Remény Gyermekei”
Alapítvány Agysérült
Gyermekekért

65.000,-Ft

25.000,-Ft

40.000,-Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
III.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság javaslatának
megfelelően az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a „Lakossági civil
kezdeményezések támogatása”költségvetési sor terhére:
szervezet
Mindszenty Iskoláért
Alapítvány

pályázott cél
Külföldi szakmai gyakorlat

Megítélt összeg
100.000,-Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Csatlakozás a Zalai Borvidékhez

ZMJVK 74/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Zalaegerszeg teljes
közigazgatási területével a Zalai Borvidékhez csatlakozzon.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:
Megállapodás
helyi
személyszállítási
személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
közszolgáltatások

regionális

ZMJVK 75/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint a
helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal
történő ellátása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel kötendő megállapodást.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Közterületek elnevezése

ZMJVK 76/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, 20585 hrsz.-ú közterületnek Homoktövis utca elnevezést adja.
A közterület elnevezésének időpontja: 2015. április 16.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, 1871/9 és a 021 hrsz.-ú közterületnek Akácos utca elnevezést adja.
A közterület elnevezésének időpontja: 2015. április 16.

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 21736/2 hrsz.-ú közterület
elnevezésére vonatkozóan – tekintettel a közterületek megkülönböztethetőségére – újabb
egyeztetést tart szükségesnek a kérelmezőkkel.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével, illetve az egyeztetéssel
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző
Tárgy:

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

ZMJVK 77/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. május 15-ei hatállyal
elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervének
módosítása
ZMJVK 78/2015. (IV.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
A 2015. május 14. napjára tervezett ülés időpontja 2015. május 13. napja, az előterjesztések
elkészítésének határideje 2015. április 27.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:

Alapító okiratok módosítása

ZMJVK 79/2015. (IV.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2015.
május 15-i hatállyal elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2015. május 15-i hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Támogatás Beregszász testvérváros részére
ZMJVK 80/2015. (IV.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kárpátaljai Beregszász testvérvárosban élő
rászoruló magyarok részére a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével
az ukrajnai válság következtében kialakult helyzet enyhítésére a 2015. évi költségvetése
Nemzetközi kapcsolatok sora terhére 1.000.000 Ft összegű támogatást biztosít.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat
és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat közti megállapodás elkészítéséről és az
aláírását követően az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:

Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 81/2015. (IV.16.) sz. határozatával szociális
krízishelyzetre való tekintettel támogatta a kérelmező lakáshoz jutatási kérelmét a közgyűlési
lakáskeret terhére.
Tárgy:

Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 82/2015. (IV.16.) sz. határozatával szociális
krízishelyzetre való tekintettel támogatta a kérelmező lakáshoz jutatási kérelmét a közgyűlési
lakáskeret terhére.

Tárgy: Önkormányzati segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (Zárt
ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 83/2015. (IV.16.) sz. határozatával a benyújtott
fellebbezést elutasította.

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
az alapítvány alapítóinak 2015. év április hónap 16. napján hozott 72/2015. (IV.16.) számú
határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
A közalapítvány célja, a Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt
fontosságú évfordulók méltó tartalmú, és külsőségeiben is az eseményekhez illő ünnepi
megemlékezések előkészítése, koordinálása, lebonyolítása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális, valamint a kulturális örökség
megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá
a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt. Zala
Megyei Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönítet számlán 100.000 (azaz
egyszázezer) Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező személy szabadon csatlakozhat, aki a 3.) pontban
meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel
hozzá kíván járulni és elfogadja az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg, Stadion u. 8.
Kárászné dr. Rácz Lídia
Zalaegerszeg, Szüret u. 4.
Szalai Csaba
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 98.
Németh János
Zalaegerszeg, Báthory u. 56/a.
Dr. Kustos Lajos
Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 15-17.
Vas Gyula
Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
Kapiller Imre
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26.
Halmi László
Zalaegerszeg, Takarék köz, 3/b.
Borbélyné dr. Török Mária Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 26.
Dr. Németh József
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18.
Szerdahelyi Károly
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5/c
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki/amely a 3.)
pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban
megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a
Kuratóriumot illeti meg.
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat,
valamint vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlanul felelős
tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti
tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését.
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek, az
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítványi vagyonnak cél szerinti
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni.
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a Kuratórium
gondoskodik. Pályázatot jogi személy nyújthat be, magánszemély nem. A pályáztatás
folyamatos. A pályázatokat kulturális tevékenység (pl. könyv, katalógus, cd kiadás,
konferencia, kiállítást stb.) támogatására a közalapítvány adatlapján lehet benyújtani, amelyen
pontosan fel kell tüntetni a kérelmező nevét, székhelyét, elérhetőségét, a pályázatért felelős
személy nevét, elérhetőségét, a pályázati cél rövid bemutatását, részletes költségvetését, az
önrész mértékét, az igényelt támogatási összeget és a más forrásból származó támogatásokat,
valamint a számlavezető bank nevét. A beérkezett pályázatokat a közalapítvány Kuratóriuma
soros ülésén bírálja el. Pozitív elbírálás esetén a közalapítvány a pályázóval támogatási
megállapodást köt, amely tartalmazza a támogatási célt, a támogatás pontos összegét, és az
elszámolási határidőt. A pályázat az elszámolás beérkezésével, illetve annak elfogadásával
tekinthető lezártnak. A pályázati dokumentáció (kiírás, adatlap) a közalapítvány alapítójának
honlapjáról (www.zalaegerszeg.hu) tölthető le, illetve beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, az
alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítani.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 7 fős
Kuratórium.
A Kuratórium tagjai:
1.) Dr. Gyimesi Endre
2.) Török Zoltán
3.) Kárászné dr. Rácz Lídia

Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 23/a.
Zalaegerszeg, Zárda u. 2.
Zalaegerszeg, Szüret u. 4.

4.) Kiss Gábor
5.) Dr. Vándor László
6.) Molnár András
7.) Dr. Kostyál László

Zalaegerszeg, Göcsej P. F. u. 27.
Zalaegerszeg, Május 1. u. 1.
Zalaegerszeg, Ola u. 27/4.
Zalaegerszeg, Gesztenyési út 7.

A Kuratórium elnöke: Dr. Gyimesi Endre
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okirat 3.)
pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél
megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
10.1.) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások:
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év február 28.
napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná válik, az alapító
jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével a
közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két alkalommal előre be nem
jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

10.2.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A testület üléseit az elnök
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre szóló és
a döntéshez szükséges előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt 3 nappal írásban a tagok
rendelkezésére kell bocsátani. A kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a
felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az
alapítónak és a felügyelőbizottságnak, – kérésre a csatlakozóknak – köteles beszámolni, és
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a beszámolóról és a
közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti
fel. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő
hirdetőtáblán nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet
mellett. A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3.) Határozathozatal:
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint
számaránya megállapítható legyen.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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

Zalaegerszeg, Mártírok u.22.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. B. I/6.
Zalaegerszeg, Gasparich u. 25/C.

A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Káldi Dávid
A felügyelőbizottságot az alapító hozza létre határozatlan időre.
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.

A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az
elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok
és a cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A közalapítvány képviselete:
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. Tartós akadályoztatása esetén a
Kuratórium erre általa kijelölt tagja jár el.
A Közalapítvány bankszámlája felett Dr. Gyimesi Endre a kuratórium elnöke és Kiss Gábor
kuratóriumi tag és Török Zoltán kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.
13.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

14.) Záró rendelkezések:
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 16-i
ülésén hozott 72/2015. (IV.16.) sz. határozatával jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2015. április 16.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására az alapítvány alapítóinak 2015. év április hónap 16. napján hozott …../2015.
(IV.16.) számú határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége:
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének
támogatása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a nevelés és oktatása, a képességfejlesztés és
az ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodni kíván, valamint Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.
(II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés 11. pontja alapján az önkormányzat
önként vállalt feladata.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a
vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt.
Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán
500.000,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg, Bartók Béla út 23/a.
Farkas Imre
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 2.
Szalai Annamária
Zalaegerszeg, Platán sor 19.
Devecz Miklós
Zalaegerszeg, Berek u. 3.
Jurisits János
Zalaegerszeg, Szívhegyi út 48.
Panyik Jánosné
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
Bóbics Antal
Zalaegerszeg, Virágzómező út 13.
Solt Tamás
Szombathely, Pozsonyi út 10.
Tombi Lajos István
Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.
Kámán János
Zalaegerszeg, Alkotmány út 17.
Baján Antal
Zalaegerszeg, Ola út 17.
Horváth László
Zalaegerszeg, Csutor I. út 1.
Bogár Imre
Zalaegerszeg, Madách út 20.
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki/amely a 3.) pontban
meghatározott cél eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja az
ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot
illeti meg.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. Nem
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására
nem jelölhető ki.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére,
vagyis a zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és
működésének támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani:
- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása,
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása,

-

a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása,
az oktatási körülmények javítása,
a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése,
PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása.

A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai,a vállalkozásból származó bevételek, az
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának célszerinti
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A közalapítvány
szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi közzé. A
szolgáltatás igénybe vétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten kezdeményezhető,
amelyről a Kuratórium a legközelebbi ülésén dönt.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen alapító okiratban megjelölt kurátorokból
álló 7 fős Kuratórium.
Kuratórium elnöke:

Nagy András

A Kuratórium tagjai:
Karamánné
Dr.
Pakai Annamária
Dr. Háry András
Lang János
Dr. Csanádi Ágnes
Mazzag Ferenc
Dr. Koronczi Adrienn
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A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító
okirat 3.) pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium
szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. Bármely
kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. A
napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges előterjesztéseket, az ülést
megelőzően 8 nappal írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani. A Kuratórium
ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási
joggal részt vehetnek.

10.1. A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választást követő év február 28.
napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná válik, az alapító
jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével a
közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két alkalommal előre be nem
jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10.2. A kuratórium működése
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az
alapítónak és a felügyelőbizottságnak, - kérésre a csatlakozónak – köteles beszámolni, és
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is
nyilvánosságra hozni.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a
közalapítvánnyal.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A közalapítvány működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról, a közhasznú
jelentésről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zfok.zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját a bíróság hivatalos honlapjára tölti fel, a közalapítvány
döntéseit a székhelyén lévő hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A Kuratórium a döntéseiről
az érintetteket írásban is tájékoztatja. A közalapítvány működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet
mellett. A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3. Határozathozatal
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint
számaránya megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a
közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves
közalapítványi beszámolónak az elfogadásához.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
11.) A felügyelőbizottság
Az alapító határozatlan időre három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre azzal a
feladattal, hogy a Kuratóriumot az alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság
tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait az alapító okiratban kell kijelölni, ezt követően az alapító
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez
intézi.
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba
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A Felügyelőbizottság tagjai: Herbert Ferenc
Borsos József
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A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az
elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok

és a cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A közalapítvány képviselete
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő
utalványozáshoz, a készpénz felvételhez Nagy András, a kuratórium elnöke és Karamánné Dr.
Pakai Annamária kuratóriumi tag együttesen jogosult.
13.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
14.) Záró rendelkezések
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell
tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 16-i
ülésén hozott 72/2015. (IV.16.) sz. határozatával jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2015. április 16.
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
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