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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 1/2017. (I.25.) ÖR. a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi 

Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. 

(XII.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 2/2017. (I.25.) ÖR. az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 
ZMJVK 1/2017. (I.20.) sz. hat. A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi 

Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. 

(XII.02.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

ZMJVK 2/2017. (I.20.) sz. hat. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 

 

ZMJVK 3/2017. (I.20.) sz. hat. „Infrastrukturális fejlesztések Zalaeger-

szegen” című támogatási kérelem 

benyújtása a „Területi infrastrukturális 

fejlesztések” előirányzatra 

 

ZMJVK 4/2017. (I.20.) sz. hat. Tájékoztató a Göcseji Múzeum Állami 

Számvevőszéki vizsgálatát követő 

jelentésről és az arra tett intézkedésekről 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló  

27/2011. (XII.02.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. 

(XII.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„1. § 

A rendelet célja 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton 

BSc/BA illetve MSc/MA tanulmányokat folytató fiatalok számára a városhoz történő kötődés 

erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából 

„Befektetés a jövőbe” elnevezéssel felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat alapít.” 

 

 

2. § Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. § 

A rendelet hatálya és a jogosultság feltételei 

 

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel 

rendelkező, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki 

bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése 

érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a kérelem benyújtását 

megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán 

érdemjeggyel minősített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi 

képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a 

felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető 

kreditpontot megszerezte.” 

 

 

3. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A 2. §-ban meghatározott esetben a felsőoktatási ösztöndíj havi összege 5.000,- Ft.” 

 

 

4. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év 

október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságához a (4) 

bekezdésben meghatározottak szerint. 



(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A 2. §-ban meghatározott hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi 

félévet követően nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsőoktatási 

ösztöndíjra a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni 

kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a 

lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat 

tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és 

lepecsételt eredeti példányát, valamint - ha szükséges - a maximálisan megszerezhető 

kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a 

helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek 

számtani átlaga kiszámítható legyen.” 

 

 

5. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

 

6. § Hatályát veszti az R. 3. § (1) és (2) bekezdése, 4. § (3) és (5) bekezdése, valamint az 1. 

melléklete. 

 

 

7. § E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Melléklet az 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelethez 
 

„Melléklet a 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj 

igényléséhez 

 

                      Beadási határidő: minden év október 15. 

               minden év március 31. 

 

 

I. SZEMÉLYES ADATOK: 

 

Kérelmező neve:___________________________________________________________ 

 

Születési hely: ______________________ idő: ______ év ________________hó _____nap 

 

Anyja neve: ____________________________________ 

 

Lakóhelye: Zalaegerszeg,___________________________ út_______hsz. ____em.___ajtó 

 

Bankszámlaszáma:___________________________________________________________ 

 

Adóazonosító jele: ________________________ 

 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):________________ 

 

Elérhetőségek: 

 Telefon:_________________ 

 E-mail cím:________________________ 

 

II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK: 

 

Felsőoktatási intézmény és település megnevezése, ahol a tanulmányait folytatja: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Képzés típusa: __________________________ időtartama (félév):________  

 A hallgatói jogviszony kezdete:_______ év____________hónap 

 Évfolyam:______Kar:__________________ Szak:___________________________ 

 Az első kérelméhez csatolt eredeti hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett 

időpont szerinti végzés dátuma:__________év___________hónap 

 

 Az előző félévben teljesített kreditpontok száma:_____         

 

 Az előző félévi érdemjegyek számtani átlaga:______ 

 

 



A kérelemhez mellékelni kell: 

 az aktuális tanulmányi félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást, 

 az előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű és 

azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes 

tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát (leckekönyv 

hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból 

az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen), 

 a maximálisan megszerezhető kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos 

igazolását abban az esetben, ha az előírt 30 kreditnél kevesebbet tudott 

teljesíteni. 

 

Nyilatkozat: 

Hozzájárulok, hogy a kérelmemben foglalt adataimat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága és Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala a kérelem és az esetleges fellebbezés elbírálása, az ösztöndíj 

folyósítása és annak megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a 

méltányosság elbírálása érdekében kezelje, ellenőrizze és nyilvántartsa. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kezelt adataim közül a nevem, lakcímem, továbbá a felsőoktatási 

intézmény megnevezése, a kar, szak megjelölésével az állást ajánló munkáltatók részére 

továbbításra kerüljön. 

 

Zalaegerszeg, _________________________ 

 

 

___________________________ 

        kérelmező  aláírása 

 

 

 

(Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel 

rendelkező, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki 

bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése 

érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a kérelem benyújtását 

megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán 

érdemjeggyel minősített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi 

képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a 

felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető 

kreditpontot megszerezte.)” 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló  

64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Hatályát veszti az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. 

(XII.23.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 31. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. 

(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 1/2017. (I.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő felsőoktatási 

intézményekben tanulmányaikat folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező 

hallgatók támogatására vonatkozó, a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központtal, a Pannon Egyetem 

Mérnöki Kar Zalaegerszegi Műszaki Képzési Központtal és a Budapesti 

Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeggel kötendő 

együttműködési megállapodás elkészítéséről és a közgyűlés elé terjesztéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. március 9. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő felsőoktatási 

intézményekben tanulmányaikat folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező 

hallgatók támogatásához szükséges, az érintett felsőoktatási intézmények 

részére biztosítandó költségvetési előirányzat meghatározásáról minden évben 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: először a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása,  

   majd minden évben a költségvetési rendelet elfogadása 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

 ZMJVK 2/2017. (I.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén működő, szakképző iskolai képzést biztosító 

feladatellátási helyén (tagintézményében) tanulmányaikat folytató tanulók 

támogatására vonatkozó, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal kötendő 

együttműködési megállapodás elkészítéséről és a közgyűlés elé terjesztéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. március 9. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő szakképző 

intézményekben tanulmányokat folytató tanulók támogatásához szükséges, a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére biztosítandó költségvetési 

előirányzat meghatározásáról minden évben gondoskodjon. 

 

Határidő: először a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása, majd 

minden évben a költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” című támogatási kérelem 

benyújtása a „Területi infrastrukturális fejlesztések” előirányzatra 

 

 ZMJVK 3/2017. (I.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” 

címmel támogatási kérelmet nyújtson be 1.500.000.000 Ft összeggel a „Területi 

infrastrukturális fejlesztések” költségvetési előirányzatból biztosítandó támogatás 

igénybevételére. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó támogatási 

igénydokumentációt aláírja, és gondoskodjon annak határidőben történő 

benyújtásáról.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem kedvező 

elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 

és a támogatási szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2017. január 27. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Göcseji Múzeum Állami Számvevőszéki vizsgálatát követő 

jelentésről és az arra tett intézkedésekről 

 

 ZMJVK 4/2017. (I.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16225. 

számú „Jelentés – Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Göcseji 

Múzeum” című jelentését elfogadja. 

 

Határidő: 2017. január 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16225. 

számú „Jelentés – Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Göcseji 

Múzeum” című jelentésében rögzített intézkedési javaslatra az 1. sz. melléklet 

szerinti intézkedési tervet jóváhagyja. 

 

Határidő: 2017. január 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

elfogadott intézkedési tervről tájékoztassa az Állami Számvevőszék elnökét és 

a Göcseji Múzeum igazgatóját. 

 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a címzetes főjegyzőt, 

gondoskodjon arról, hogy a Göcseji Múzeum 2017. utóvizsgálata keretében 

kerüljön sor az Állami Számveszők javaslataira tett intézkedések 

felülvizsgálatára is. 

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
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