












A közgyűlés üléséről  

hangfelvétel készült. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-én  

9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme 

 

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai: (jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete) 

 Balaicz Zoltán polgármester, 

 Gecse Péter önkormányzati képviselő, alpolgármester, 

 Bali Zoltán önkormányzati képviselő,  

 Bognár Ákos önkormányzati képviselő, 

 Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, 

 Dékány Endre önkormányzati képviselő,  

 Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő, 

 Kiss Ferenc önkormányzati képviselő, 

 Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, 

 Orosz Ferencné önkormányzati képviselő, 

 Dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselő, 

 Pintérné Kálmán Marianna önkormányzati képviselő, 

 Pete Róbert önkormányzati képviselő, 

 Sándor Dénes György önkormányzati képviselő, 

 Sümegi László önkormányzati képviselő, 

 Dr. Tóth László önkormányzati képviselő  

 

Tolvaj Márta, Dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek 

Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 

  

a meghívott vendégek:   

Pais Kornél ügyvezető LÉSZ Kft., Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató Hungast-ZEG 

Kft., Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft., Oláh Gábor vezérigazgató 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., Prenner Zsuzsanna intézményvezető Egyesített 

Bölcsődék, Bánhegyi Péter ügyvezető Egerszegi Sport és Turizmus Kft., ZTE-

SPORTSZOLG Kft., Takácsné Király Viktória gazdasági vezető Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft.,  Horváth Márton ügyvezető Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., Bauer 

Arnold ügyvezető Müllex Körmend Kft., Frauenhoffer Márta ügyvezető Zalaegerszegi 

Televízió és Rádió Kft., Tompa Gábor ügyvezető Kvártélyház Kft., Aladi Gusztáv 

ügyvezető Kontakt Nonprofit Kft., Zimborás Béla igazgató-helyettes Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége, Szijártóné Gorza Klára 

könyvvizsgáló 

 

a hivatal munkatársai: 

Vizlendvai László, Dippold Márton, Matics Attila, Dr. Bartl Andrea, Bálizs Andrej, 

Kustányné László Noémi, Velkey Péter, Szeli Gábor, Gyenese Richárd, Molnárné Kustán 

Judit, Cziborné Vincze Amália, Szláveczné Gálos Ildikó, Baginé Hegyi Éva, Regelné Bogdán 

Gyöngyi, Takácsné Czukker Szilvia, Dr. Tóth-Gángó Gabriella, Cseke Tibor, Fekete-Kállai 

Krisztián, Somlai Péter, Ulicskáné Maza Renáta, Viziné Pankasz Szilvia, Szabó Nóra, Kerese 

Zoltán, Simonné Tomori Bernadett, Hardubé Judit, Dr. Babos István, Zsupanek Péter,  

Dr. Fata Anikó, Csomor Ferenc, Kovács Zsuzsanna, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, az önkormányzati képviselőket, a hivatal vezetőit és 

munkatársait, az egyes napirendekhez érkezett szakértőket és meghívottakat, valamint 

mindenkit, aki a Zalaegerszegi Televízión keresztül követi mai munkánkat.  

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 

Előzetesen kiküldésre került a napirendi tárgysor, ezzel kapcsolatban két módosító javaslattal 

kívánok élni. Egyrészt szeretném, ha új, 43. napirendi pontként tárgyalnánk az ELENA 

programmal kapcsolatos előterjesztést, ill. új, 48. napirendi pontként tárgyalnánk a 

teniszfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztés tartalmát. Más módosító javaslatom a napirendi 

tárgysorral kapcsolatban nincs.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni, módosító javaslattal, kiegészítéssel élni a 

napirendi tárgysorral kapcsolatban. Hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Javaslom új, 43. napirendi pontként tárgysorra venni a „Tájékoztató ELENA/European Local 

Energy Assitance program keretén belül megvalósítandó KaposGrid projektről, konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosítása, az Application benyújtása” című előterjesztést. 

Kérem a testület tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a napirendet tárgysorára tűzte. 

Javaslom új, 48. napirendi pontként tárgysorra venni a „Teniszcsarnok építése az Ifjúsági 

Sportcentrumban” című előterjesztést. Kérem a testület tagjait, erről szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a 

napirendet tárgysorára tűzte. 

Kérem, hogy az így kialakult teljes napirendi tárgysor elfogadásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés 

alábbi napirendi tárgysorát: 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K :  

 
1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint 

Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 

fenntartott intézményeknél és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál folyó munkahelyi 

étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991.(III.7.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 48/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása, a 

közszolgáltató kijelölése, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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6. Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló 

26/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város építési szabályzatáról szóló 25/2016.(VII.07.) önkormányzati rendelet módosítása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

8. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

9. A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

10. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési szakaszában 

beérkezett észrevételek megtárgyalása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Arculati Kézikönyvének elfogadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

12. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

13. A partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

14. A helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

15. A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

16. Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

17. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének megválasztása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

18. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

19. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjének megválasztása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

20. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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21. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítása, 

valamint a Kft. ügyvezetőjének megválasztása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

22. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

23. A Zala-Müllex Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának és a 

könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

24. A Zala-Depo Kft. és a Müllex-Körmend Kft. végleges vagyonmérlegének és 

vagyonleltárának, valamint a Zala-Müllex Kft. végleges vagyonmérlegének és 

vagyonleltárának elfogadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

25. A LÉSZ Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

26. A Városgazdálkodási Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. 

évi prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

27. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

28. A Kvártélyház Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

29. A Kontakt Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. 

évi prémiumfeltételeinek megállapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

30. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a 

vezérigazgató 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, a 2017. évi prémiumfeltételek 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

31. Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 

2018. évi ellenőrzési tervére (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

32. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

33. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
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34. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

35. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

36. A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/9, 15465/10 és 

15465/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

37. A zalaegerszegi 0788/80 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

38. A zalaegerszegi 4983/22 hrsz-ú, Landorhegyi u. 35. szám alatti ingatlan használati 

megállapodása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

39. A zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlan bérbeadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

40. Andráshidai repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok) hasznosítására 

beérkezett pályázatok értékelése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

41. A 3B HUNGÁRIA Kft-vel és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötött bérleti 

szerződés felülvizsgálata, fölhasználati jog alapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

42. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében „C+” 

típusú tornaterem beruházás megvalósítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

43. Tájékoztató ELENA/European Local Energy Assitance program keretén belül 

megvalósítandó KaposGrid projektről, konzorciumi együttműködési megállapodás 

módosítása, az Application benyújtása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

44. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város útfejlesztési feladatainak költségvetési támogatásának 

felhasználásáról döntés (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

45. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására elnevezésű konzorciumi együttműködési 

megállapodás jóváhagyása (KEHOP-2.1.3.) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

46. Zalaegerszeg Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elfogadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

47. A Modern Városok Program Bizottsági döntéséhez szükséges a Zalaegerszeg Városi 

Uszodafejlesztés beruházással kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési nyilatkozat kiadásához 

való hozzájárulás (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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48. Tekepálya 15 éves sportcélú fenntartása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

49. Teniszcsarnok építése az Ifjúsági Sportcentrumban (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

50. Az önkormányzati bérlakás-állomány gazdaságosan fel nem újítható épületeit érintő 

felülvizsgálat (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

51. Közterületek és kivett saját használatú út elnevezése (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

52. Alapítványok támogatása (írásban) 

 Előterjesztő: Makovecz Tamás Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

 

53. Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület névhasználati kérelme (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

54. Tájékoztatás a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

55. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2017. évi 

eseményekről (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

56. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi kommunikációs tevékenységéről 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

57. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2017. évi tevékenységéről (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

58. Tájékozató külföldi utazásról (Magdeburg) (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Vadvári Tibor alpolgármester 

 

59. Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő: Sümegi László Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

60. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj” odaítélésére (ZÁRT 

ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

61. Interpellációs bejelentésekre válasz 

62. Interpellációs bejelentések 

63. Egyebek 
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N A P I R E N D I   P O N T O K  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egy kiegészítést szeretnék tenni a 186/2017. számú közgyűlési határozattal kapcsolatban a 

Déli Ipari Parkban tervezett fejlesztéshez, ez az ADA beruházás. Mindannyian tudják, hogy 

az ADA tovább szeretné bővíteni a 2015-ben elkészült üzemcsarnokát, és most II. ütemben 

egy 10.000 m
2
-es csarnokot szeretnének építeni. Örömmel tájékoztatom képviselőtársaimat, 

hogy itt, a teremben, az ülés előtt néhány perccel hivatalosan is aláírásra került a szerződés, 

így ha megérkezik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lemondó nyilatkozata is – vagy 

pénteken, vagy hétfőn –, akkor az összeg már átadásra is kerül a cég részéről. Egyéb 

kiegészítéssel nem kívánok élni az előterjesztéshez. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

A 127/2017. sz. határozat, a McDonald’s és a McDrive-val kapcsolatos szerződés, és 

egyeztetés. Az előterjesztésben szerepel, hogy hosszabbítsuk meg ennek a határidejét, és a 

parkoló és az épület földbérleti díját egyszeri igénybevételi díjként kerülne meghatározásra 

évente. Mi az oka? Nem sikerült megállapodni vele, vagy csúszik esetleg az engedélyezés? 

Évi 6 millió 350 ezer Ft + áfában határozzuk meg, ez egyszeri igénybevételnek, vagy évente 

fogja egyszeri igénybevételként megfizetni? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A tárgyalások zajlanak még, hiszen voltak olyan közgyűlési észrevételeink is, amit szeretnénk 

érvényesíteni a tárgyalás kapcsán. Az én oldalamról, ami engem leginkább érdekel ezzel 

kapcsolatban, az az, hogy előbb szükséges azoknak a parkolóknak a megépítése – már csak az 

országos vásár megtartása miatt is –, mintsem magának a létesítménynek az elkészülése. Ez 

az egyik legkardinálisabb pont. Konkrétan ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban pedig főjegyző 

úr válaszol. 

 

Dr. Kovács Gábor c.főjegyző: 

A McDonald’s-nál arról volt szó, hogy egyrészt a parkoló kiváltásaként épít, vagy pótolja 

azokat a parkolókat, amelyeket maga a vendéglő területe elfoglal, illetve szükség szerint azt a 

parkolószámot is ott biztosítja a plázától keletre eső területen, ami saját telken belül az 

étteremhez szükséges lenne, de nem tud biztosítani. Mivel itt önkormányzati tulajdonú 

területre gondoskodik a McDonald’s az építésről, és önkormányzati tulajdonba adja, ezért 

változott ennek az összegnek a jogcíme egyszeri igénybevételi díjként, hiszen nem 

földhasználatról, nem bérletről beszélünk, hiszen önkormányzati területen önkormányzati 

tulajdon lesz. Ezért ezt ilyen jogcímen fizeti meg, gyakorlatilag azért fizet itt a McDonald’s, 

hogy szükség szerint a saját parkoló-szükségletét ott ki tudja alakítani, ill. az önkormányzat 

hozzájárul ahhoz, hogy a tervezett étterem helyén lévő parkolókat kiváltsa ott további 

építéssel. Ez a módosítás a konstrukció egészét nem érinti, ugyanúgy fizet földhasználati 

díjat, bérleti díjat, és ugyanúgy az egyeztetések során az feltétel volt a részünkről, hogy ami a 

közgyűlési határozatban meg lett fogalmazva – és leginkább az, hogy előbb létesüljenek meg 

a parkolók, és utána használja fel az építkezéshez a területet –, azok érvényesüljenek. Ezek az 

egyeztetések folyamatban vannak, ezek jól haladnak, de azért kértük a határidő módosítást, 

mert az ehhez szükséges pályázatkiírás, és majd a szerződéskötés egy kicsit – pontosan az 

ilyen kérdések tisztázása miatt – csúszik. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm főjegyző úr válaszát! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 227/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

70/2016/3.(IV.22.), 37/2017.(III.9.), 174/2017.(IX.14.), 195/2017.(X.19.), 

181/2017.(IX.27.), 186/2017.(IX.27.), 207/2017.(XI.24.), 208/2017.(XI.23.), 

209/2017.(XI.23.), 210/2017/3.(XI.23.), 211/2017.(XI.23.), 212/2017.(XI.23.), 

213/2017.(XI.23.), 214/2017.(XI.23.), 215/2017/II.(XI.23.), 216/2017.(XI.23.), 

219/2017.(XI.23.), 221/2017.(XI.23.), 224/2017.(XI.23.), 225/2017.(XI.23.) 

számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.      

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2017.(V.18.) sz. közgyűlési 

határozat 2. pontja végrehajtási határidejét minden év március 31-re 

módosítja. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának 4. bekezdését a következők szerint 

módosítja: 

 „A hasznosítás ellenértékét a közgyűlés évi 6.350.000,- Ft+ÁFA összegben 

határozza meg, mely magába foglalja az épület által elfoglalt terület 

földhasználati jogának ellenértékét, a 2897/20 hrsz-ú ingatlan épülettel nem 

érintett területének bérleti díját, továbbá a 2897/16 hrsz-ú ingatlanon a 

McDonald's parkolóigényét szolgáló terület egyszeri igénybevételi díját.” 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét a pályázat kiírására 

vonatkozóan 2018. január 15-re módosítja. 

 

 

 

2. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Több témát is tartalmaz ez az előterjesztés. Egyrészt az 1. pontban egy határidő módosításra 

kerül sor a fizetés tekintetében 15 napról 30 napra, ami egy kedvezmény, könnyebben 

teljesíthető talán a bérlők szemszögéből. A második pedig, ami szintén fontos, hogy a 

megemelt jövedelem miatt a bérlő ne veszítse el a szociális lakbérre való jogosultságát, ezért 

itt némi változtatásra kerül sor. Illetve a 3. pontban ugyanígy a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottság észrevételei alapján a régi, eredeti javaslat marad meg, tehát azok a 

módosítások nem épültek be, amelyek a bizottsági ülés kapcsán felvetődtek. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Nagyon jó dolog, és az önkormányzat is figyelemmel kíséri azokat a változásokat, amelyek a 

lakásokkal, a szociális kérdésekkel, a szociális rászorultsággal foglalkozik. Ezt a lakáskérdést 
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ez most két irányban érinti, az egyik, hogy az elmúlt években jelentősen megemelkedett a 

minimálbér, nem változott a 28.500,- Ft-os minimálnyugdíj, amihez viszonyítjuk ma akár a 

szociális lakáshoz való rászorultságot is. Ez az egyik oldal. Tehát ebben pozitív, hogy 

felismerjük, hogy a szociális alapon önkormányzati lakást kapott bérlő ne veszítse el ezt a 

jogosultságát, ha megemelkedik a bére, és ezáltal átkerüljön a költségelvű lakbérbe. Ezért én 

azt látom, mivel a minimálbér az idén 12 %-kal, jövőre 8 %-kal emelkedik, ez pozitív dolog. 

Azonban a 2.§ (3) pontjához – láttam, hogy már a bizottsági szakaszban is volt ilyen 

észrevétel –, egy módosító javaslatot szeretnék tenni, mégpedig hogy szociálisan rászoruló az 

a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg – és itt van a javaslatom lényege – egyszemélyes háztartás esetén 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át. Ezt javasolnám 450 %-ra, 

illetve ugyanezen 2. pontja: többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 330 %-át, ezt 

pedig 350 %-ra javaslom módosítani. Úgy gondolom, ez nagyobb biztonságot jelent azoknak, 

akik ilyen szociális alapon kaptak szociális bérlakást. Ennek az előterjesztésnek van egy 

másik pontja, ami pedig arra tér ki, hogy az elmúlt években nem volt lakbéremelés, ezért most 

egy 10 %-os lakbéremelést javasol az előterjesztés a szociális alapú bérlakásoknál, és 5 %-os 

díjemelést a költségelvűeknél. Mint az előterjesztésben szerepel, ez egy 50 m
2
-es lakásnál ez 

havi 1700-2100 Ft közötti emelést jelent, úgy gondolom, azoknak, akik szociális alapon 

rászorulnak, ez komoly kiadás, sok egyéb mellett. Ami pozitív továbbá, hogy polgármester úr 

hatáskörébe kerül, ha valaki év közben olyan helyzetbe kerül, hogy a költségelvűből átjut a 

jövedelmi viszonya miatt a szociális alapúba, akkor ezt polgármesteri hatáskörben 

engedélyezi. Tehát nem veszíti el a lakását, ill. nem fizet továbbra is egy szociális alapú 

lakbér helyett költségalapú lakbért. Szeretném, ha figyelembe vennénk ezt, mindazok mellett, 

hogy az utóbbi időben az önkormányzat több pozitív lépést tett a szociális jellegű támogatás, 

akár a lakbér, akár a lakhatási támogatás, akár a gyógyszertámogatás vonatkozásában. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm képviselő úr elismerő szavait, a magam részéről a képviselő úr által említett és 

ismertetett módosító javaslatot megfontolandónak, sőt, elfogadhatónak tartom. Kérem 

képviselő úrtól, hogy annak érdekében, hogy erről tudjak szavazni, ezt írásban is juttassa el 

hozzám.  

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Kiss Ferenc képviselő úr javaslatát a magam részéről tudom támogatni, a 2. § (3) pont a.1.) 

pontjában a 440 %-ot 450 %-ra javasolja módosítani. Felkérem a közgyűlés tagjait, erről 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 13 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás 

mellett elfogadta a módosító javaslatot. 

Kiss Ferenc képviselő úr második módosító javaslata a 2. § (3) pont a.2.) pontjában a 330 %-

ot 350 %-ra javasolja módosítani. Megállapítom, hogy a testület 13 igen, 1 ellenszavazattal, 

2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. 

Kiss Ferenc képviselő úr mindkét indítványát elfogadtuk, kérem, az így kialakult rendelet-

módosításról szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

34/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről
 
szóló 

57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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3. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, 

valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott intézményeknél és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál 

folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 

3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönjük a Humánigazgatási Osztálynak ezt a kiváló címmegfogalmazást. A 

diákétkeztetésről van szó, és a diákétkeztetéssel kapcsolatban bizottsági szakaszban 

megismerhettek több alternatívát is képviselőtársaim, hiszen vállalásunk volt az eredetileg 

megkötött szerződésben is, hogy a fogyasztói árindexszel kapcsolatban mindenképpen kell, 

hogy a közgyűlés a szükséges emelést megtegye. Azonban időközben a Hungast Kft. jelezte, 

hogy ugyanaz a téma, mint az előbbiekben is megismerhető volt, tehát magyarul a minimálbér 

emelkedése, ill. az egyéb költségek emelkedése miatt bizony a cég szembesült azzal, hogy 

ahhoz, hogy továbbra is Zalaegerszegen az eddig megszokott színvonalat tudja biztosítani, 

ezért a 4,1 %-nál egy magasabb emelést tartana elfogadhatónak. Bizottsági szakaszban az 

egyes szakmai bizottságok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és meg is tárgyalták az egyes 

alternatívákat, ott nyilván elsősorban a szociális szempontokat figyelembe véve a 

szerződésben is vállalt fogyasztói árindexnek megfelelő „A” alternatívát fogadták el a 

bizottságok. Azonban időközben még egy egyeztetésre került sor a céggel, aki egy köztes 

alternatívát javasolt számunkra, ami se nem „A”, se nem „B” variáció, hanem egy új, „C” 

variáció, tehát se nem 4,1 %, sem nem 4,8 %, hanem a kettő közötti 6 %, erről most majd 

döntenünk kell. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Az első kérdésem, lehet, hogy egy kicsit általam nehezen értelmezhető. Az intézmény a 

Klebelsberg Tankerületi Központhoz tartozik. Továbbra is nekünk az étkezésnél a rezsinormát 

finanszírozni kell? Ez kötelezettség, vagy önként vállalt feladat? Ez az egyik ilyen kérdésem. 

A másik, hogy ezek az árak nettó árak. Ezeket 27 %-os áfa terheli? Mert ha igen, akkor azt 

tudom mondani, hogy országgyűlési képviselőnk a többi országgyűlési képviselővel azért 

kellene küzdjön, hogy ne csak a vendéglátóipari étkezésnek az áfája csökkenjen, hanem a 

közétkeztetés áfája is csökkenjen 5 %-ra, ezáltal több marad a szolgáltatónál. Hiszen egy 

lakosnál, egy szülőnél az áfa olyan, hogy ez egy bruttó ár, ő nem úgy van, hogy az áfáját 

vissza tudja igényelni, neki ezt meg kell fizetnie. A másik, most már úgy tudom, előre fizetik 

az iskolákban az étkezési díjat a szülők, addig nem is mehetnek étkezni a gyerekek, amíg 

nincs regisztrálva, hogy aznapra érvényes befizetése van. Tehát a pénz előzetesen a 

szolgáltató rendelkezésére áll. A mai előterjesztésben nagyon sok hivatkozás van arra, hogy a 

minimálbér, a garantált bérminimum jelentősen megemelkedett, igen, ez kormányzati döntés 

volt. Azt tudom, hogy a cégeknek sokkal nehezebb ezt kigazdálkodni, pláne azoknál, akiknél 

eddig is többen voltak foglalkoztatva a minimálbér közelében, nekik ez többletkiadást jelent. 

Igaz, a másik oldalon vannak különböző könnyítő intézkedések, hogy a szociális 

hozzájárulási adó korábbi 24 %-ról most 20 %-ra, jövőre újabb 2,5 %-kal csökken, de ez nem 

kompenzálja azt a 8 %-os, ill. 12 %-os minimálbéremelést, amit a szolgáltatónak ki kell 

gazdálkodni. Úgy összességében az inflációt meghaladó díjemeléseket nem szívesen 

támogatom, hiszen mindenhol ez a jellemző, de látom az előterjesztésben, hogy kigyűjtötték 

az ágazatra jellemző inflációt, ami 4,1 %-os. Mint ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, ez a 

4,1 %-os elfogadható, úgy gondolom. A másik, hogy az önkormányzat a Gondozási 

Központban is 4,1 %-kal emeli az étkezést, de tavaly ilyenkor a térítési díjakat is megemeltük 
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az inflációval, és azért a térítési díjba benne van az étkezés is. Nem tudom, hogy indokolt-e a 

4 %-os emelés, vagy az idén akkor nem lesz térítési díjemelés ezekben az intézményekben. 

Ezt a minimumot el tudom fogadni, figyelembe véve azokat a kötelezettségeket. De továbbra 

is fenntartom, hogy azért kellene harcolni a képviselőknek a parlamentben, hogy a 

közétkeztetés áfája is 5 %-os legyen. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Talán emlékszik rá képviselő úr, hogy 2013. január 1. volt az a fordulópont, amikor 

elkezdődött az a folyamat, hogy az intézmények az önkormányzat fenntartásából átkerültek 

állami fenntartásba. Először még csak fenntartásba, aztán működtetésbe is. Akkor egy nagy 

vita volt, hogy mi legyen vajon a közétkeztetéssel, az iskolai étkeztetéssel, és voltak olyan 

elképzelések, hogy jobb lenne, ha már egy kalap alatt minden átkerülne állami fennhatóságba. 

Ez nem történt meg, egyébként ez szerintem a mai napig kérdéseket vet fel, hogy ez vajon 

jogosan van-e az önkormányzatnál, mert mégis csak a zalaegerszegi, vagy az ide tartozó 

gyermekek étkeztetéséről szól, és ilyenformán akár tekinthető önkormányzati feladatnak is. 

Vagy ha szigorúan iskolai étkeztetésről beszélünk, akkor vajon mennyire indokolható, 

ideologizálható abból a szempontból, hogy ennek az államhoz kell inkább kerülnie. Jelenleg 

ez a helyzet, de nem zárom ki, hogy egyébként hosszú távon ezzel majd a törvényhozásnak 

foglalkoznia kell, hogy akkor teljesen tiszta kép alakuljon ki a közétkeztetésben. Voltak 

képviselő úrnak olyan kérdései, amelyre csak a cég képviselője tud majd válaszolni, 

megkérem, miután szót adok Dr. Tóth László képviselő úrnak, közben fáradjon a 

vendégmikrofonhoz, és képviselő úr céget érintő kérdéseire válaszolni. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Kiss Ferenc képviselő úr amit mondott az áfa-csökkentéssel kapcsolatban, azt én alapvetően 

nem tartom eredményes és hatékony megoldásnak. Nem azért, mert fogyasztási adó minden 

fogyasztót egyaránt terhel a fogyasztás mértékében, hanem még emlékszünk arra az 

időszakra, 2006-ot írtunk, amikor az akkori kormányfő, akit Gyurcsány Ferencnek hívtak, 25 

%-ról leszállította mindennek az áfáját 20 %-ra. Ez kb. 300 milliárd Ft költségvetési kiesést 

jelentett, és amikor megkérdezték tőle, ezt hogy gondolja végrehajtatni mindenhol, tehát hogy 

ténylegesen az árakban ez ne jelenjen meg, akkor azt mondta, hogy áfakommandótól elkezdve 

hadd ne mondjam, még mik lesznek. Semmi nem lett! Folyamatos költségvetési 

bevételcsökkenés lett, költségvetési hiány GDP-arányosan 10 % körül mozgott, ha az 

útépítéseket belevettük, akkor 10 % fölött lett volna, az volt az a bizonyos Almunia-eset is, 

amikor ezért kissé megrótták. Az áfával lehet trükközni, nem ez lenne a megoldás. Mi lenne a 

jobb megoldás? Én sem tudom, de ha az áfával bárhogy elkezdenek trükközni, végül belátta 

az akkori kormányzó többség is, hogy vissza kell emelni, és ők emelték 20 %-ról 25 %-ra. 

Ezeknél a fogyasztási adóknál az áfa-csökkentést – és nem akarok senkit bántani –, de a 

kereskedők, a termelők időközben nagyobb részét lenyelik, és a végső felhasználókhoz 

igencsak kevés jut belőle. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Azért kértem szót – bár elsősorban nem tisztem megítélni ezt az előterjesztést –, de a 

Gazdasági Bizottság ülésén hosszasan beszéltünk arról, ill. a cég munkatársa is képletesen 

bár, de említette, hogy korábban voltak olyan egyeztetések, ahol a szolgáltatás minőségét 

megőrizve bemutatták, hogy mégis milyen fehérjetartalommal, milyen lebontással bírnak 

ezek az étkeztetési szolgáltatások. Kettős hozzáállást kell ebben tanúsítani, egyrészt a 

Gazdasági Bizottság részéről, másrészt az önkormányzat részéről. Az egyik nyilván a 2018. 

évi költségvetési rendeletünk megalkotása, hiszen bármilyen árképzést, kalkulációt szeretnénk 

most véghezvinni, az nagyban befolyásolja a 2018-as számainkat, amiről majd később, a IV. 
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negyedéves módosításnál hosszasan is fogok beszélni. Azt javaslom elsősorban, hogy 2018. 

év elején a céggel, az önkormányzattal, ill. az intézményekkel is egy közös egyeztetést 

mindenféleképpen tartsunk, hiszen az látszik, hogy azok a költségnövekmények, amiket 

gazdaságilag az elmúlt időszakban a cégnek el kellett könyvelnie, véghez kellett vinnie, az 

előbb-utóbb – akár ha matematikailag nézzük –, ha csak bizonyos egységekből kell 

gazdálkodni, az mindenféleképpen színvonalromláshoz vezethet. Ez az önkormányzat 

számára nem megengedhető. Úgy gondolom, nem áfáról kell beszélni, ill. a kormánynál való 

lobbizásról, hanem 2018. I. negyedévében egy egyeztetést kellene tartani, amikor a saját 

költségvetési kereteinket látjuk 2018. évre vonatkozóan, akár a februári rendelet 

elfogadásánál, akkor mindenképpen tartsunk egy egyeztetést. Mert a legfontosabb elsősorban 

az, hogy a normális működés mellett, a költségvetési fegyelmünk megtartása mellett a 

színvonal ne romoljon. Szeretném majd személyesen is látni azokat a táblázatokat, 

bontásokat, hogy milyen étkeztetési formák milyen megbontásban vannak a szolgáltató 

részéről. Ez a két szempont az, amit szem előtt kell tartanunk. Nyilván ez a 4,1 %-os emelés 

az a kötelező, amit nekünk végre kell hajtani, de ha egy kicsit utánaszámol az ember, és mögé 

lát egy ilyen cég működésének, akkor látja, hogy előbb-utóbb mindenképpen 

színvonalromláshoz vezethet, azt pedig mint önkormányzat, nem fogadhatjuk el. De mellette 

a fiskális fegyelemre is oda kell figyelni, ez pedig majd a IV. negyedéves módosításnál is el 

fog hangzani. Azt javaslom, hogy mindenképpen az I. negyedévben még találkozzunk, és 

tudjunk erről egyeztetni. 

 

Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató: 

Az Önök részére november folyamán benyújtottunk egy áremelési kérelmet, melyben nyitott 

könyvként bemutattuk a cég működését, és ebben a nyitott könyvben gazdasági 

számításokkal, gazdasági tényekkel bemutattuk Önöknek, hogy elsősorban az elmúlt két évre 

fókuszálva – hiszen az országban végbement gazdasági változások az elmúlt két évben 

éreztették azokat a hatásokat –, amelynek következtében a társaságunk költségei főleg 

munkabér oldalról jelentős mértéken megnövekedtek. Ezt mi Önök felé egy nyitott könyv 

formájában bemutattuk, emiatt kértük, hogy a szerződésünk tartalma szerinti KSH szakági 

inflációhoz képest egy nagyobb mértékű áremelést legyen kedves elfogadni a Tisztelt 

Közgyűlés. Két dolog miatt is, egyrészt amit Önök felé bemutattunk költségnövekedést, azt 

már a tavalyi évben sem tudtuk reálértéken realizálni, hiszen már a tavalyi évben sem tudtunk 

olyan mértékű emelkedést végrehajtani. Illetve azt látjuk, hogy ez az országos folyamat nem 

állt meg, jelen pillanatban a közétkeztetés egy nagyon munkaigényes szakágazat, sok embert 

foglalkoztatunk, ezáltal a munkabér költségünk tetemes. Ennek a munkabérköltségnek a 

nagymértékű növekedését jelen pillanatban ezzel a KSH szakági inflációval mérve 

mindenképpen túllépjük. Főleg azért is, mert volt szerencsénk egy személyes egyeztetésre a 

KSH Árstatisztikai Osztály főosztályvezetőjénél az elmúlt hetekben, és a bizottsági ülést 

követően Önök felé kérvényeztünk egy újabb előterjesztést, melyben leírtuk, ill. küldtünk 

Önöknek egy hivatalos igazolást azzal kapcsolatban, hogy a KSH jelen pillanatban nem 

képes, és nem tudja kimutatni azokat a valós gazdasági folyamatokat, amik az étkeztetésben 

megvalósultak. Ezért van az, hogy „csak” egy 4,1 %-os inflációs rátát tudott kimutatni a KSH, 

teljesen más fogyasztói kosár, és fogyasztói megközelítés alapján vizsgálja az étkeztetés 

hónapról hónapra, vagy évről évre történő változását. Ő egy olyan modellt néz, amelyben a 

szülők térítési díj befizetésének változását méri, és a mintavétel az országban 110-120 

iskolában és közintézményben zajlik, erről pontos információt a KSH nem adhat ki. 

Természetesen ez azt is jelenti, hogy bizonyos intézményekben úgy vizsgálja ezt, hogy 

bizonyos intézményekben vállalkozás által folyik az étkeztetés, bizonyos intézményekben 

pedig önkormányzati fenntartás alapján történik az étkeztetés. Ezért nem tudja pontosan 

lemodellezni azt, hogy a vállalkozónak reálisan milyen költségnövekedései voltak az elmúlt 
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időszakban. Erről küldtünk Önöknek egy tájékoztatást, ez alapján kértük, természetesen a 

közös teherviselés jegyében, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet minden egyes 

alkalommal a gazdasági helyzetre hivatkozni, de azt kértük, hogy a közös teherviselés 

jegyében egy köztes állapotot legyenek szívesek elfogadni. Hiszen nekünk továbbra is az a 

célunk, hogy az elmúlt években megszokott módon, a megszokott minőségben a 

továbbiakban is tudjuk folytatni ezt a szolgáltatást. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Elfogadom a cég képviselőjének az érvelését. Azt látni kell, hogy ezek az emelkedések, meg 

az infláció ezen a területen magasabb, mint az elfogadott nemzetgazdasági infláció, ez való 

igaz, de ugyanezt elmondhatnánk a nyugdíjasokra is, mert a nyugdíjkosár inflációja sem 

ugyanannyi, mint a mostani 1,8-2,8 %-os infláció. Tehát a 4,1 %-os jogos, én is azt mondom, 

ezt el kell ismerni. Nem az én feladatom a város költségvetését megvédeni, de a beterjesztett 8 

%-os 36 millió Ft többletkiadást jelent, csak a rezsiköltségre történő átvállalás esetében, a 

nyersanyagnormára való hivatkozással. Ha a város költségvetése ezt bírja – és ezt majd a 

Gazdasági Bizottság elnöke biztos el fogja mondani –, akkor minden további nélkül. De úgy 

gondolom, hogy a lakosságra az inflációt meghaladó többletterhelést áthárítani azért nem jó 

dolog. Dr. Tóth László képviselő úrral mi rendszeresen párbeszédet folytatunk erről, de ez a 

gyurcsányozás még mindig előjön, még a múltkor bizottsági ülésen is. Azt szeretném 

képviselő úrnak mondani, hogy most is volt példa arra, hogy az áfát lehet csökkenteni 5 %-ra, 

az Unió ezt elfogadta, az élelmiszer áfa csökkentésre került. Most nincs áfakommandó, mégis 

az áfa csökkentése ellenére az árak többszöröse már annak, csak a tojást tudom mondani, az 

áfát levitték, ma 100 Ft a tojás a piacon lassan, hiába lett az áfája 5 % a 27 % helyett. Lehet, 

hogy most is kommandózni kellene. Akkor 25 %-ról 20 %-ra csökkent, most 27 % - ugye, 

képviselő úr? Ha jól működik a gazdaság, van annyi bevétele, akkor az élelmiszer és a 

gyermekétkeztetéshez tartozik ez is, mert a rezsiköltségekről beszélünk, azért itt is azt kellene 

mondani, próbáljuk meg átsoroltatni ezt egy alacsonyabb áfakulcsba. Mert a lobbi miért tudta 

elintézni, hogy a vendéglátóiparban az étkeztetés áfája csökkenjen? Mennyivel másabb, mint 

a gyerekétkeztetés, amit a szülőknek kell viselni? Én úgy gondolom, elfogadva az érveket, 

egyrészt a fizetők, a lakosok, a szülők érdekeit, meg egy kicsit az önkormányzatot is nézve, ez 

a 4,1 %-os indokolt, ez így részemről elfogadható. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nekünk, fiatalabbaknak is mindig érdekes és tanulságos a régi képviselők szóváltása, ennek 

jegyében újra Dr. Tóth László képviselő úrnak adok szót. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Nem akartam gyurcsányozni, mégis gyurcsányozás lett, mert Gyurcsány Ferenc volt akkor a 

miniszterelnök, és Gyurcsány Ferenchez köthetők ezek az intézkedések, de többet nem 

akarom Gyurcsány Ferenc nevét elmondani. A szerződésre visszatérve: itt van egy 

közbeszerzés, volt egy közbeszerzés, ami alapján a cég elnyerte a közétkeztetés jogát. Egy 

szerződést kötött az önkormányzattal, ahol szakmainflációként volt megjelölve, ami jelenleg 

4,1 %. Jegyző úrral és aljegyző asszonnyal konzultáltunk, bizonyos feltételek esetén van csak 

lehetőség ennek az inflációs rátának, ill. az emelésnek a módosítására. Amennyiben ilyen 

jellegű probléma van, javasolnám most a 4,1 %-nak az elfogadását, ami egybeesik a 

szerződésben meghatározott százalékos aránnyal. A jövőre vonatkozóan, amennyiben 

lehetőség van a jogszabály alapján a szerződésben meghatározott emelés vagy akár 

csökkentés módosítására, úgy ez egy külön tárgyalás alapját kell képezze, és a következő 

időszakban erre vissza lehet térni. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Makovecz Tamás képviselő úr az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként, 

és iskolaigazgatóként is jól ismeri ezt a témát! 

 

Makovecz Tamás képviselő: 

Az áfacsökkentésbe most nem kívánnék mélyen belemenni, de hogy most a közétkeztetésre 

vonatkozóan áfacsökkentés megvalósuljon Magyarországon, nem tudom, ez jó irány-e, akkor, 

amikor január 1-től további áfacsökkentéseket jelentett be a kormányzat, mint pl. a hal és 

egyéb húsfélék kapcsán. Tehát január 1-től lesz áfacsökkentés, amely a közétkeztetést is 

érinteni fogja. Dr. Tóth László képviselő úr által elmondottak alapján, az Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság is a céggel 2012-ben megkötött szerződés alapján döntött az 

emelés mértékéről, mi is a cégvezető által már említett KSH-s számok alapján döntöttünk, 

ami a szerződés alapján az idén 4,1 %-os növekményt prognosztizált, javasolt. A bizottság 9 

igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 4,1 %-os javaslatot támogatta. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Ahogy a vitában is elhangzott, a cég részéről érvek hangzottak el amellett, hogy miért tartják 

szükségesnek az új alternatíváról való szavazást. Ugyanakkor annyiban hadd védjem meg 

saját képviselőtársaimat, hiszen nyilván Makovecz Tamás, Dr. Tóth László, Bali Zoltán és 

Kiss Ferenc képviselőtársamnak is egyaránt, mint Zalaegerszeg önkormányzati képviselőinek, 

az az érdeke, hogy elsősorban a zalaegerszegi polgárokra legyünk tekintettel, és számukra 

olyan környezetet alakítsunk ki akár a fizetendő díjtételekkel kapcsolatban is, ami kevésbé 

jelent terhet. Nyilván a cégnek az az érdeke, és az a természetes, hogy a cég érdekeit 

képviseli, de nyilván mindenki megérti, hogy Zalaegerszeg önkormányzati képviselőinek 

pedig elsősorban az ilyen tárgyalásokon a város, és a város lakosságának az érdekeit kell 

képviselni. Ezen gondolatok jegyében adom vissza a szót vendégünknek. 

 

Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató: 

A szerződésmódosításra szeretnék csak egy gondolat erejéig reflektálni. A közbeszerzési 

törvény, konkrétan a 141. § (2) bekezdése biztosít arra lehetőséget, hogy bármely megkötött 

közbeszerzési szerződésben, ha nem a normál gazdasági események zajlanak, hiszen 2012-

ben nem beszélhettünk még ilyen gazdasági hatásokról és eseményekről, akkor a 

közbeszerzési törvény 10 % erejéig biztosít eltérésre lehetőséget, tehát plusz 10 % erejéig 

nem szükséges a szerződés módosítása. Ez a 10 % azt jelenti, hogy az általunk közgyűlés elé 

terjesztett „C” verzióban szereplő 6 % annyit jelent, hogy a 4,1 % és a 6 % között tehát 1,9 % 

lenne az a növekmény, ami még bőven a 10 %-os határon belül van, amit a közbeszerzési 

törvény ilyen szempontból úgy fogalmaz meg, hogy nem szükséges külön 

szerződésmódosítás. Tehát minden további nélkül, ez csak egy egyszerű elfogadás esetén 

alkalmazható lehet. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm a kiegészítést! Döntenünk kell az egyes alternatívákról, és utána a rendeletről. 

Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat „A” alternatívájáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a testület 12 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta 

az „A” alternatívát. 

Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat „B” alternatívájáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a testület 8 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett nem támogatta a 

„B” alternatívát. 
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Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat közösen kialakított, kompromisszumos 

„C” alternatívájáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 2 igen, 4 ellenszavazattal, 

10 tartózkodás mellett nem támogatta a „C” alternatívát. 

Megállapítom, hogy a vitában is elhangzottak alapján a határozati javaslatban az „A” 

alternatíva került elfogadásra, vagyis a legalacsonyabb, 4,1 %. Megállapítom, hogy a testület 

az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 228/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közétkeztetés rezsiköltségét 2018. 

január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Megnevezés 
Nettó rezsiköltség 

Ft/adag/étkezés 

Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) 258 

Általános iskolai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) 362 

Óvodai felnőtt ebéd 161 

Általános iskolai ebéd 228 

Általános iskolai felnőtt ebéd 161 

Középiskolai kollégium (reggeli, ebéd, vacsora) 602 

Középiskolai ebéd 277 

Középiskolai felnőtt ebéd 161 

 

A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a döntésről a Hungast-ZEG Kft 

közétkeztetési szolgáltatót tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. december 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem, hogy ezzel a határozati javaslattal elfogadva magáról a rendeletről is szavazzanak, a 

szavazáshoz minősített többség szükséges. Felkérem a testület tagjait, hogy a rendelet-

módosítás „A” alternatívájáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 12 igen,  

1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az „A” alternatívát. 

Felkérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosítás „B” alternatívájáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1 igen, 7 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett nem 

támogatta a „B” alternatívát. 

Kérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosítás „C” alternatívájáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 5 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett nem támogatta 

a „C” alternatívát. 

A rendelet 2. §-ából kikerülne a névváltoztatásra vonatkozóan minden megjegyzés, tehát 

ebben az értelmében értelmét veszti a 2. §. Kérem, erről a módosító javaslatról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 

módosító javaslatot. 
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Kérem, hogy az így véglegesen kialakult teljes rendeletről szavazzanak, a szavazáshoz 

minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a testület 13 igen szavazattal,  

3 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

35/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, 

valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

által fenntartott intézményeknél és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál folyó 

munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 

3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A magam részéről, és a képviselőtestület nevében is megköszönöm a cégnek a korrekt 

hozzáállását, és bízom benne, hogy ilyen feltételekkel is, az eddigiekhez hasonló módon, a 

gyermekek érdekeit figyelembe véve tudják majd végezni a munkájukat. 

 

 

 

4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Itt szintén alternatívákkal találkozunk, hiszen az „A” alternatívában az újraváltás kapcsán  

67 %-kal, míg a „B” alternatíva esetében 100 %-kal találkoztunk. Ahogy várható volt, a 

bizottsági szakaszban elsősorban az „A” alternatívát támogatták a bizottsági tagok és 

képviselőtársaim. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Csak egy mondat ütötte meg a fülemet, és ezt a bizottsági szakaszban is elmondtam, hogy a 

Göcseji úti temetőben 100 %-os emelés van a sírhely megváltásnál, és azt írja, hogy ez nem 

jelent többet évente 1-2 ezer Ft-nál. Csak ezt nem évente kell fizetni, hanem amikor a 25 év 

letelik, akkor kell a dupla összeget megfizetni. Ez még úgy nem is zavart, hanem az a 

megjegyzés, hogy a 100 %-os emelés nem jár jelentős anyagi terheléssel. Ezt miből 

állapították meg az előterjesztők? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselő úr szeretné, hogy a cég részéről erre valaki reagáljon, vagy költői kérdés volt? 

Akkor úgy veszem, költői kérdés volt, mert mi magunk is úgy gondoljuk, hogy nem a 100 %-

ot, hanem a 67 %-ot kell támogatni, tehát mi is annak a pártján vagyunk – a többségi frakció 

nevében mondhatom –, hogy az „A” alternatíva az elfogadható. Nyilvánvalóan a 

fogalmazásnál erre vigyázni kell, hiszen minden pluszban fizetendő összeg többletteher a 

lakosság részére, tehát az ilyen fogalmazással majd azért óvatosan kell bánni. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, hogy a 

rendelet-módosítás „A”, 67 %-os alternatívájáról szavazzanak, a szavazáshoz minősített 
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többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett elfogadta az „A” alternatívát. 

Felkérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosítás „B” alternatívájáról szavazzanak, a 

szavazáshoz minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 3 igen,  

6 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem támogatta a „B” alternatívát. 

Kérem, hogy az így kialakult végleges rendeletről is szavazzanak, a szavazáshoz minősített 

többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

36/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása, a 

közszolgáltató kijelölése, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A szöveg alapján továbbra is az eddig velünk együttműködő partnert bíznánk meg, és ez két 

évre, 2019. december 31-ig lenne érvényes. Az előterjesztés határozati javaslatot és rendelet-

módosítást is tartalmaz. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslatról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozati javaslatot: 

 

ZMJVK 229/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátására 

a Kaszás és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(cégjegyzékszám: 20 09 063143, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 15.) 

jelöli ki 2018. január 1. napjától kezdődően, 2 évi határozott időtartamra, azaz 

2019. december 31. napjáig. 

A közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést köt 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig a Kaszás és 

Társa Kft-vel. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Mellékletében foglalt díjtétel kerüljön alkalmazásra 2018. január 1. napját 

követően is.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltató értesítéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

37/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 

48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

6. Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló 

26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Miniszterelnökség támogatásokat vizsgáló irodája, a TVI az Európai Uniós versenyjogra 

hivatkozva bizonyos kitételeket fogalmazott meg a mi befektetés-támogató és –ösztönző 

rendeletünkkel kapcsolatban, mely javaslatokat átvezettük az anyagon. Illetve olvasható 

benne, hogy azok a támogatások, amelyek eddig alapvetően jártak a befektetni szándékozó 

cégeknek, azok jelentősen továbbra sem változnak, de nyilván a TVI észrevételeit át kellett 

vezetnünk. A bizottságok egyhangúlag támogatták a módosítást. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak, a szavazáshoz 

minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú 

szavazással elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

38/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló 

26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az előző közgyűlésen ezzel a témával már foglalkoztunk, most szükséges visszatérnünk rá, 

legalábbis annyiban, hogy a Sütő utca Jákum utcáig tervezett átkötésével kapcsolatban ennek 

a térségnek, ennek a területnek a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról kellene 

döntenünk a határozati javaslatban. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

ZMJVK 230/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 29-i hatállyal 

elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

leírását az előterjesztés 2. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az 

előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 Határidő: 2017. december 29. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg Munkácsy utca 4. és 6. szám alatti, 3689 és 3688 

hrsz-ú, és a Jákum utca 1a. szám alatti 3692/1 hrsz-ú ingatlanokat az 

előterjesztés 4. melléklete szerinti lehatárolásnak megfelelően. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően a kidolgozott 

tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2018. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem a testület tagjait, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak, a szavazáshoz minősített 

többség szükséges. Megállapítom, hogy a testület 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

rendelet-módosítást. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

39/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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8. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Előzőleg Bali Zoltán képviselő úr jelezte, hogy egy módosító indítványa lesz majd a 

választókerületével kapcsolatban, mielőtt mint Gazdasági Bizottsági elnöknek is szót adnék 

neki, szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy egy kiegészítés került kiosztásra, amit 

megkaptak. Ez a Településfejlesztési Operatív Program helyi identitáshoz kapcsolódó 330 

millió Ft-os tételén belül egy átcsoportosítást tartalmaz, ami egyébként nem eredményezi a 

költségvetés főösszegének növelését, csak azért szükséges, hogy a különböző pályázati 

források lehívása biztonságban megtörténhessen. Ez kiosztásra került, erről majd külön 

döntünk. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

A költségvetési rendeletünk IV. negyedéves módosításához kapcsolódóan a kiosztásra került 

költségvetési rendelet módosításáról szóló kiegészítéshez nem kívánok szólni, ezt 

elolvashatják, és polgármester úr is szólt, hogy a TOP-os programokhoz kapcsolódó 

átcsoportosításokat tartalmazza annak érdekében, hogy a pályázat a kiadott úton tovább 

haladhasson. Ahogy az előterjesztésben is láthatják, a költségvetésünk főösszege több mint  

4 milliárd Ft-tal nőve, egészen 31 milliárd 656 millió 512 ezer Ft-os főösszegre nőtt, ami az 

elmúlt időszak egyik legnagyobb költségvetési főösszege. Azt a későbbiekben is láthatják, 

hogy ennek különböző fejlesztési okai vannak. Ezen belül a költségvetési bevételek 21 

milliárd 81 millió 324 ezer Ft-ra nőttek, és a költségvetés kiadásai pedig 31 milliárd 557 

millió 290 ezer Ft-ra emelkedtek, ahogyan azt 2013. óta megszokhattuk, az önkormányzat 

stabilan gazdálkodik, a kiadási és bevételi előirányzatok összhangban vannak, és ez a 

stabilitási törvény különböző rendelkezéseinek is megfelel. Az 1. ponton belül a működési 

célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 196 millió 315 ezer Ft-tal javasoljuk 

emelni, itt ezen belül is két különböző tételt tudunk elkülöníteni, az önkormányzat működési 

hozzájárulásainál 62 millió 610 ezer Ft plusz forrást kapunk az államtól különböző 

célfeladatok ellátására. Az egyéb működési célú támogatásoknál 133 millió 750 ezer Ft-tal 

kívánjuk az előirányzatot emelni, ezen belül a Mindszenty és egyéb más TOP-os forrásokhoz 

kapcsolódó átcsoportosítás miatt 120 millió Ft-ot kell átcsoportosítanunk. Illetve egy 

közbenső döntés volt a szennyvíz rekonstrukciós társulás részére, amiben szabad 

pénzeszközöket bocsátott rendelkezésre a tagönkormányzat számára, mind Zalaegerszeg 

számára, ezt tartalmazza még. Illetve egyszeri gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

egyszeri támogatása is megjelenik a sorok között. A felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről előirányzatot 4 milliárd 188 millió 247 ezer Ft-tal javasoljuk 

emelni, ahogy azt már korábban említettem, a főösszegen belüli változás elsősorban ennek a 

változtatása miatt ilyen magas arányú. Láthatják, hogy a Modern Városok Program keretében 

megvalósuló beruházások előkészítése zajlik, és ahogy az előkészítések zajlottak már, ehhez 

kapcsolódóan az állam, nyilván ahogy a projektek szépen lassan haladnak előre, ehhez az 

állam különböző kifizetéseket is rendel. Itt a Modern Városok Program keretein belül 

megvalósuló Mindszenty programhoz kapcsolódóan 3,5 milliárd Ft felhalmozási átutalás 

került kiutalásra, egészen pontosan 3 milliárd 415 millió 740 ezer Ft. A nagyobb tételeket 

megemlíteném, hiszen fontos fejlesztési átcsoportosításokat tartalmaznak, a Vizslaparki út 48. 

házszámon található a korábbi közgyűlési döntésünknek megfelelően a munkásszálló 

beruházásához a 60 %-os önerő részeként 359 millió 999 ezer Ft átutalásra került az 

önkormányzat részére. A Tankerületi Központunk részéről 15 millió 597 ezer Ft került 

átutalásra egészen pontosan, olyan beruházások lebonyolítására, amit az önkormányzat saját 
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költségvetési forrásából nem tud biztosítani, de lévén, hogy különböző központi ill. TOP-os 

forrásokból az önkormányzat is értéknövelő beruházásokat hajtott végre a Tankerület 

területén, így a Tankerület is tud biztosítani közel 15 millió Ft-ot egyéb feladatok ellátására. 

Az Inkubátorház III. üteméhez pedig 402 millió 590 ezer Ft támogatást ítéltek meg, ennek az 

átvezetése is megtörtént a felhalmozási célú támogatásoknál. A szennyvíztársulás év közbeni 

feladatok ellátására 47 millió 650 ezer Ft-ot utal át – ez még folyamatban van – az 

önkormányzat részére, de a IV. negyedév lejártakor ez már az önkormányzat bankszámláján 

lesz. Itt elsősorban a már korábban megszavazott ún. 1,5 milliárdos projekthez kapcsolódó 

egyéb szennyvizes beruházásokat érintő fejlesztésekkel próbáljuk könnyíteni a projektet, ez 

Zalaegerszeg tekintetében 47 millió Ft-ot eredményez, hiszen ez tulajdoni arányhoz van 

viszonyítva, Zalaegerszeg 74 %-os tulajdonos a társulásnál. A közhatalmi bevételekről 

szeretnék egy picit részletesebben beszélni, hiszen korábbi közgyűléseken, és a Gazdasági 

Bizottság, és egyéb bizottsági szakaszokban vitáztunk arról, hogy mégis milyen közhatalmi 

bevételeket kellene megállapítanunk. Az látszott, ami év elején elhangzott az Önök részéről, 

hogy talán egy kicsit aláterveztük az iparűzési adót, talán egy kicsit a saját bevételeket 

alulterveztünk. Miért vagyunk ennyire takarékosak? Úgy gondolom, ez a takarékosság előre 

vezetett, hiszen most egészen pontosan 166 millió 455 ezer Ft-tal kell az előirányzatokat 

csökkenteni. Ez elsősorban a már sokat emlegetett e-útdíjas változások miatt szükséges az 

iparűzési adó terhére azt a mínuszt meghozni, ami egyébként még a stabil gazdaságos 

működésünket nem veszélyezteti. A működési bevételeknél 195 millió 696 ezer Ft-tal 

szeretnénk az előirányzatot növelni, a felhalmozási bevételeknél pedig 28 millió 490 ezer Ft-

os csökkenéssel számolunk. Itt is a korábban tervezett ingatlan-eladásaink nem úgy teljesültek 

a 2017-es évben, ahogy azt szerettük volna. Itt is megemlíteném, hogy a 2017-es évi zárást ez 

nem veszélyezteti, viszont a bevételekkel összhangban két kiadási irányzatot is el kell hogy 

engedjünk, ezt majd láthatják a 6/a táblázatban, hogy melyek voltak azok a tételek, amik 

ennek párjaként törlésre kerültek. A működési célú átvett pénzeszközöknél pedig 3 millió 800 

ezer Ft-tal szeretnénk az előirányzatot növelni, itt a nyugdíjasházi adomány 35 %-os 

részesedése az önkormányzatra vonatkozóan emelésre, átcsoportosításra került. Az 

előterjesztés is tartalmazza, hogy a IV. negyedéves módosítás után az elkövetkező napokban, 

hetekben még történhetnek, és reméljük, hogy történnek is olyan változások az önkormányzat 

részére, amik az év végi kifizetéseket tartalmazzák, ill. a különböző állami, TOP-os 

programoknál a támogatási szerződések reméljük, megkötésre kerülnek, és akkor további 

összegnövekedést tudunk majd a költségvetésen végigvinni. Elsősorban szeretném 

megköszönni a Közgazdasági Osztálynak, valamint valamennyi szakosztálynak, hogy az 

elmúlt egy évben is a költségvetés fegyelmére odafigyeltek, minden, amit 2014-ben 

elkezdtünk, hogy lehetőség szerint azokat a terveket, amelyeket év elején elfogadunk, azokat 

végig is tudjuk vinni, az önkormányzat, Zalaegerszeg városa, és valamennyi polgára megtette 

a maga részéről mindazt, hogy a város stabilan gazdálkodjon. Ezúton is köszönjük a hivatal 

valamennyi munkatársának! Látszott, hogy azok a tételek, amikről beszéltünk, a felhalmozási 

bevételeknél, ill. a közhatalmi bevételeknél történt változások az önkormányzat saját hibáján 

kívüli változásokat tartalmaznak, hiszen itt központi döntéseket kell átvezetnünk az 

önkormányzatnál. Ezúton is felhívom a figyelmet, hogy a 2018-as évi költségvetési rendelet 

megalkotásánál hasonló fegyelem és elszántság kell az önkormányzat részéről, hiszen ezeket 

a mínuszokat nekünk pótolni kell, és az első és legfontosabb, hogy mindig stabilan 

gazdálkodjunk, úgy, ahogy azt 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, és lehetőség szerint majd 2017 

zárásánál is megtehetjük. A módosítási javaslatom a városépítészeti feladatok 1.15. részénél a 

városépítészeti működési kiadásoknál, a beruházási kiadásokat érintve az 1. pontban a 

csatornarendszer, szennyvíz, csapadékvíz 1/6. soránál szennyvízfelújítások a társulás által 

átadott használati díj terhére tervezési sorról bruttó 1,5 millió Ft-ot szeretnénk átcsoportosítani 

a városépítészeti feladatoknál a csatornarendszerek sornál az 1.a/1. részre a Mártírok útja, 
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Arany János utca átkötő út viziközmű fejlesztés tervezési sorra. Itt a folyamatos egyeztetés 

során, amit a Zalavíz Zrt-vel folytatott az önkormányzat, az átkötő út, az Arany János utca 

fejlesztése kapcsán szükséges ez az átcsoportosítást, melyről írásos dokumentumot 

készítettünk, ezt polgármester úr részére át is adom. Ennyit szeretnék mondani a 

költségvetésről. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A módosító javaslatot írásban is átnyújtja képviselő úr, tehát arról külön szavazni fog a 

testület, mint ahogy a kiosztott kiegészítéssel kapcsolatban is. Elnök úr említette azokat a 

nagyberuházásokat, amelyeknek támogatási előlegei már megérkeztek a költségvetésbe, 

ennek köszönhető tehát a jelentős növekedés, ilyen volt az Inkubátorház bővítéséhez az a több 

mint 402 millió Ft, amely megjelent a költségvetésben, a Mindszenty Múzeum és 

Zarándokközpont fejlesztésének elindításához 3 milliárd 521 millió Ft, am rendelkezésre áll, 

további 40 millió Ft-ot kaptunk a Boldogasszony Kápolna megépítésére, így most már 100 

millió Ft áll rendelkezésre. Megítélte számunkra a kormány a 360 millió Ft-os támogatást a 

Vizslaparki utcai volt ZÁÉV munkásszálló átalakításához, így ez a 600 millió Ft-os beruházás 

is indulhat. További jó híreket kaptunk a tegnapi napon, hiszen ha képviselőtársaim a Magyar 

Közlönyt olvasták, akkor további jó hírekkel találkozhattak. Egyrészt nyert a pályázatunk, 

ami a Gébárti Kézművesek Háza bővítését célozza, erre 119 millió Ft-os nyertünk el, tehát a 

Kézművesek Háza bővítése is megvalósulhat. Ugyancsak szerepel a Magyar Közlönyben a 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium részére egy új tornaterem és 

vívócsarnok megépítése, erre 2,5 milliárd Ft támogatásban részesültünk a Magyar Közlöny 

alapján. Ugyancsak jó hír, úgy néz ki, hogy tankerületi minisztériumi segítséggel a Pálóczi 

Horváth Ádám Zeneiskola, valamint a Nyitott Ház is meg tud újulni, így valóban 

elmondhatjuk majd, hogy Zalaegerszeg valamennyi iskolája legkésőbb 2020-ig teljes 

mértékben új külsőt, és energetikai felújítást fog majd kapni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Örülök neki, hogy a költségvetési főösszeg ma már 31 milliárd Ft, ez azt jelenti, hogy 

megérkezett sok pénz, amely nem szabad felhasználású. Múltkor voltam egy konferencián, 

ahol azt hallottam, hogy a nyugat-dunántúli régióba arányainkhoz képest mi lényegesen 

kevesebb beruházási lehetőséget, forrást, ill. felhasználást tudtunk produkálni. Ez mondjuk 

nem az önkormányzat hibája, hanem talán részben a befektetőké, részben állami 

finanszírozás. Visszatérve, 5,3 milliárd Ft a költségvetés felhalmozási bevételei, ennyivel 

emeljük meg, ahogy elnök úr elmondta, ezzel 9 milliárd Ft lesz. Ezek a pénzek rendelkezésre 

állnak. Lehet, hogy ez egy költői kérdés, de a 2017. évi működési célú bevételei 12,9 milliárd 

Ft, a kiadás pedig 13 milliárd Ft, ez azt jelenti, hogy működési hiánnyal tervezzük a számok 

alapján, de remélem, nem így lesz, én most csak a számot nézem, amelyik itt szerepel. 

Mindezek ismeretében van-e likviditási problémája az önkormányzatnak? Van-e olyan, hogy 

bizonyos elképzelt működési támogatásokat, felújításokat nem tudjuk finanszírozni, vagy 

olyan nem elfogadott, de valójában egy olyan gondolkodás van, hogy azért próbáljuk meg 

visszafogni ezeket a kiadásokat, hogy ne legyen likviditási probléma az önkormányzatnál? 

Mondom, pénz van, költségvetési főszámok szépek, én azért a működési résznél látom ezeket 

a gondokat, és a számok ezt mutatják. Az iparűzési adó csökkent, elnök úr utalt arra, hogy azt 

mondtuk, alátervezett. Igen, szóval azt nem értem meg, hogy tényleg fejlődés van, cégek 

jönnek létre, nő a foglalkoztatás, és az iparűzési adóbevételünk csökken. Azt is elfogadom, 

hogy van egy olyan döntés, és ezt többször megkaptam még bizottsági ülésen is, hogy a 

közlekedés útdíját az iparűzési adóból le lehet írni, és ez Zalaegerszeg Önkormányzatát 

sújtotta aránytalanul rosszul. Akkor azt mondtam, hogy megint országgyűlési képviselő úrnak 
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kellene szólni, hogy bocsi, a kormány az ilyen kedvezményt a fuvarozók felé ne a közgyűlés, 

az önkormányzat költségvetésének kontójára lépje meg, hanem próbálja meg például a 

társasági adóból, ami állami bevétel, abból megfinanszírozni, kedvezményeket adni, nem 

pedig az önkormányzattól. De ugyanez vonatkozik – múltkor is elmondtam – a 

sportegyesületek működésére, ők nem fognak iparűzési adót fizetni jövő évtől a bevételeik, 

reklám, marketing, szponzori, jegybevételeik után, ezt is az állam az önkormányzatok 

kontójára lépte meg, tehát valamit e vonatkozásban is kellene lépni. Van egy dilemma: elég 

lesz-e tényleg év végéig nekünk, hogy azokat a tervezett működési kiadásokat finanszírozni 

fogjuk? Van a polgármestereknek, meg a közgyűléseknek egy dilemmája, ami majd ezután 

jön, és bennünket is érint, hogy az 1-2-3 évvel ezelőtt elfogadott, akár a Modern Városok 

Programban beterjesztett, betervezett beruházások költségei fedezik-e 2018-ban a 

megvalósítást. Erre többletforrás nincs, a többit az önkormányzatnak kell átvállalni. Hogyan 

tudjuk? Lesz majd egy következő napirend, hogy kötelezettséget vállalunk, hogy működési 

támogatást nem veszünk igénybe, vagy csökkentjük a műszaki tartalmát, vagy elhagyunk 

egyes ilyen projekteket, amit egy 20-30 %-os építőipari díjemelés következtében abból az 

összegből már nem tudunk megvalósítani. A kérdésem arra vonatkozik, hogy e 

vonatkozásban nekünk azért stabilak-e a kilátásaink? Nem jelenti-e ez az iparűzési adóbevétel 

további csökkenését? Mert látom, azért a legnagyobb részt a saját bevételeink között ez 

jelenti. A másik, ami most kiosztásra került, nem tudom, ma még lesz egy olyan napirend, 

ami az idő rövidsége miatt nehezen olvasható, értelmezhető. Itt most azt értem, hogy végül ez 

a projekt megvalósul, csak két program keretében kerül finanszírozásra, ez a 

költségvetésünket nem érinti, csupán a felhasználás vagy a bevételnél külön költsége jelenik 

meg. Az egyik a beruházás célú, a másik meg felhalmozás célú kiadás. Ez lényegében 

ugyanaz, mert ugyanott jelenik meg, csak külön sorra tesszük rá. Ugye ezt jelenti? A projekt 

megvalósul, nincs veszélyben ez a 300 millió Ft, a megvalósíthatóság? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A végén kezdem, aztán átadom a szót Bali Zoltán elnök úrnak. Annak érdekében, hogy az az 

eredeti tervezett cél, pl. a Kézművesek Házának, a kézműves termékek helyi piacának a 

megvalósítása úgy történhessen meg, ahogy azt mi és a helyi őstermelők, ill. szövetkezetben 

gondolkodók elképzelték. Azt nem lehet egyértelműen és csak abból a TOP forrásból 

megvalósítani, tehát sem összegben változás nem történik, sem pedig a célban, csak annak 

érdekében, hogy úgy tudjuk megvalósítani, ketté kellett venni, és láthatja képviselő úr a 

kiegészítésben, hogy az egyik a TOP 6.1.3.15. a másik pedig a TOP 6.1.4.16., két különböző 

forrásból valósulhat meg. Tehát összeg-átcsoportosításra kerül sor. Ami a többletkiadásokat 

illeti, nem újdonság, és erről szerintem ezen a közgyűlésen, ezen a fórumon már többször is 

beszéltünk, én magam is szóba hoztam. Már a Településfejlesztési Operatív Program 

keretében, már az orvosi rendelők, a szociális intézmények felújításakor láttuk azt a 

problémát, hogy az építőipari drágulások miatt magának Zalaegerszeg Önkormányzatának is 

már 2017-ben is részben saját kiegészítő forrásokhoz kellett nyúlnia, részben pedig 

megnyitottuk azt a 100 millió Ft-os hitelkeretet, amelyet bizony fel kellett használnunk annak 

érdekében, hogy most Zalaegerszeg elmondhassa magáról 23 megyei jogú város közül, hogy 

a szociális intézmények felújításában, és a háziorvosi rendelők, egészségügyi alapellátás 

felújítása tekintetében az elsők között vagyunk és az elsők között fogunk végezni. Ennek 

bizony ára van. Azonban semmiképpen sem szabad a beruházást és a működtetést 

összekeverni, hiszen valóban ugyanezzel a problémával fogunk majd szembesülni a Modern 

Városok program esetében is, ahol – ahogy képviselő úr mondta, hogy nincs többletforrás –, 

de, a megvalósításhoz, magához a beruházás megvalósításához igényelhető majd a 

kormánytól többletforrás. Hiszen valóban, ahogy képviselő úr is mondta, 2015-ben került 

aláírásra ez a szerződés, 2015-ös előzetes megvalósíthatósági tanulmányok alapján kerültek 



 24. oldal / 125 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 

 

kalkulálásra az árak, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a 2018-as árakkal. Ehhez 

azonban plusz kormányzati támogatás igényelhető. Viszont a működtetés és a fenntartás 

tekintetében már valóban az a helyzet – és ezt magam is a múltkori közgyűlésen az uszoda 

kapcsán is elmondtam –, hogy igen, a fejlesztéseknek mindig ára van. Lehet egy városnak 

nagyokat álmodni, ezt is építsünk, azt is építsünk, uszodánk is legyen, hangversenytermünk is 

legyen, konferenciatermünk is legyen. De ha megépült, akkor az öröm után majd következik, 

hogy a következő évben ezeket fenn is kell tudni tartani, működtetni is tudni kell. Éppen ezért 

aztán a beruházáshoz igényelhető többletforrás, de ha megépültek, akkor bizony 

valamennyiünk közös felelőssége, hogy utána fenn is kell tudni tartani. Pontosan tudtuk 

mindannyian, akik ezt szorgalmazták, és akik az akkori városvezetést és a képviselőtestületet 

is nyomás alá vették, hogy pl. egy vadonatúj, nagy tízpályás, 50 méteres uszoda külső 

medencével és tanuszodával az bizony nem annyiba fog majd kerülni a fenntartás 

tekintetében, mint a mostani. Hiszen a mostani uszodánk kb. évi mínusz 50 millió Ft-ot 

termel, egy ilyen vadonatúj nagy beruházás ha elkészül, az legalább mínusz 200 millió Ft-ot 

fog termelni, és ezt majd a költségvetésben nekünk kell biztosítani. Tehát ennek a 

beruházásnak bizony ára lesz, de még egyszer mondom, magához a beruházás 

megvalósításához lesz többletforrás, kétségtelen tény, hogy utána viszont a működtetés már a 

mi kötelességünk. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Csak három gondolatot képviselő úr felvetett kérdéseihez. A költségvetésünk – ahogy azt már 

említettem – hiánnyal nem tervezhető, itt sincs hiány, és visszacsatolva arra, amit kérdezett, 

ha megnézzük a főösszeget, a közel 31,5 milliárd Ft-hoz képest a beruházási kiadások 15,1 

milliárd Ft, a saját bevételünk általában 5,4-5,6 milliárd Ft között mozog. Ahogy polgármester 

úr is említette, ez nagy felelősséget ró majd az elkövetkezendő időszakra, hiszen ha csak 

vagyonként nézzük ezt, akkor egy olyan 15 milliárd Ft-nyi plusz vagyon jön létre 

Zalaegerszegen, amit az önkormányzatnak fenn is kell tudni tartani. Azért is tértem arra ki, 

hogy a 2018-as, de leginkább majd a 2019-es és a 2020-as költségvetési tervezésünknél lesz 

fontos pont, hogy a működési kiadásainkat mindig a saját bevételeinkhez tudjuk igazítani. Ez 

a saját bevétel az, amivel gyakorlatilag úgy tudunk sáfárkodni – sportkiadások, kulturális 

kiadások, fenntartási költségek, egyéb plusz kiadások – amik gyakorlatilag az önkormányzat 

saját mozgásterét meghatározzák. Ahogy azt 2015-ben, 2016-ban, és 2017-ben is tettük, 

ezekből próbálunk úgy sáfárkodni, hogy egyébként a fenntartást biztosítani tudjuk. Láthatta 

képviselő úr is, az elmúlt három évben az év végi zárásoknál olyan probléma nem volt, hogy 

valamit túlterveztünk, és vissza kellett venni. Idei év volt az, hogy a felhalmozási 

bevételeknél ill. a közhatalmi bevételeknél kellett visszalépnünk, de gyakorlatilag ennek a 

lába az e-útdíjas döntés. Azt is láthatjuk, hogy egyébként a Zalaegerszegen működő gazdasági 

társaságok eredményesen gazdálkodtak, hiszen ahhoz képest, hogy mennyi ez az adóbevétel 

kiesés, ahhoz képest egyébként a közhatalmi bevételeket nem kellett arányaiban annyival 

csökkenteni. Tehát úgy gondolom, hogy egyébként bőven pozitív szaldóval zárhattuk volna 

az idei évet, egészen másról beszélhetnénk 2018. tekintetében, vagy éppen 2017. tekintetében. 

Azok a fejlesztések, amiket polgármester úr is említett, meglenne a fedezeti oldala, és ha a 

beruházásainkkal, ill. a Zalaegerszegre jövő működő tőke tekintetében úgy tudunk sáfárkodni, 

ahogy azt az elmúlt időszakban tettük, és ha az árbevétel-növekedés, amit az itt működő 

cégek tudtak realizálni az elmúlt időszakban, az tovább folytatódik, akkor fenntartható lesz ez 

a közel 15 milliárd Ft-nyi beruházás. Amit képviselő úr szintén említett, hogy hogyan fogjuk 

tudni kezelni ezt a 20-30, akár esetenként 40 %-os eltérést, leginkább egyébként a 

magasépítés tekintetében van kapacitáshiány. Itt elsősorban a Beszerzési Testületre is vissza 

tudnék mutatni, hiszen rengeteg közbeszerzési eljárást érvénytelenítettünk, vagy éppen a 

tárgyalási szakaszban a műszaki ellenőrökkel, ill. a hivatal műszakos kollégáival tudtunk 
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olyan költségcsökkentő tárgyalásokat, műszaki tartalom átstrukturálást véghez vinni, amivel a 

beruházás értéke közelített a támogatásban megítélt értékhez. Ez is egyfajta politikai lobbit 

kell hogy eredményezzen az elkövetkező időszakban, hogy azokat a megítélt összegeket ki 

tudjuk egészíteni, hogy azok a beruházások véghez vihetők legyenek. Ami nekünk még 

nagyon-nagyon fontos, és ezúton is köszönjük a Műszaki Osztály valamennyi kollégájának 

segítségét, akik ezekben a projektekben részt vettek, hiszen megfeszített tempó mellett kellett 

ezeket biztosítani, hogy a tervezésben megállapított összegek lehetőség szerint majd a 

kivitelezési szakaszba érésnél is pontosan legyenek meghatározva. Ahogy azt polgármester úr 

is említette, plusz forrást tudtunk hitelből hozzátenni, ill. amikor a saját bevételeink 

rendelkezésre álltak, akkor az önkormányzat ki tudta egészíteni, de egyébként párhuzamosan 

mindig is műszaki tartalom csökkentés, és realizálás volt az az elsődleges cél, amivel tudtuk 

ezeket az összegeket egymáshoz közelíteni. Ha olyan eltérések voltak, amit az önkormányzat 

nem tudott felvállalni, akkor érvénytelenítettük azokat az eljárásokat, és rengeteg ilyen esetre 

volt példa az elmúlt időszakban. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Hogy végezetül számszerűsítsem az e-útdíjjal kapcsolatban elnök úr által elmondottakat, csak 

érzékeltetem, hogy ez Zalaegerszeg esetében éves szinten 600 millió Ft kiesést eredményez. 

Ha a 23 megyei jogú várost összehasonlítjuk, akkor a többi 22-nél 0, 50, 100 millió Ft ez a 

kiesés, nyilván egy Győr, egy Székesfehérvár, egy Debrecen méretű városnál ez viszonylag 

könnyen észre sem vehető, tehát nem jelent gondot. Nálunk bizony ez a 600 millió Ft igen 

tetemes, viszont látható, hogy nem kellett ekkora mértékben korrigálnunk a helyi iparűzési 

adóbevételünkre vonatkozó sort, ez azt jelenti, hogy ezt részben elfedte a többi cég fejlődése 

és az általa történt befizetés, de egészében nem tudta. Éppen ezért ha belegondolunk abba, ha 

nem lett volna ez a kedvezmény, akkor most arról beszélhetnénk majd hamarosan a 2018-as 

költségvetés kapcsán, hogy akár az elmúlt 27-28 év rekordját, akár 4,5 milliárd Ft-ot is 

elérhetné Zalaegerszeg helyi iparűzési adóbevétele a következő évben. Ez most nem így lesz, 

ennek az e-útdíjnak a kedvezménye következtében, de bízunk benne, hogy majd egyéb 

lehetőségekkel ez majd fog majd kompenzálódni. De valóban egész más lenne a téma, ha ez 

az összeg is befolyt volna.  

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Az első módosító javaslatot megkapták képviselőtársaim kiegészítésképpen, ez a TOP 

programban történő átcsoportosítást takarja. Felkérem a testület tagjait, erről szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a módosító 

javaslatot. 

Bali Zoltán képviselő úr módosító javaslatáról kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a módosító javaslatot. 

Kérem, hogy az előterjesztés határozati javaslatáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot: 

 

ZMJVK 231/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2017.(II.09.) sz. határozata  

1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 Tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

      

 1. évben  2. évben  3. évben 

Helyi és települési adók 01 4.968.500 5.200.000 5.250.000 5.300.000 

Tulajdonosi bevételek  02 83.691 85.000 85.000 85.000 

Díjak, pótlékok, bírságok 03 45.365 8.500 8.500 8.500 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb 

tárgyi eszközök értékesítése 

04 363.611 300.000 300.000 300.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

05     

Privatizációból származó bevételek 06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 

07     

Saját bevételek (01+... +07) 08 5.461.167 5.593.500 5.643.500 5.693.500 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 2.730.584 2.796.750 2.821.750 2.846.750 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 

10 25.248 44.141 88.398 87.057 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 11 25.248 44.141 88.398 87.057 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

13     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 14     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

15     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

18     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

19 3.250 8.500 48.125 47.125 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 3.250 8.500 48.125 47.125 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

22     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 22     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

24     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

27     

Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 28 28.498 52.641 136.523 134.182 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 

29 2.702.086 2.744.109 2.685.227 2.712.568 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  2017. évi zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség 

szükséges. Megállapítom, hogy a testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 

elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

40/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a 2017. évi költségvetésről szóló 

6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

9. A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Erre azért van szükség, mivel a jelenlegi költségvetésünk 2017. december 31-ig hatalmaz fel 

bennünket, ugyanakkor a következő képviselőtestületi ülés, amely majd elfogadja a 2018. évi 

költségvetést, majd csak 2018. február 7-én lesz. Így erre az időszakra szükséges minden 

esztendőben megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendelet-

módosítást. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

41/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

10. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési 

szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az anyagban az látható, hogy az egyes szervektől, különböző kormányigazgatási és 

államigazgatáshoz kapcsolódó hatóságoktól milyen észrevételeket kaptunk a tervezetünkkel 

kapcsolatban, illetve azokra milyen válaszokat tudunk adni. Az anyagot korábban már 

megismerhették képviselőtársaim. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 232/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településképi arculati 

kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési szakaszában lefolytatott 

partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja.. 

 

2.  A Közgyűlés az egyeztetési eljárásában beérkezett véleményeket megismerte, 

az előterjesztésben elfogadásra javasolt véleményeket elfogadja és az 

indokolással elfogadásra nem javasolt véleményeket nem fogadja el. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott 

vélemények beépítéséről a településképi arculati kézikönyv és a településképi 

rendelet tervezetébe. 

 

 Határidő:  2017. december 14. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Arculati Kézikönyvének elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ugyancsak a szakbizottság előzetesen tárgyalta, és egyhangúlag támogatta az Arculati 

Kézikönyv megalkotását, amely egyfajta iránymutatást jelent majd a következő időszakra arra 

vonatkozóan, hogy a városképnek hogyan lenne szerencsés alakulnia. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 233/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékleteként 

elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településképi Arculati 

Kézikönyvét.  

2.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településképi Arculati Kézikönyvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

tegye közzé és az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldje meg az 

érintett szerveknek. 

3.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településképi Arculati Kézikönyvének monitorozása érdekében gondoskodjon 

az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről. 

 

Határidő:  2. pont tekintetében: 2017. december 29. 

  3. pont tekintetében: 2018. január 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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12. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kicsit az előzőek folyománya is, hogy ennek a rendeletnek a megalkotása szükséges. 

Előzetesen ugyancsak képviselőtársaim megismerhették ennek tartalmát, a szakbizottság, a 

Műszaki Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatta a rendelet megalkotását. 

Kérdezem a Műszaki Bizottság elnökét, kívánja-e külön kiegészíteni az anyagot. Nem kíván 

szólni. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Láttam, és a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nagyon sok korábbi rendeletünket most 

valamilyen oknál fogva egy településképi rendeletbe foglaltuk össze. Egy dolgot kiírtam 

magamnak, amit többször feltettem, ez pedig a reklámok miatt van. Az V. fejezet 46. § 24.2. 

bekezdésében az utasváró, mint reklámhordozó az én értelmezésem szerint csak 

autóbuszváróban helyezhető el. Ezt elmondtam, ennek ellenére önállóan is ezt a 

reklámfelületet elhelyeztük, akár a belvárosban is. A másik ilyen kérdésem volt – és ezt most 

azért teszem fel, mert a Műszaki Bizottság ülésén nem tudtam részt venni – a 22. § (3) bek. b) 

pontjában a zártkertek esetében biztosítani kell a megfordulás lehetőségét. Aki ismeri most 

Zalaegerszegen a zártkertek megközelítését, ha ott a 6 m-es távolságot tudom biztosítani a 

megfordulásnál, az szuper jó lenne. Úgy gondolom, ez egy későbbi időpontban 

megvalósítható. Van egy kérdésem, ez a 49. §-hoz vonatkozik, hogy egyéb reklám-

elhelyezési lehetőség, de nem nevesíti. Mi a helyzet a villanyoszlopokon elhelyezett ún. 

elefántfüles reklámfelületekkel, ez is a településképi rendelet része. Ez nem tartozik ehhez, 

vagy nem sikerült nevesíteni ezt a reklámfelületet? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Első megjegyzésére rögtön reagálok is képviselő úrnak, az utasváróknál amiről beszélünk, ez 

a CityLight lehetőségek, amit fel lehet használni. Azonban az országos állásfoglalás kiadása 

kapcsán is azzal szembesültünk, és ezért került így átvezetésre, mivel vannak olyan utasvárók, 

ahol lehetne ugyanilyen CityLight reklám, azonban maga az utasváró nem rendelkezik a 

megfelelő reklámértékkel, tehát nem nagyon van kihasználva, és nem éri meg az adott cég 

számára, hogy ott ilyet elhelyezzen. Ez úgy kompenzálható, hogy a törvényalkotó elképzelése 

szerint ezeket máshol lehet, saját költségen pótolni, tehát ha mondjuk Zalaegerszegen van 100 

ilyen utasváró, és abban van olyan 20, ami nem rendelkezik a cég szerint ilyen 

reklámértékkel, akkor saját költségen 20 ilyet máshol egyébként elhelyezhet. Ez a válasz az 

első kérdésére. A villanyoszlopokkal kapcsolatban itt aljegyző asszony közben tájékoztatott, 

ez azért nincs szabályozva ebben a rendeletben, mert az nem az önkormányzathoz tartozik, 

hanem a közúthoz. Éppen ezért mi ezzel kapcsolatban nem szerepeltethetünk semmit a saját 

rendeletünkben. Főépítész urat kérdezem, van-e ezen kívül bármi, amit meg szeretne 

válaszolni. 

 

Bálizs Andrej főépítész: 

Annyiban egészíteném ki a falragaszokat, hogy mint plakát megszűnt fogalomnak lenni, 

ezáltal így a falragaszok, melyek a településképet rontanák, egy az egyben meg fognak 

szűnni. Egy olyan mederbe próbálja terelni a helyettes államtitkárság a településképet, hogy 

ne adjon lehetőséget a vizuális szennyezésre, ezért utcabútorokba küldi ezeket a reklámokat. 

A falragaszokat még annyiban egészíteném ki, hogy közcélú falragaszok lehetnek, tehát ami a 

köz érdekét szolgálja, persze ez sem lehet villanyoszlopokon. A zártkertet illető kérdését úgy 

válaszolnám meg, hogy erős adottságok vannak, tehát az utak szűkössége gyakran nem engedi 
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meg a megfordulást, viszont építési telek nem létesíthető úgy, hogy az úttal nem érhető el. 

Ennyi volna a válaszom. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A közcélúaknál annyi kiegészítést tegyünk, itt arra gondolunk, ha mondjuk egy színházi 

előadásnak a reklámozása, koncert reklámozása történik, vagy bármi olyan esemény, ami 

mondjuk egy város életében akár fesztivált jelent, akár bármilyen előadást, ennek 

természetesen továbbra sincs semmi akadálya. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Közcélú hirdetés lehet, de az Ady utca sarkán ott van a CityLight, Sorost reklámozta mindkét 

oldalán az elmúlt hónapban, és utasváróként van nyilvántartva. Ez az egyik. A másik, amit a 

villanyoszlopokról mondott polgármester úr, nekem megint van egy olyan aggályom, hogy ez 

a közútra tartozik, de mint reklámfelület, azért kell hozzájárulnia az önkormányzatnak ehhez, 

hiszen hozzájárulunk egy magántelken elhelyezett reklámtábla engedélyezéséhez is. Ezt csak 

azért mondom, mert nehogy az legyen, mint Budapesten, ahol rendkívüli közgyűlést hívtak 

össze, hogy a villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák használatáról is rendeletet 

alkossanak. Most valahogy ezt kérdeztem, hogy kimaradt-e, szándékosan maradt-e ki, mert ha 

ez elindul Budapestről, hogy ott ezeket az elefántfüleket most közgyűlési jóváhagyással, mint 

reklámfelületet jóváhagyták, nehogy a jövő hónapban, vagy éppen februárban Zalaegerszeg is 

ide kerüljön, hogy erről is nekünk dönteni kell. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Annyiban más Budapesten a helyzet az adott témával kapcsolatban, hogy ott voltak olyan 

villanyoszlopok, amelyek közvetlenül az önkormányzathoz tartoztak közterületként. Nekünk 

azonban ilyen nincs, ezek közül egy sem tartozik közvetlenül Zalaegerszeg 

Önkormányzatához, ezért nem kellett a rendeletben foglalkozni vele. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal,  

4 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot: 

 

ZMJVK 234/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

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

jogszabályi előírásoknak megfelelően a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendeletet tegye közzé és az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel 

együtt küldje meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő:  2017. december 29. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelet monitorozása érdekében gondoskodjon az 

önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről. 

 

Határidő:   2018. január 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem, hogy a rendeletről szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a 

rendeletet. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a településkép védelméről 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

13. A partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendeletet. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

14. A helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Erre csakis azért van szükség, mivel időközben megalkottuk a településképi arculatról a 

rendeletünket, az tehát leválasztásra került, és a megmaradó téma tekintetében ugyancsak kell 

egy rendeletet létrehoznunk és módosítanunk, alkotnunk. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a szavazáshoz minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 

rendeletet. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

44/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét 

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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15. A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Modern Városok programban is szerepel, és a város gazdaságfejlesztési stratégiájának is 

része egy logisztikai központ és konténerterminál létrehozása, mellyel kapcsolatban a 

kormányhatározat már megszületett, és örömmel számoltam be a közgyűlésnek arról, hogy 

300 millió Ft lett nevesítve a logisztikai központ és konténerterminál előkészítésére, az 

engedélyes és kiviteli tervek létrehozására. Azonban közben egy újabb jó hírt is tudtunk a 

képviselőtestület elé tárni, hiszen a Településfejlesztési Operatív Program keretében már a 

megvalósításra 1,1 milliárd Ft-ot nyertünk el, ugyanerre a célra, így bízom benne, hogy ez 

valóban egy olyan gazdaságfejlesztési lehetőség lesz nem csak Zalaegerszeg, hanem a térség 

számára is, amit a következő években, évtizedekben ki tudunk használni a közösségünk 

érdekében. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Csak egy kérdésem van, polgármester úr, mindamellett, hogy örvendetes, és reméljük, hogy 

megvalósul, és rentábilis lesz. Most a pózvai jelenlegi vasúti megálló mellett, a vasútvonal 

mellett helyezkedik el ez a terület. Ez a terület magánterület, önkormányzati terület, vagy a 

zalaszentiváni önkormányzattal közös terület, és ezt a területet ugyanúgy kell nekünk 

közművesíteni? Azt kérdezem, meg kell-e vásárolni, vagy ez már közös önkormányzati 

terület? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Többségében magánterületről van szó, azonban maga a beruházás – ahogy az a 

kormányhatározatban is szerepel – nem önkormányzati hatáskörben fog megvalósulni, hanem 

állami beruházás keretében. A NIPÜF Zrt. kapta a feladatot, így velük kapcsolatban lesz majd 

a megvalósítás, nyilván mi kiegészítőként tudunk részt venni ebben a beruházásban. Tehát 

Zalaegerszegen valósul meg, de állami beruházás keretében. Van egyébként egy-két kisebb 

önkormányzati terület is, ami hozzánk tartozik, de többségében magánterület. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 235/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 

a tervezett logisztikai központ területét az előterjesztés 3. melléklete szerint.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a területre 

vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd az egyeztetési 

eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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16. Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A közgyűlésen is jelen van Prenner Zsuzsanna, az egyetlen pályázó, aki eddig is az Egyesített 

Bölcsődék magasabb vezetője volt. Azt hiszem, az elmúlt időszakban valóban büszkék 

lehettünk arra a munkára, amit igazgatónő elvégzett, hiszen nem csak a magas szakmai 

színvonalról tudtunk számot adni minden egyes találkozásunk kapcsán, hanem valóban olyan 

fejlesztések és beruházások indultak meg, amelyek oda tudnak majd vezetni minket egy-két 

éven belül, mire az európai uniós ciklus véget ér, hogy valóban be tudunk számolni arról, 

hogy Zalaegerszeg minden bölcsődéje immáron a XXI. század elvárásainak megfelelően úgy 

újult meg, hogy az méltó ahhoz az elképzeléshez, és nevelési-szakmai programhoz is, amelyet 

az Egyesített Bölcsődék megfogalmazott saját maga számára. Előzetesen mind a szakmai 

bizottság, mind pedig az érintett közgyűlési bizottság is egyhangúlag támogatta az újbóli 

kinevezést és megbízást.  

Kérdezem Prenner Zsuzsanna pályázót, hogy a képviselőtestület ülésén szeretne-e külön 

szólni, szeretné-e kiegészíteni a pályázatát. Nem kíván szólni.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 236/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1. napjától kezdődően 

2022. december 31-ig Prenner Zsuzsannát bízza meg az Egyesített Bölcsődék 

magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

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

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 97. § (21a) bekezdése, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet illetményre vonatkozó, jelenleg hatályos rendelkezései, 

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint, munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrészét 13.560,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát az Nkt. 8. sz. melléklete 

alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg. 

  

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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Prenner Zsuzsannának az eddigiekhez hasonlóan sok sikert és jó munkát kívánunk a 

képviselőtestület nevében! 
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17. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egy indoklást szeretnék még hozzátenni, képviselőtársaim látni fogják, hogy a kinevezés 

határideje 2019. december 31., és majd egy másik igazgatói kinevezés kapcsán is látni fogják, 

hogy javaslatomra 2019. december 31. került megnevezésre. Ennek az az oka, úgy gondolom, 

hogy az a korrekt eljárás a polgármester és a képviselő-testület részéről is, ha megadjuk a 

lehetőséget arra, hogy a 2019-ben megválasztásra kerülő új városvezetés és új képviselő-

testület döntsön majd arról, hogy 2019. december 31. után, tehát 2020-tól milyen formában 

szeretné majd működtetni cégeink rendszerét, és milyen személyi összetétellel. Ezért majd 

látják képviselőtársaim, hogy nem csak itt van a 2019. december 31-i javaslatom, hanem majd 

máshol is ugyanezzel a dátummal fognak találkozni. Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni. 

Kérdezem Bánhegyi Péter igazgató urat, kíván-e szólni a kinevezéssel, az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 237/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre Bánhegyi Pétert (8900 

Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5. I/4.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 500.000.- 

forintban állapítja meg. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  felkérésre: ügyvezető 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Sok sikert kívánunk, és bízunk benne, hogy valóban akár a turizmus, akár a városmarketing, 

városimázs, kommunikáció terén olyan további fejlesztéseket tudunk megvalósítani – 

tekintettel a nagyberuházásainkra is –, amely valóban a zalaegerszegi fejlesztésekhez méltóan 

tud majd megvalósulni. 
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18. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Abban egyeztünk meg – és erről a Tulajdonosi Tanácsadó Testületen is több alkalommal szót 

váltottunk –, hogy egyben kezeljük ezeket az előterjesztéseket, így kérem most Gecse Péter 

alpolgármester urat, hogy általában véve az önkormányzati cégekkel kapcsolatban egy 

expozét fogalmazzon meg a közgyűlés számára, most folytassuk le a szakmai vitát, és utána 

már csak a szavazások következnek. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Ahogy polgármester úr fogalmazott, a következő napirendi pontokban az önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok előzetes üzleti terveit, prémiumkiírásait, részben még 

személyi kérdéseket, hiszen már az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. kapcsán erről 

döntöttünk, de még lesz a továbbiakban személyi kérdésről döntésünk, ill. a korábbi Zala 

Depo Kft-t és Müllex Körmend Kft-t érintő összevonással kapcsolatban is szükséges még egy 

döntést meghoznunk. Ahogy polgármester úr is említette, a Tulajdonosi Tanácsadó Testületen 

részletesen tárgyaltuk az előterjesztéseket, illetve inkább a nagyságrendeket, a sarokszámokat. 

Miután a Tulajdonosi Tanácsadó Testület megadta a hozzájárulást, utána a bizottsági 

szakaszban tovább értelmeztük, beszéltük át az előzetes üzleti terveket, a jövő évre vonatkozó 

prémiumkiírásokat. Ha képviselőtársaim a bizottsági szakaszban meghozott döntéseket 

megnézték, akkor nagyjából egyhangú döntések születtek, a Műszaki Bizottság esetében volt 

egy tartózkodás, de összességében azt tudom elmondani, hogy a szakbizottságok az előzetes 

üzleti terveket és a prémiumkiírásokat támogatták. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy 

próbáltunk olyan előkészített anyagot hozni már a Tulajdonosi Tanácsadó Testületre, hogy a 

képviselők, ill. a külső szakmai tagság ezt tudja támogatni. Alapvetően igyekeztünk időben 

elkezdeni ezt a munkát, és minden cégvezetővel, gazdasági vezetővel személyesen leülni és 

átbeszélni a cég aktuális ügyeit, értékelni a 2017-es gazdasági évet, és ehhez kapcsolódóan 

átbeszélni azokat a sarokpontokat, nagyságrendeket, nehézségeket költségvetést érintően is, 

amelyek a 2018-as évi üzleti tervezést is érintették. Amit összességében el tudok mondani 

céggel kapcsolatban, hogy azt kértük, alapvetően az alapításkor, az alapvetően ellátandó 

feladatokra fektessék a legnagyobb hangsúlyt, hiszen az egykori cégalapításkor ez volt az 

akkori alapítók legfontosabb elvárása. Ezt a továbbiakban is képviselnünk kell, és 

természetesen mindezeket a költségvetési lehetőségek függvényében kell megtennünk. Fontos 

sarokpont volt minden cég esetében az új fejlesztések előkészítése, a további tervezés 

fázisában való részvétel, ez azért is nagyon fontos, hiszen több gazdasági társaság kap majd új 

feladatot, akár a TOP-os projektek kapcsán, akár a Modern Városok programban megvalósuló 

beruházások kapcsán, és a későbbiekben az uszoda kapcsán erről még fogunk beszélni. 

Polgármester úr is utalt rá, hogy mind a költségvetésben, mind a gazdasági társaságok 

mindennapjaiban oda kell figyelnünk ezeknek a működtetésére, és hosszú távú fenntartására, 

és az állagmegóvásra is. Amely elsősorban a városüzemeléssel foglalkozó gazdasági 

társaságoknál jelentkezett, az a minimálbér és a garantált bérminimum kérdése, ill. a 

szakemberhiány, amelyre a jövőben majd közösen gondolkodva további válaszokat kell 

adnunk. Ahogy az ügyvezetőkkel ezt a témát érintettük, jelezték, hogy egyes szegmensekben, 

egyes ágazatokban itt várható probléma, de a 2017-es évet érintve ez még megoldott, és 

nyilván most a 2018-as év üzleti tervezését is úgy végeztük, hogy ezt a problémát próbáltuk 

áthidalni. De természetesen a jövőben ezzel foglalkozni kell. Amit még szeretnék kiemelni, 

hogy a Tulajdonosi Tanácsadó Testületen a korábbi megállapodás alapján alakítottuk ki a 

prémiumkiírásokat, a prémiumstruktúrát, amit egyébként a testület támogatott és el is 
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fogadott. Kiemelten köszönetet kell most mondanom a gazdasági társaságok vezetőinek, ill. a 

gazdasági vezetőknek, hiszen nem vagyunk egy egyszerű egyeztetési szakaszon túl, és talán 

hónapról hónapra, és majd negyedévről negyedévre is értékelnünk kell a gazdasági 

eredményeket, a számokat, hiszen a 2018-as évet érintően vannak még megoldandó 

feladataink. Emellett még szeretnék köszönetet mondani Matics Attila gazdasági 

tanácsadónak is, aki segítette a munkánkat, segítette a munkámat, és természetesen fontos, 

hogy mindezek az egyeztetések és előkészítések nagyon konstruktív és úgymond hozzáértő 

légkörben valósulhattak meg. Kérem a képviselőtestületet, hogy ilyen szemmel támogassuk a 

megfogalmazott előterjesztés tartalmát, és kérem a képviselőtestületet a jövőben is, hogy 

támogassuk a gazdasági társaságainkat. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem a testület tagjait, általában véve a cégekkel kapcsolatban kíván-e valaki szólni,  

van-e kérdés, észrevétel. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Tényleg általában, és nem kívánok minden cégnél véleményt mondani, és habár a bizottsági 

szakaszban elhangzott, de van, amit nem tudtam elmondani. A Tulajdonosi Tanácsadó 

Testület ülésén is megfogalmaztam azt az észrevételemet, hogy egyrészt a bevételek az előző 

évi teljesítéshez képest kevesebb tervezése felveti talán azt a gondolatot, ha mindenki arra 

panaszkodik, hogy bér, minimálbér, garantált bérminimum fizetési kötelezettsége van, akkor 

neki a gazdálkodásban a költségvetésénél problémát jelent. Ha már elért egy bevételi szintet, 

és továbbra is ezeknek a követelményeknek meg akar felelni, tehát megtartani a munkaerőt, 

fejleszteni a bért, akkor nem kevesebbet kell tervezni, hanem legalább a nullás eredményt 

biztosítani kell. Ez volt az egyik ilyen észrevétel. A másik, hogy pozitív dolog, hogy már 

nincs mínuszos adózott eredménnyel leadott üzleti terv, még a Kvártélyház is plusz nullás 

eredménnyel adta le az üzleti tervét. Ez egyik oldalról azt jelenti, hogy ezeket az 

eredményeket túl lehet teljesíteni, a bevételeket is túl lehet teljesíteni, mert talán egy társaság 

kivételével a 2017. évi tervhez képest a 2017. évi várható bevétele mindegyiknek magasabb. 

Ez egy kicsit kapcsolódik az alpolgármester úr által elmondott prémium-dolgokhoz, ebben 

valójában megállapodtunk, konszenzus van, hogy jelen pillanatban a prémiumkitűzések, 

amely döntően 100 %, többletteljesítményre, működőképesség biztosítására ösztönöz, míg a 

fennmaradó rész egy feladat teljesítést, egy szolgáltatás rendelkezésre állást jelent. Az is 

nagyon lényeges, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásával, az önkormányzat által 

szerződéssel vállalt feladatokat mindenki tudja teljesíteni, ez pedig a zalaegerszegi városlakók 

érdeke is. Azért egy-egy észrevételem volt, pl. az elmúlt évekhez képest az Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. ma már pozitív eredménnyel tervez, korábban sokat érveltünk amellett a 

mínuszos, meg miért mínuszos, de most már az van, hogy rendeződtek a tulajdoni viszonyok 

a stadionnál, úgy látom, egyenesbe jött. A Lész Kft-nél I-III. negyedévben egy magasabb 

eredmény várható, ami az év végére tervezett szintre csökken. Vagy a VG Kft. maga is 

elismeri, hogy egy kicsit óvatos a tervezése, és bizonytalan az a támogatás, amely garantálja 

neki egy nagyobb bevétel és működés bevállalását. Azt is elmondtam, hogy a Kontakt Kft. 

mindig jobban teljesít, mint ahogy tervez, és van jelentős tartaléka, ez talán az ügyvezetőnek 

is dicséretet jelent. A társaságok gazdálkodása kiegyensúlyozott, az is látszik, hogy a piaci 

viszonyok között továbbra is meghatározó, és legnagyobb árbevétellel most már majd a Zala 

Müllex Kft. fog gazdálkodni. Azt is szóvá tettem, hogy a felügyelő bizottságok értékelése 

nem volt jelen, hiszen azért ők képviselik a tulajdonost, az önkormányzatot, a közgyűlést 

azokon az egyeztetéseken, ahol elfogadják az üzleti tervet, és a prémiumok kitűzését, majd az 

értékelését. Nem tudtam megnézni, de biztos, hogy minden cégnek a felügyelő bizottsága ezt 
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elvégezte, és becsatolásra került. Egyébként mindezen nehézségek ellenére támogatom a 

társaságok gazdálkodásáról az előzetes üzleti tervet és a prémiumkitűzést. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Csak pár pontosítás, képviselő úr felvetette a felügyelő bizottságok döntési kompetenciáját. 

Valóban az előzetes egyeztetéseken, a Tulajdonosi Tanácsadó Testület ill. a szakbizottsági 

szakaszban még minden nem állt rendelkezésre, de – Matics Attila gazdasági tanácsadóra is 

nézve – azóta ez megtörtént, tehát ez maradéktalanul megoldódott. Az Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. kapcsán köszönjük az elismerő szavakat. Képviselő úr is a Tulajdonosi 

Tanácsadó Testület ülésén felvetette az árbevétellel kapcsolatos prémiumkiírást, az értékesítés 

nettó árbevételével kapcsolatban fogalmaztunk meg prémiumkiírásokat, de képviselő úr is 

mondta, a felosztás, a nagyságrendek azokat az elveket követik, amiben előzetesen már 

korábban is több körben megegyeztünk. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Bocsánat, egyet elfelejtettem, ez a Rádió és Televízió Kft. Ismerjük a nehézséget, ismerjük, 

hogy már a Rádió1 elvitte a reklámokat, és elvitte a híreket is, de azért én december 11-én 

hallgattam a rádiót az autóban, amíg tudtam, és nekem még mindig az volt, hogy a december 

5-i Mikulás-felvonulást reklámozza. Nem tudom, ki szerkeszti a műsort, de azért arra 

figyeljünk oda, hogy ne három-négy nappal korábbi eseményekről adjon tájékoztatást. Az 

örvendetes, hogy ma már nincsenek beruházási, fejlesztési gondjai, sikerült megoldani, az 

meg pláne elismerés, hogy a kieső bevételeket szerződésekkel mondjuk akár a központi 

hírközlő televíziótól, TV1-től, DunaTV-től sikerül pótolni, ez kompenzálja azt, ami talán 

kiesett a rádióbevételből. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Általában véve tárgyaltunk a napirendről, igazgató urat kérdezem, kíván-e külön szólni. Nem 

kíván szólni. További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 3. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 238/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 267.771 eFt nettó árbevétellel és 66 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 
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1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a Sportuszoda és a Városi Strand fejlesztésének szakmai 

előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos 

működtetési modell kidolgozása esetén 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 

üzemeltetéséből származó 50 millió Forint éves nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 3%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható az Alsóerdei Kalandpark projekt előkészítésében való 

aktív részvételéért (az önkormányzattal és a kivitelezővel szorosan 

együttműködve) és a projekt üzemeltetési koncepciójának kidolgozásáért. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 

kihasználtságának növelése érdekében megszervezett rendezvények 

megvalósulása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. 

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. 

évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

19. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjének megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egy rendkívül fontos posztról van szó, igazgató úr tölti be ezt az igazgatói posztot, és itt is, 

ahogy az előzetesben elmondtam, 2019. december 31-ig javaslom, hogy Bánhegyi Péter lássa 

el ezt a feladatot. 

Kérdezem igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kíván szólni.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati 

pontot. 

Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 239/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre Bánhegyi Pétert (8900 

Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5. I/4.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ZTE-SPORTSZOLG Kft. 

ügyvezetőjévé. A megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti 

meg.   

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős: felkérésre: ügyvezető 

 

 

 

20. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 240/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi 

előzetes üzleti tervét 34.200 eFt egyéb bevétellel és 26.972 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

 

 

21. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének 

módosítása, valamint a Kft. ügyvezetőjének megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Horváth Mártonra teszünk javaslatot, hiszen igazgató úr az elmúlt időszakban is megfelelő 

szakmai színvonalon látta el ezt a feladatot, és ahogy a felvezetésben elhangzott, itt is 2019. 

december 31-ét javaslom a megbízás időpontjául megnevezni. 
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Kérdezem igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 3. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 241/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Horváth Mártonnal (8900 Zalaegerszeg, 

Vizslaparki u. 33. V/39.) 2016. december 21-én kötött megbízási szerződés 5. 

pontját közös megegyezéssel akként módosítja, hogy a megbízás határozott 

időre, 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig szól.  

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti megbízási szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre Horváth Mártont (8900 

Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 33. V/39.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 500.000.- 

forintban állapítja meg. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében 

szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: felkérésre: ügyvezető 
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22. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselőtársaim megtárgyalták az ide kapcsolódó szakmai észrevételeket. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 242/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 2.549.789 eFt nettó árbevétellel és 425 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható az NHKV Zrt. által kialakított régiós 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén az önkormányzati szinten 

elindult integrációs folyamatok koordinálásáért a Zala-Észak Régióban 

(mint a régió megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatója) a 

jelenlegi szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges fejlesztése 

mellett.  
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a Búslakpusztán épülő korszerű, vegyes hulladék 

feldolgozására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény, mintaüzem 

próbaüzemének elvégzése esetén, illetve az üzemeltetésben történő 

közreműködésért. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megelelő 

prémium adható az állami koordináció által elvárt szolgáltatás 

átalakításának megvalósulása esetén a szolgáltatási színvonal 

megtartásának feltételével, különös tekintettel a begyűjtött szelektív 

hulladékok mennyiségének, az előző évi begyűjtött mennyiségéhez 

képest történő növelése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megelelő 

prémium adhatót a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, 

rendezvényeken vagy intézményekkel való aktív közreműködés 

megteremtése (pl. nyílt napok szervezése) esetén 
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Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018 évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

23. A Zala-Müllex Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának és a 

könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Eddig a közgyűlésen megbeszélteknek megfelelően kettős ügyvezetés volt a cégnél, most 

pedig, miután Horváth Márton immáron teljes mellszélességgel a Zalai Közszolgáltatóban fog 

tevékenykedni, ezért 2018. január 1-jétől Bauer Arnold látja el az igazgatói feladatokat. 

Kérdezem igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kíván hozzászólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 3. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 4. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 243/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2018. évi 

előzetes üzleti tervét 2.668.450 eFt nettó árbevétellel és 139.790 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 

ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. tevékenységének racionalizálása, 

arculatának, struktúrájának hatékony kialakítása esetén. 
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2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén 

elkészülő hulladéklerakó V. ütemének használatba vételi engedélyének a 

megszerzése, valamint a gazdaságos működtetése esetén. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 7,5-7,5%-ának megfelelő 

prémium adható, amennyiben ZALA–MÜLLEX Kft ipari 

hulladékgyűjtésből származó tevékenysége során keletkező alábbi 

szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi mennyiségeket. 

Karton, papír frakcióból éves 4000 tonna, műanyag frakcióból éves 600 

tonna, fém frakcióból éves 1300 tonna, fa frakcióból éves 1500 tonna, a 

prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése esetén 

maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő 

prémium adható az útépítés útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton 

értékes, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól 

származó) nettó 19 millió forintos árbevétel esetén. Minden további 2 

millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves 

személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves 

személyi alapbér 25%-ig. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Horváth Márton ügyvezető részére a 

prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már 

kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 

könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára 

könyvvizsgáló megbízási díját 130.000,- Ft + ÁFA /hó összegben állapítja 

meg. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2017. december 14. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánok igazgató úrnak, nem kis feladatok állnak sem előtte, sem Horváth 

Márton igazgató úr előtt! 

 

 

 

24. A Zala-Depo Kft. és a Müllex-Körmend Kft. végleges vagyonmérlegének és 

vagyonleltárának, valamint a Zala-Müllex Kft. végleges vagyonmérlegének és 

vagyonleltárának elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem igazgató urakat, kívánnak-e szólni. Nem kívánnak hozzászólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 244/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zala-Müllex Kft. legfőbb 

szerve a Müllex-Körmend Kft-nek a Zala-Depo Kft-be történő beolvadásával 

kapcsolatban harmadik alkalommal határoz. 

A közgyűlés a Müllex-Körmend Kft. beolvadás előtti végleges vagyonmérlegét 

1.336.317 eFt, a Zala-Depo Kft. beolvadás előtti végleges vagyonmérlegét  

2.390.651 eFt, a Zala-Müllex Kft. beolvadás utáni végleges vagyonmérlegét 

2.771.173 eFt mérlegfőösszeggel elfogadja. 

A közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a végleges vagyonleltárokat 

és a végleges vagyonmérlegeket. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2018. január 14. 

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

 

 

25. A LÉSZ Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem Pais Kornél igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 245/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2018. évi előzetes 

üzleti tervét 382.605 eFt nettó árbevétellel és 1.704 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. ügyvezetőjének 

2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható, a Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. alatt felújításra 

kerülő Munkásszálló üzemeltetési tervének, házirendjének, belső 

szabályzatának elkészítése esetén. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható a cég telephelyének további önerős energetikai tárgyú 

fejlesztése esetén. A társaság telephelyén energetikai felújítás 

megvalósítása további épület vagy épületek esetén, az előző időszakhoz 

képest legalább 10%-os energiafogyasztás csökkentés megvalósítása 

esetén. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a korábban telepített köztéri szobrok vagy egyéb 

közterületi eszközök, bútorok saját forrásból megvalósuló, legalább kettő 

ilyen műtárgy karbantartásának, felújításának teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható, amennyiben a társaság egyéb (lakáskiadással 

kapcsolatos) kintlévőségének állománya tovább csökken, és nem haladja 

meg a 2017. év végi adatot (várhatóan 38.000 eFt). 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánok igazgató úrnak és kollégáinak! 
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26. A Városgazdálkodási Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem Horváth István igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kívánja kiegészíteni. Ezúton is 

még egyszer gratulálunk az Év Települése cím elnyeréséhez, hiszen ez mégis csak a cég 

kiváló működését tükrözi. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 246/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2018. 

évi előzetes üzleti tervét 725.980 eFt nettó árbevétellel és 101 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Kiemelt jelentőségű városi rendezvények, programok, események 

alkalmával a társaság az alapfeladatain túl gondoskodjon a rendkívüli 

városszépítő feladatok elvégzéséről, valamint működjön közre egyéni 

választókerületekben szervezett közösségi akciók technikai feltételeinek 

biztosításában. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves 

személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható. 

2. A gazdasági társaság a városi virágosítás, parképítés, fenntartás bázisául 

szolgáló Aranyeső Kertcentrum területén saját beruházás keretében, 

alakítsa ki a megfelelő előkészítő tevékenységhez szükséges technikai 

feltételeket, árnyékolást és jégverés elleni védelmet is biztosító 400 m2 

alapterületű támrendszer megépítésével. A feladat teljesítése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható. 

3. A köztisztasági, illetve parkfenntartási feladatok színvonalának emelése 

érdekében a gazdasági társaság szélesítse a lakossággal, a közösségekkel 

megvalósított együttműködési rendszerét. A feladat teljesítése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható. 

4. A gazdasági társaság saját költségen valósítsa meg a Kiserdei úti Új 

temetőben található elöregedett állapotban lévő, balesetveszélyes 

Mindenki Keresztjének cseréjét, biztosítva ezzel az ott elhelyezett 

megőrzésre szánt sírjelekkel együtt az emlékezéshez méltó környezetet. 
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A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 

20%-ának megfelelő prémium adható. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánok igazgató úrnak és kollégáinak! 

 

 

 

27. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Frauenhoffer Márta ügyvezető igazgató asszonyt! Kérdezem, kíván-e 

szólni. Nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 247/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 75.000 eFt nettó árbevétellel és 

1.274 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalaegerszegi Televízió 1988. novemberétől meglévő 

archívuma digitalizálásának folytatásáért és feldolgozásáért. 
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2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, 

helyszínen való média megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle 

megszervezése esetén. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 24 millió forint külső megrendelőtől származó bevétel 

elérése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható reklámbevételekből származó 20 millió forint árbevétel 

elérése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő 

prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018 évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánunk! 

 

 

 

28. A Kvártélyház Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem Tompa Gábor igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 248/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2018. évi 

előzetes üzleti tervét 30.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel 

elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 
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2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 

ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 40 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a tervezett, 3 millió Forintos pályázati bevételek 

elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő 

prémium adható, maximum az éves személyi alapér 30%-áig. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Kvártélyház Nyár – XII. Évad magas színvonalú 

művészeti vezetésének teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható az Egerszeg Fesztivál és az Országos Vadpörkölt és 

Borfesztivál átfogó tematikájának, arculatának és szerkezetének 

megújítását célzó koncepció kidolgozása és megvalósítása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

29. A Kontakt Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem Aladi Gusztáv igazgató urat, kíván-e szólni. Nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 249/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. 

évi előzetes üzleti tervét 86.498 eFt nettó bevétellel és 1.253 eFt adózott 
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eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető  

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 85 millió forint értékesítés nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 2 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi 

önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői 

egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési 

feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése esetén. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a 2018. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás 

hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben 

meghatározott 80 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése 

esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-

fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 

6.8.2-15 pályázati projekt részeként működő Zalaegerszegi Fejlesztési 

Iroda 2018. évi sikeres működtetésének, irányításának teljesülése esetén. 

5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő 

prémium adható, a Kft. előfinanszírozott munkaerő-piaci szolgáltatások, 

közfoglalkoztatások, munkaerő-kölcsönzések ágazataiban a likviditás 

folyamatos és megfelelő, egész éves biztosítása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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30. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, 

a vezérigazgató 2018. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, a 2017. évi 

prémiumfeltételek módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem Oláh Gábor vezérigazgató urat, kíván-e szólni. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 3. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 250/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2018. évi előzetes üzleti tervét 290.484 eFt nettó árbevétellel és 243 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

1. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható, ha a volt Edelmann Nyomda épületének 

hasznosításából származó bevétel eléri a 9 millió forintot. Minden 

további 0,5 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető 

részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, 

maximum az éves személyi alapbér 30%-ig. 

2. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható az Inkubátorház bővítés műszaki átadásának 2018. 

december 31-ig történő megvalósulása esetén. 

3. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Logisztikai központ engedélyes tervének 2018. 

december 31-ig történő elkészíttetése esetén. 

4. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható minimum két saját, vagy önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítése esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha a vezérigazgató a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 
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alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 236/2016. (XII.15.) sz. 

határozata 2. pontjának 3. és 4. alpontját az alábbiak szerint módosítja: 

3. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása 

Zalaegerszegen” című, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 

projekt kiviteli tervei elkészítésének 2017. december 31. előtti teljesítése 

esetén. 

4. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és 

közművekkel való ellátása” című, TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, Zalaegerszeg 15465 

hrsz-ú ingatlan közművesítésének kiviteli tervei elkészítésének 2017. 

december 31. előtti teljesítése esetén. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi prémiumfeltételek 

módosításáról tájékoztassa a vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jó munkát kívánok vezérigazgató úrnak és kollégáinak! 

 

 

 

31. Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2018. évi ellenőrzési tervére  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ezzel kapcsolatban – ahogy az anyagban is olvashatták – magam is javaslatot tettem több 

olyan ellenőrzési lehetőségre, amelyekkel kapcsolatban fontosnak tartom az osztály munkáját, 

és ellenőrzési gyakorlatának kiterjesztését. Éppen ezért mivel készülnünk kell arra, ha a 

nagyberuházások elkészülnek, és ezekkel kapcsolatban nem csak maguk a fejlesztések 

történnek meg, hanem gondolnunk kell ezeknek a működtetésére is, ezért olvashatták, hogy a 

3. oldal alján arra hívtam fel a figyelmet az ellenőrzésekkel kapcsolatban, hogy a tervezett 

nagyberuházásokat is folyamatosan ellenőrizzük annak érdekében, hogy ennek a működtetése 

hogyan tud majd megvalósulni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Nincs itt a Pénzügyi Bizottság elnöke, Dr. Kocsis Gyula képviselő úr, de azért a bizottsági 

ülésen is elhangzott, hogy nagyon precíz munkát végzett eddig is az osztály, és azok az 
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ellenőrzések, amelyek be vannak tervezve, tényleg még szerteágazóbb és alaposabb. 

Részemről annyi fogalmazódna meg, hogy évente, amikor beszámolnak, ott feltárnak 

hiányosságokat, ennek a visszaellenőrzése, nem azt mondom, hogy szankcionálása, de 

legalább olyan jelzés legyen, ha hibát követett el, és a következő ellenőrzésnél sem javította ki 

azt a megállapított hibát, akkor legalább annyit mondjunk, ejnye-ejnye, figyeljen oda, és 

csinálja meg azt, amit a belső ellenőrzés feltárt. Egyébként a bizottság egyhangúlag 

támogatta. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Magam is fontosnak tartom a visszacsatolást, hiszen ebből tudnak tanulni azok az ellenőrzött 

szervek is, amelyeknek egy kicsit javítani kell esetleg a munkájukon. A városvezetés, 

valamint a képviselőtestület nevében szeretnék köszönetet mondani Baginé Hegyi Éva 

osztályvezető asszonynak, és valamennyi kollégájának a korrekt, alapos szakmai munkáért! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 251/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2018. évi Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 1. 

számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának  2018. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt az ellenőrzések lefolytatására. 

 

 Határidő:  a jóváhagyott  Ellenőrzési Terv  

   és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve szerint  

 Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által fenntartott, irányított költségvetési intézmények és 

a helyi önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 2018. évi saját 

belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 A Közgyűlés felkéri a költségvetési intézmények vezetőit és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok ügyvezetőit az 

ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, 

irányított költségvetési intézmények és a helyi önkormányzatok 

alszektorba sorolt gazdasági társaságok jóváhagyott  2018. évi saját 

belső ellenőrzési terve szerint 

 Felelős:  felkérésre az adott költségvetési intézmény és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaság ügyvezetője   

 

 



 54. oldal / 125 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 

 

32. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a munkaterv alapján mindannyian rögzítsék a naptárjaikban, 

hogy mikor lesznek majd a képviselőtestület ülései, ill. 2018-ban május 11-én fogjuk majd 

tartani az ünnepi közgyűlést, kérem, ezt is majd rögzítsék! 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Előírja az SZMSZ-ünk 67. §-a, hogy a tanácsnok tájékoztatja a polgármestert, és évente 

beszámol a közgyűlésnek a munkájáról. Ha meg akarunk ennek felelni, akkor kell, de ha úgy 

gondoljuk, nem. Ezt csak felvetem, amikor beszámoltatjuk a bizottságokat, vagy tájékoztatást 

adnak a bizottságok március 8-án, bele kellene fűzni ezt is, hogy legalább a saját SZMSZ-

ünknek feleljünk meg. Az alpolgármestereknél az SZMSZ azt írja elő, hogy a polgármester 

által meghatározott feladatot látják el, kivéve akkor, ha olyan feladatot kapnak, amiről a 

közgyűlést tájékoztatni kell, és arról be kell számolni. Úgy gondolom, akkor nem kaptak 

olyan feladatot, ami a közgyűlés elé tartozna, ezzel ez le van tudva. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az alpolgármesterek a meghatározott feladataikat végzik, tehát ilyen tekintetben más 

megbízást nem kaptak. Egyben megkérem ifj. Sándor Dénes György tanácsnok urat, hogy 

március 8-án, Zoltán napon majd Ő is adjon egy tájékoztatást az elvégzett munkájáról. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Ezzel a kiegészítéssel kérem, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 252/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. I. félévi munkatervét az 1. sz. 

mellékletnek megfelelően elfogadja.  

A közgyűlés 2017. december 15. és 2018. február 6. között téli szünetet tart. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

33. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jogszabályi átvezetésekre került sor, főjegyző úr nem kíván külön szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 253/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az 

alábbiak szerint jóváhagyja 2018. január 1-ei hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Humánigazgatási Osztály Alapfeladatok elnevezésű táblázat helyébe az alábbi 

táblázat lép: 
Alapfeladatok: 

gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi 

köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos igények 

kielégítéséről, a feltételek biztosításáról, továbbá ellátja az 

intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 

4., 6., 7., 8., 8. a 

A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL 

tv. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (NKt.) 83. § (2), (3) 

bek., (4) bek. a), b), h) pont 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, Az egészségügyi szóló 1997. 

évi CLIV. törvény, A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 

elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programját 

Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 31. § 

Helyi Esélyegyenlőségi Fórum működtetése Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 

a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól 

szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

döntésre előkészíti az ágazatban dolgozó közalkalmazottak lakáscélú 

munkáltatói kölcsön iránti kérelmeit 

ZMJVK az önkormányzat által 

fenntartott költségvetési 

intézményekben dolgozó 

közalkalmazottak lakáshoz jutásának, 

valamint lakásuk felújításának és 

korszerűsítésének támogatásáról szóló 

2/2003. (II. 07.) önk. rendelete 7.§ (1) 

bek. 

javaslatot készít a szakosztály irányítása alá tartozó ágazatok éves 

költségvetésére 

Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 

31) Kormányrendelet és a mindenkori 

költségvetési törvény tervezete 

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló megállapodások 

elő- és elkészítése 

Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, Az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII. 31) Kormányrendelet, a 

mindenkori költségvetési rendelet, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) 

önkormányzati rendelete az 
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önkormányzat által nyújtott 

támogatások és az államháztartáson 

kívüli forrás átvételének szabályairól 

 

- A Humánigazgatási Osztály Köznevelési feladatok kezdetű táblázatban törlésre 

kerülnek az alábbi feladatok: 
az önkormányzati köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések 

előkészítése, végrehajtása 

Nkt. 21. § (2) bek., 49. § (1)-(3) bek., 

67. § (2) bek., 68. § (1) bek., 74. § (1), 

83-85. § 

A vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanban működő intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

Nkt. 74. § (4) bek., 76. §,83. § (4) bek. 

h) 

 

- A Humánigazgatási Osztály Köznevelési feladatok kezdetű táblázatban az alábbi 

szövegrész helyébe: 
az óvodai ellátás, valamint a vagyonkezelésbe adott önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanban működő intézményekkel összefüggő 

képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntések előkészítése 

végrehajtása 

Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 49. § 

(1)-(3) bek., 67. § (2) bek., 74. § (1), 

(4). 76. §, 83-85. § 

 

az alábbi szövegrész lép: 

Az önkormányzati köznevelési intézményekkel, valamint a 

vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban 

működő intézményekkel összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe 

tartozó döntések előkészítése, végrehajtása 

Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 49. § 

(1)-(3) bek., 67. § (2) bek., 74. § (1), 

(4). 76. §, 83-85. § 

 

- A Humánigazgatási Osztály Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti 

tevékenységgel összefüggő feladatok kezdetű táblázatban törlésre kerül az alábbi feladat: 
kapcsolatot tart a városban élő művészekkel, érdekvédelmi, szakmai 

szervezetekkel 

ZMJV 18/1999. (VI.8.) sz. önk. rend. 

4. § (5) bek. a) 

 

- A Humánigazgatási Osztály Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti 

tevékenységgel összefüggő feladatok kezdetű táblázatban az alábbi szövegrészek 

helyébe: 
együttműködik a különböző szakmai-művészeti közösségekkel, 

diákönkormányzatokkal, alapítványokkal, egyesületekkel1 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC tv. 48. §, A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 

a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti 

kezdeményezései, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti 

alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek 

létrehozásának, megőrzésének segítése 

1997. évi CXL tv. 76-80. § 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 
együttműködik és kapcsolatot tart a különböző szakmai-művészeti 

közösségekkel, diákönkormányzatokkal, alapítványokkal, 

egyesületekkel 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC tv. 48. §, A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 

ZMJV kötelező önkormányzati 

közművelődési feladatairól szóló  

18/1999. (VI. 18.) sz. önk. rend. 4. § 

(5) bek. a) 
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A művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti 

kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti 

alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek 

létrehozásának, megőrzésének segítése 

1997. évi CXL tv. 76-80. § 

 

- A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal,valamint 

egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázatban törlésre kerülnek az 

alábbi feladatok: 
közreműködik a fejlesztési és felújítási igények elbírálásának 

előkészítésében, rangsorolásában 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önkormányzati 

rendelete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 55.§ (5) bek. 

kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi tevékenységet végző civil 

szervezetekkel 

1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek. 

 

- A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal,valamint 

egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázatban az alábbi szövegrészek 

helyébe: 
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési 

koncepcióját 

1993. évi III. törvény 92. § (3) bek. 

elkészíti és meghatározott időközönként aktualizálja Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város idősügyi koncepcióját 

252/2012. (XII.20.) KGY határozat 

  

az alábbi szövegrészek lépnek: 
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepcióját 

1993. évi III. törvény 92. § (3) bek. 

elkészíti és meghatározott időközönként aktualizálja Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepcióját, kapcsolatot tart az  

idősügyi civil szervezetekkel 

252/2012. (XII.20.) KGY határozat 

 

- A Humánigazgatási Osztály Zalaegerszegi Szociális Társulással kapcsolatos feladatok 

kezdetű táblázatban az alábbi szövegrész helyébe: 
ellátja a szociális társulás működésével kapcsolatos feladatokat a 

Zalaegerszegi Szociális Társulás és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala közötti munkamegosztási megállapodás 

alapján  

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás Társulási 

Tanácsa 11/2013. (X.29.) sz. határozata 

 

az alábbi szövegrész lép: 
ellátja a szociális társulás működésével kapcsolatos feladatokat a 

Zalaegerszegi Szociális Társulás és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala közötti munkamegosztási megállapodás 

alapján  

Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Társulás Társulási Tanácsa 11/2013. 

(X.29.) sz. határozata 

A Zalaegerszegi Szociális Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

 

- A Humánigazgatási Osztály Sport feladatok kezdetű táblázatban törlésre kerülnek az 

alábbi feladatok: 
elkészíti az éves versenynaptárt, a nemzetközi sporttalálkozók éves 

tervezetét 

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) pont 

elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítását 2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) és f) pont 

segíti az egyesületek, szakosztályok, munkabizottságok 

sportszakmai munkáját 

2004. évi I tv. 55. § (1) bek. b) pont 

figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat, felhívja ezekre 

az érdekeltek figyelmét 

2004. évi I tv. 55. § (1) bek. b) pont 
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- A Humánigazgatási Osztály Sport feladatok kezdetű táblázatban az alábbi szövegrészek 

helyébe: 
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a versenysport és 

utánpótlás-nevelés, valamint a turizmus és természet-járás 

feltételeinek biztosításában 

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) pont 

közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok, 

kupák, tornák szervezésében, részt vesz a rangos hazai és 

nemzetközi sportesemények előkészítésében 

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont 

figyelemmel kíséri a Városi Sportlétesítmény Gondnokság 

Intézménye működését 

 Közgyűlési SZMSZ 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 
Közreműködik a diáksport, a szabadidősport, feltételeinek 

biztosításában 

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) pont 

Közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok, 

kupák, tornák szervezésében, részt vesz a rangos hazai és 

nemzetközi diáksportesemények előkészítésében 

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont 

Figyelemmel kíséri a Városi Sportlétesítmény Gondnokság 

Intézménye működését és ellátja szakmai felügyeletét 

 Közgyűlési SZMSZ 

 

- A Humánigazgatási Osztály Sport feladatok kezdetű táblázatban az egyéb feladatoknál  

törlésre kerülnek az alábbi feladatok: 
- ellátja a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye szakmai felügyeletét 

- közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények koordinálásában 

- javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV 311/1994. (XI.09.) sz. kgy. hat. 4. 

pont) 

 

- A Közgazdasági Osztály Számviteli csoport feladatait  felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép:  
Számviteli csoport: 

Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, 

valamint a számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi 

szabályzatokat. Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, 

gondoskodik a megfelelő számviteli és bizonylati rendről.  

1991. évi XX. tv. 140 §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50.§. 

2000. évi C tv. 14§ 3-4. 

Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer 

biztosításában, és annak folyamatos továbbfejlesztésében. 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – 

gondoskodik a számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a 

szakmailag helyes álláspontok kialakításáról.  

2000. évi C. tv. 14. § 

Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások elemi 

költségvetését 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 32.§. 

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját 

számviteli nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a 

testületek és a hivatal vezetése számára. 

2000. évi C tv. 4-5. §.  

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

4/2013.(I.11.) Korm. r. 39. 45. §. 

38/2013.(IX.19) NGM r. 

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati társulások – 

számviteli információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn 

azok munkaszervezetével. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 9.§. 

Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások éves 

költségvetési beszámolóját, valamint az időszaki költségvetési 

jelentéseket és mérlegjelentéseket.2 

2000. évi C tv. 4-5. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet II. fejezet 

5,6,7 pontja , 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. 158. §, 170.§. 
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Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségeket (elszámolások, OSAP 2237 negyedéves 2240 éves 

beruházás statisztikai jelentések) 

288/2009. (XII.15) Korm. rend. 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére 

üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását, 

gondoskodik annak főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos 

egyeztetést végez annak érdekében, hogy a főkönyvi, az analitikus 

és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. § 

2011. CLXXXIX. tv. 110§ 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök 

háromévente esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és 

kiértékelés szabályszerű lebonyolításában 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 22 §. 

2000. évi C tv. 69§ (1)-(3) (5)-(6) 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó 

szigorú számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 165§(1) (2)és (4) 

és 166-169§ 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 52.§. 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus 

nyilvántartásáról, nyilvántartja a részesedéseket, valamint a 

befektetési és forgatási célú értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § (1) (2) és (4) 

 

Biztosítja az éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 

információkat. 

2000. évi C tv. 4-5. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 8-14.§. 

 

vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és 

változásairól szóló nyilvántartást,  

a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. 

törvény 10. § (1) bek. 

a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § 

az önkormányzatok tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási és 

adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. 

(XI.6.) Korm. rendelet 

Vásárlással, építéssel megszerzett önkormányzati vagyon 

önkormányzaton belüli kezelő (intézmény) részére történő 

átadása esetén kezdeményezi a nyilvántartások közötti 

átvezetést, 

az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan 

a vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, 

csökkenését, ennek alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való 

felvételét, illetve törlését, 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe 

helyezési okmányát a Műszaki Osztálya kezdeményezésére, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és 

naprakész vezetéséről a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők, 

üzemeltetők, beruházók, az önkormányzat intézményei, 

gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, valamint a 

Földhivatal által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján 

147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 1. § ZMJVK 

4/2013. (II.8.) önk. rend. 

elkészíti az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) 

szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat (1616 Jelentés 

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 

147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 5. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

288/2009(XII.15) Korm. rend. 

elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti az önk.-ok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a  kimutatásokat 

(kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ 

147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a 

kataszteri és a számviteli nyilvántartások között, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

165. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.3 
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- Az Önkormányzati Osztály Jogi Csoport feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi 

táblázat lép: 

Jogi Csoport 
összeállítja a közgyűlés munkatervét 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. § 

közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más 

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez  

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § 

rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység 

által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) 

bek. a) pont 

az osztályvezetői értekezletre és a bizottságok elnökeivel 

elektronikus levél (e-mail) útján történő egyeztetésre a belső 

szervezeti egységek által leadott adatok alapján összeállítja a soron 

következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát, melyet minden 

belső szervezeti egységnek eljuttat 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-(4) 

bek., 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, 

tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az 

előterjesztés elkészítéséhez 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (3) 

bek. f) pont,  

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 

tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. 

e) pont 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 

határozatokat az érdekeltek részére, szükség esetén közgyűlési 

jegyzőkönyvből, határozatokból kivonatot készít 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

ellátja a közgyűlési határozatok nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, kezeli a közgyűlési határozat nyilvántartó programot, 

valamint elkészíti és megőrzi a normatív közgyűlési határozatokat 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 23. § (6) 

bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését, szervezi 

azok határidőre történő megválaszolását, közgyűlésre összeállítja a 

válaszadást 

 

2011. évi CLXXXIX. tv. 32. § (2) bek. 

b) pont   

ZMJVK 6/2007. (II.9) ÖR. 29. § 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31.) sz. belső 

szabályzat 

ellátja a bizottsági és albizottsági határozatok, jegyzőkönyvek 

törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős szervnek történő továbbításával 

kapcsolatos feladatokat  

2011. évi CLXXXIX. tv. 60. § 

részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 

kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 

véleményez 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 

határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 

szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt 

határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés 

elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 19.§ (1) bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 

módosításával kapcsolatos előkészítő munkában, gondoskodik az 

Ügyrendi Szabályzat naprakészen tartásáról, a szükséges 

módosítások átvezetéséről, évenkénti felülvizsgálatának ellátásáról, 

szükség esetén kezdeményezi belső készítésű dokumentumok 

módosítását és a feladattal való megbízás esetén elvégzi a 

2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § (1) bek. 

d) és e) pont, 81. § (3) bek. j) pont 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. § 
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szabályozás módosítását, kezeli a Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratát  

összeállítja a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló tájékozatót, a bizottságok működéséről 

szóló tájékoztatót, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséről 

szóló tájékoztatót 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 47. § (4) 

bek., 70. § (1) bek. g) pont 

figyeli a kihirdetett jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal 

tevékenységét, működését érintő jogszabály megjelenéséről 

tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet    

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 26. § (5) 

bek.  

ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti 

beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 235/2013. (XII.19.) sz. 

határozata 

2011. évi CLXXXIX. tv. 93. § 14. pont 

részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

testületének ülésén 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek. 

részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség 

esetén egyéb bizottságok ülésein 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. 

e) pont 

közgyűlést követően a rendelet módosítások esetén gondoskodik az 

egységes szerkezet átvezetéséről, valamint a hatályát vesztett 

rendeletek megőrzéséről a számítógépes hálózaton, valamint végzi a 

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 

feladatait, a rendeleteket a kihirdetést követően haladéktalanul 

megküldi a megyei kormányhivatalnak 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 27.§ (2) bek. 

23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 

 

kezdeményezi a közgyűlés rendeleteinek évenkénti felülvizsgálatát, 

elvégzi a belső szabályzatok hiteles példányainak kezelését, 

nyilvántartását, évenkénti felülvizsgálatának figyelemmel kísérését, 

a belső szabályzatokról hivatalos másolatot ad ki 

 ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 26. § (5) 

bek., 70. § (3) bek. a) pont 

 

 településrészi önkormányzatok jegyzőkönyveinek törvényességi 

ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 

történő továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása, a településrészi 

önkormányzatok működéséről szóló tájékoztató összeállítása  

 ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 61. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) 63.§ (1) bek. 
 

Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel 

kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés 

Ptk. 6:59. §, 1993. évi LXXVIII. tv. 36-

44. §,  

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 43-45. § 

a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési 

meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől 

 2009. évi L. tv. 

 

a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a közjegyző általi 

kibocsátását követően – amennyiben az adós részéről időközben 

befizetés nem történt – végrehajtási lap kibocsátását kéri a 

közjegyzőtől 

 1994. évi LIII. tv. 16. § a) pont 

  

a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a 

követelés megszűnését, illetve összegének csökkenését 

 1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek. 

ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet 

ellátásáról 

 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont  

ellátja a társosztályoktól leadott egyéb – jogi képviselettel megbízott 

ügyvéd részére át nem adott – peres ügyek intézését, az ítélet alapján 

gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról  

 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont  

az önkormányzat és a hivatal tevékenységét érintően szerződéseket, 

megállapodásokat készít, véleményez, ellenjegyzi a készített 

szerződéseket, bírósági beadványokat, valamint egyéb okiratokat, 

ellátja a kamarai jogtanácsosi feladatokat  

 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § 

 Ptk 6:59. §, ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont 

2017. évi LXXVIII. tv. 

jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a 

beszerzések eredményeként kötendő szerződéseket  

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR. 

jogi szempontból véleményezi a szakosztály és a közbeszerzéseket 

megbízás alapján lebonyolító külső szervezet által egyeztetett 

közbeszerzési eljárást megindító dokumentáció részét képező 

szerződéstervezetet, szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

alapján kötendő szerződést  

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

14/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 14/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzat a 
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meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

közbeszerzési szabályzatról 

gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról, 

szükség esetén az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről, az 

éves statisztikai összegzés elkészítéséről, a Közbeszerzési 

Szabályzat elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról, teljesíti a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket az 

önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban, 

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 

 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

14/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének az éves beszámolóját 

14/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. § 

 

- Az Önkormányzati Osztály Szervezési Csoport feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 

 
Szervezési Csoport 
Szervezési Csoport látja el 

- testületi munka ellátásával kapcsolatos szervezési tevékenységet 

- a Hivatal iktatási feladatait 

- a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával, működésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat:  

Önállóan gazdálkodik a közgyűlés által a Polgármesteri Hivatal és az 

Önkormányzat egyes tervezési alapegységeire megállapított kiadási és 

bevételi előirányzatokkal, így különösen a személyi jellegű kiadások, 

munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, pénzeszköz átadások, 

illetve a működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, támogatások, 

kiegészítések, átvett pénzeszközök és a Polgármesteri Hivatal előző évi 

pénzmaradványa tekintetében. 

2011. évi CXCV. tv. 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

2000. évi C. tv. 

A Polgármesteri Hivatal szakfeladataira elkészíti a költségvetést, a 

szükséges beszámolókat és előirányzat módosításokat. 

 

2011. évi CXCV. tv. 24. §; 87. § 

(1) bek.; 91.§ 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet  

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alábbi épületeit, 

létesítményeit: Zalaegerszeg Kossuth u. 17-19., Ady u. 15.; Alsóerdei 

vendégház; Deák tér 3. fszt. körzeti megbízotti iroda; Széchenyi tér 3-5, 

Széchenyi tér 4-6., Kossuth u. 47-51.; Pázmány P. u. 14.; Balatonberény 

Béke u. 64.; peremkerületi kirendeltségek: Bozsok, Bazita, Pózva, Ságod). 

2011. évi CXCV. tv. 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.)  ÖR 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

Végzi a hivatal működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, 

szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, szükség esetén 

nyilvántartásba vételét. Nagyobb tételű beszerzések esetén biztosítja a 

folyamatos felhasználást. 

2011. évi CXCV. tv.  

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR. 

A fenti épületek állagmegóvásához, karbantartásához szükséges 

beszerzéseket, munkákat megszervezi, végrehajtja, illetve kivitelezővel 

elvégezteti az önkormányzati rendeletnek, szabályzatoknak megfelelően. 

2011. évi CXCV. tv.  

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07) ÖR 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 

beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba adásáról. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozóan a 

kötelezettségvállalásokat nyilvántartja és ellenjegyzi. 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 
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A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő eszközökről (épületek, 

építmények, immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, 

gépjárművek, kis értékű tárgyi eszközök, stb.) naprakész nyilvántartást 

vezet, év végén vagyonleltárt készít, illetve az előírtaknak megfelelően 

előkészíti, végrehajtja a selejtezést, leltározást. 

2000. évi C. tv. 165.§ 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási feladatkörébe tartozóan végzi a 

teljesítésigazolást, utalványoztatja a számlákat, vezeti a kapcsolódó 

nyilvántartásokat. 

2011. évi CXCV. tv 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet  

2000. évi C. tv. 

A gazdálkodással összefüggő analitikus nyilvántartásokat vezeti. 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 

Ellátja az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő gépjárművek üzemben 

tartásával, javításával, nyilvántartásával, az igények összesítésével és a 

gépkocsivezetők irányításával kapcsolatos feladatokat.  

60/1992. (IV.1.) Korm. rend. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzat feladatainak 

ellátásához, igény esetén adminisztratív segítség nyújtása. 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § 

ZMJVK 9/2017. (II.09.) sz. hat. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 64.§ 

Gondoskodik a közgyűlés üléseinek időpontjáról és napirendjéről szóló 

tájékoztatók megjelentetéséről, meghívók és előterjesztések kiküldéséről. 

Előterjesztést készít a közgyűlésre és a bizottsági ülésekre. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§ 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 11.§ 

(1) bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. 

belső szabályzat 

Évenként az infláció mértékével módosítja a nem lakás célú helyiségek 

bérleti szerződéseit ilyen tartalmú megállapodás alapján. 

Ptk. 6:59.§  

Elvégzi a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § 

(4) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

Gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, megőrzéséről, 

beköttetéséről, a közgyűlési ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvet 

megküldi a megyei kormányhivatalnak. 

Szükség esetén hivatalos jegyzőkönyvi kivonatot és határozatot ad ki. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 52. §  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.  

33. §  

Ellátja a rendeletek kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos teendőket.  2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § 

(2) bek. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.    

27. § (1) bek. 

Elvégzi a közmeghallgatások előkészítésével, a beérkezett kérdések 

megválaszolásával, lebonyolításával, a jegyzőkönyv elkészítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 54. § 

ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR. 36. § 

Ellátja a jegyző és az aljegyző munkájával kapcsolatos szervezési és 

ügyviteli feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §  

Szervezi a bírósági ülnökök választását. 2011. évi CLXII. tv. 215.§ 

Gondoskodik az ünnepi közgyűlések megszervezéséről. ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 4.§ 

Ellátja az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság működésének ügyviteli feladatait. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81.§ 

(3) bek. c) pont  

2011. évi CLXXXIX. tv. 61. § 

(3) bek. 

ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR 70.§ 

(1) bek. b) pont 

Képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat 

tételével kapcsolatos feladatok ellátása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 39. §  

Szabályzat a nem önk-i képv-i 

vagyonnyil. nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

Ellátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok személyügyi 

feladatait, a változásokat jelzi a MÁK felé. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§, 

40.§ (4) bek. 

Elvégzi a nem névre szóló levelek bontását, majd az osztályokra történő 

szignálását. 

21/2013. (XII.30.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Elvégzi az ügyiratok érkeztetését, iktatását, a napi előadói ívek nyomtatását. 21/2013. (XII.30.) számú belső 
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szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Az ügyintézői utasításoknak megfelelően irattároz és kezeli a határidőbe 

kerülő iratokat. 

21/2013. (XII.30.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Szükség esetén ügyiratot keres, illetve ad ki kézi és a központi irattárból, 

vezeti a kölcsönzött iratok gépi nyilvántartását. 

21/2013. (XII.30.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Végzi az ügyiratok selejtezését, és selejtezési jegyzőkönyvet készít. 21/2013. (XII.30.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Gondoskodik a megsemmisítésre kerülő, illetve a Zala Megyei Levéltár 

részére átadandó iratanyag összeállításáról, átadásáról. 

21/2013. (XII.30.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri 

Hivatal Egyedi iratkezelési 

szabályzatáról 

Végzi a minősített iratok kezelését, felhasználói engedélyek kiadása, 

visszavonása, titoktartási nyilatkozat elkészítése. 

2009. évi CLV. törvény 

90/2010. (III.26.) Korm. 

rendelet III. fejezete 

Szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján 

lebonyolító külső szervezet közreműködésével. 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

14/2016. (VII.1.) sz. belső 

szabályzat a Közbeszerzési 

Szabályzatról 

Közgyűlésre elkészíti a tanácskozási joggal meghívottak listáját. 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31.) belső 

szabályzat  

 

- Ellátja a közgyűlések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokat - ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 

11. § 

- Gondoskodik a közgyűlési és egyéb anyagok nyomdai sokszorosításáról - 12/2010. (X.20.) sz. belső 

szab. módosított 4/2007.(I.31.) belső szabályzat 

- Ellátja a szabályozásnak megfelelően a rendeletek nyilvántartásba vételével, kihirdetésével, 

közzétételével kapcsolatos feladatokat - ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 27.§ 

- Ellátja a városi címer és zászló használat engedélyezésével kapcsolatos feladatokat - ZMJVK 40/2000. 

(X.20.) ÖR 5. §  

- Gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyének összeállításáról és kiküldéséről - ZMJVK 

6/2007. (II.9.) ÖR. 28. §  

- Ellátja a kézbesítői feladatokat, a posta részére elvégzi a küldemények elő feldolgozását 

- Üzemelteti a munkahelyi étkezdét 

- Ellátja az épületek vállalkozásba nem adott területeinek takarítását 

- Ellátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyveinek törvényességi ellenőrzésével, 

megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbításával kapcsolatos feladatokat - 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.  64.§ 

 

- Az Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoport feladatait felsoroló táblázatban az 

alábbi szövegrészek helyébe: 
gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend. 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó 

jogszabályok betartását, szükség esetén belterületen 

felszólítja az érintett földhasználót és termelőt a védekezésre, 

végrehajtja a közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

feladatokat, közérdekű védekezést rendel el, 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről 

19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 

megállapításával kapcsolatos földművelésügyi 
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ágazati jogszabályok módosításáról 

221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. a parlagfű 

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a 

méhállomány nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről  

19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 

megállapításával kapcsolatos földművelésügyi 

ágazati jogszabályok módosításáról 

a méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet 

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a 

bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet 

építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó 

építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, 

építésének, használatbavételének, fennmaradásának, 

átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük 

megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési eljárásában a 

helyi természetvédelemre kiterjedően, 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. 

melléklet 10. pontja 

az alábbi szövegrészek lépnek: 
gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 

145/1999. (X.1) Korm. rendelet a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend. 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó 

jogszabályok betartását, szükség esetén belterületen felszólítja 

az érintett földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja 

a közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű 

védekezést rendel el, 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről 

221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. a parlagfű 

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a 

méhállomány nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről  

70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 2. §. a 

méhállományok védelméről  és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről   

a méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet 

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról 

szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint 

ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési 

eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálatról 
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- Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok lépnek: 

 

ADÓOSZTÁLY 
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a 

talajterhelési díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási 

eljárási illetékkel és a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az 

egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) 

2017. évi CL. törvény 

2017. évi CLI. törvény 

1990. évi XCIII. törvény 

1990. évi C. törvény 

1991. évi LXXXII. törvény 

1995. évi CXVII. törvény 

2003. évi LXXXIX. törvény 

2016. évi CL. törvény 

2016. évi LXVIII. törvény 

ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet 

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 

 

Adóelőírási Csoport 
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat  1991. XX. tv. 140.§ (2) s.) 

2017. évi CL. törvény 123-124. §, 

37/2015.  (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1), 

(2), 

végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 

kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 

feldolgozását, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.) 

2017. évi CL. tv. 18.§, 37 § (1), (8), (9), (10), 

(11), 44. §,49. §, 52-57. §, 120-122. § 

1990. évi C. tv. 41. § 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet  

az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja 2017. évi CL. tv. 69.§ 

az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási 

kérelemről dönt  

2017. évi CL. tv. 74.§ 

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 

végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését, 2017. évi CL. tv. 63.§, 66.§, 70-71.§, 73-

74.§, 76.§ 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 

4. §, 5. § 

végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)  

2017. évi CL. tv. 268.§  

feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 

adóellenőrzésének lefolytatása, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2017. évi CLI. tv. 85-117. § 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai 

alapján határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.), 1991. évi 

XLIX. tv.  

2017. évi CLI. tv 117.§, 2006. évi V. tv.  

2013. évi V. tv. 

adóigazolásokat állít ki, 2017. évi CL. tv. 73. §, 268.§,  

2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2) 

32/2005. (X.25.) PM. r. 1. sz. melléklet c.) 

pont 

297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.) 

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 

tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.) 

2017. évi CL. tv.123-127. §, 131.§,  

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.) 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi 

adónem vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a 

felszámolási-, végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési 

1991. évi XLIX. tv.  

2006. évi V. tv.  

2017. évi CL. tv.  
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eljárások során, melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó 

adóigazgatási eljárást kezdeményez és folytat le, 

2017. évi CLI tv. 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 

jogszabály alapján helyt állni köteles személyt, személyeket, ha 

az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle 

behajtani, nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 218. §, 

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, 

bevallásával, adatszolgáltatás felülvizsgálatával, 

rendeletalkotással kapcsolatos feladatokat 

2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 

25.§ 

a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 

(adókivetés) 

1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.) 

1991. évi LXXXII. tv.  

2017. évi CL tv 46.§, 48. §, 87. §; 

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati 

adókra vonatkozóan környezettanulmányt készít,  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2017. évi CL. tv. 79-93. §,97. §, 

2017. évi CLI. tv. 35. §, 44-48. §, 70-76. §, 

méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 

környezettanulmányt készít, határozatot hoz,  

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198. §, 199. §, 200. §, 201. 

§, 

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 

anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 

szervek, a hivatal szervezeti egységei, a képviselő-testület és   

lakosság felé, 

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k. 

2017. évi CL tv. 94. §, 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 6. § 

ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával 

kapcsolatos feladatokat 

2017. évi CL. tv. 82. §, 

1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 73.§, 1. sz. 

mell. 9.4.;  

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját 

hatáskörű módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése 

elbírálásra jogosult szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CL tv. 121-127.§, 

 

ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával, 

megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási 

kötelezettségével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 

2003. évi CXXVII. tv. 5.§ (9), 67/A. § (1-5), 

116/C.§, 121/A. 

 

Adóeljárási csoport: 
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2.§ (1), (2) 

figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit, 2017. évi CLIII. tv. 

végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a 

hatályos jogszabályok szerint, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.) 

1994. évi LIII. tv.  

2017. évi CLIII. tv.  

2016. évi CL tv. XI. fejezet 

teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)  

lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen 

tartozások, adók módjára történő végrehajtását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)  

1994. évi LIII. tv. 

2017. évi CLIII. tv. XII. fejezet 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet  

lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az adó- és 

értékbizonyítványokat 

1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat, 

2017. évi CLIII. tv. 59. § (1) a.) 

2013. évi V. tv. 7:94.§ 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 

 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)  

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 

halasztás, egyéb méltányossági ügyekben, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198.§ - 201.§ 

képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és 

végelszámolási eljárás során 

1991. évi XLIX. tv. 

2013. évi V. tv. 

2006. évi V. tv. 

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni 

köteles személy, személyek, adófizetésre történő kötelezésére, 

ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 59.§ - 61.§ 
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behajtani nem lehet. 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját 

hatáskörű módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése 

elbírálásra jogosult szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI. tv. 118.§ - 132.§ 

 

végrehajtáshoz való jog elévülése esetén megállapítja az 

elévülés tényét, intézkedik az elévült tartozások törléséről 

2017. évi CLIII. tv. 19.§; 119.§ (3) 

2016. évi CL tv. 138. 

 

végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását 

ideiglenesen behajthatatlannak minősítheti és a tartozás 

végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog 

elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.  

a behajthatatlanság címén nyilvántartott tartozást ismét 

végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog 

elévülési idején belül a tartozás végrehajthatóvá válik 

2017. évi CLIII. tv. 20.§ 

 

2.) Az SZMSZ  III. fejezet címe alábbiak szerint módosul: 

 

III. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

 

- 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

14. 

A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok 

 

4Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak 

alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, és Önkormányzati Társulások költségvetésében szereplő kiadási 

és bevételi előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi 

ellenjegyzésének, továbbá a kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az 

utalványozás rendjét a Pénzgazdálkodási Szabályzat, valamint az együttműködési vagy 

munkamegosztási megállapodás tartalmazza. 

 

- 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

15. 

Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje 

 

A Hivatal az önkormányzat, az önkormányzati társulások, valamint az önkormányzat 

költségvetési szervei – beleértve a Hivatalt is – költségvetésének végrehajtásáról adatot 

szolgáltat a Kincstár részére. 

 

1.  Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az Önkormányzati Társulások és a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról éves költségvetési beszámolót kell 

készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt nyomtatvány 

formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a költségvetési 

beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók további 

mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Hivatal megküldi az intézmények részére. 

 

2.  Éves költségvetési beszámoló 

 - A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő 

költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni.  

                                                      
 



 69. oldal / 125 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 

 

 Az éves költségvetési beszámoló részei: 

- költségvetési jelentés, 

- maradvány kimutatás, 

- adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 

összetételéről, 

- adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások 

és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről, 

- önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, 

- mérleg,  

- eredmény-kimutatás, 

- kiegészítő melléklet. 

 

3.  A költségvetési szervek 5éves beszámolóját az intézmény vezetőjének, valamint a 

beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírnia.  

 Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót a polgármesternek és a Számviteli 

Csoport vezetőjének kell aláírnia. 

 A Hivatal beszámolóját a jegyző és a Számviteli Csoport vezetője írja alá. 

 Az önkormányzat összevont beszámolóját a polgármester és a jegyző írja alá, továbbá 

fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személyt is. 

 A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személy mérlegképes 

regisztrációs számát is. 

 

4.  Az intézmények kötelesek a Hivatal részére az éves költségvetési beszámolót a 

tárgyévet követő év február 28-áig megküldeni. A beszámoló átvételéről és 

ellenőrzéséről a Közgazdasági Osztály gondoskodik. 

 

5.    A beszámolókat az önkormányzatnak a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 20 napon 

belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. 

 

6.  Az intézményi beszámolót a felügyeleti szerv az átvételkor, de legkésőbb a beszámoló 

Magyar Államkincstárhoz történő leadását megelőzően felülvizsgálja, a felülvizsgálat  

  - a feladatok szakmai teljesítésének értékelésére, 

  - a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára, 

  - eredeti – módosított terv – és tényadatok eltérésére és 

  - a számszaki beszámoló belső, illetve a felügyeleti szerv által kért adatok 

      összhangjára terjed ki. 

A zárszámadási rendelettervezet elkészítését megelőzően az intézményi számszaki 

beszámolók összeállításához szükséges, a beszámolók további mellékletét képező 

adatszolgáltatás űrlapjainak összhangját, a maradványok kimutatásának 

szabályszerűségét felül kell vizsgálni. 

 

7.  A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az 

önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az éves ellenőrzési jelentést – az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe 

vételével - elkészítik és megküldik a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. 

Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló 

jelentés - zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért az Ellenőrzési Osztály 

vezetője felelős. 
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8.  A költségvetési beszámolás munkálatainak részletes szabályait és felelősségi rendjét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése tervezési és 

zárszámadása elkészítési rendjéről szóló 13/2008. (VI. 30.) sz. belső szabályzata 

tartalmazza.  

 

- 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

16. 

Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés 

 

A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi 

költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést kell készíteni a kincstár számára. 

 

Az Áht. szerinti időközi költségvetési jelentés az egységes rovatrend rovatai eredeti és 

módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését mutatja be. 

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás az időközi költségvetési 

jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a 

tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet 

követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe 

tölti fel. 

 

Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési jelentésének elkészítéséért a Számviteli 

csoportvezető, a költségvetési jelentések átvételéért és az ellenőrzésért a Pénzügyi 

csoportvezető felelős. 

   

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik 

negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő február 5-ig, az éves 

jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a 

Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni. 

 

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni 

osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az 

irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra a Kincstárhoz, az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak. 

 Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat mérlegjelentésének elkészítéséért a Számviteli csoportvezető a 

felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az ellenőrzésért és a Magyar Államkincstárhoz történő 

továbbításért a Pénzügyi csoportvezető felelős. 



 71. oldal / 125 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 

 

3.) Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 
4. számú melléklet 

 

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ 

KONTROLLRENDSZERE  

  
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban Áht.), a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) illetve a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban Bkr.) alapján a következők szerint határozom meg. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban 

Hivatal) vezetője, a címzetes főjegyző (a továbbiakban jegyző) a Polgármesteri Hivatal 

működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és 

fejleszteni a Hivatal szervezetének belső kontrollrendszerét. A belső kontrollok kialakítása 

során a jegyző figyelembe veszi az államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az 

államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet. 

A Hivatal belső kontrollrendszere tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályzatokat, melyek alapján a Polgármesteri Hivatal érvényesíti a feladatai ellátására 

szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

A jegyző a belső kontrollrendszer fejlesztése során az államháztartási külső ellenőrzést és 

belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat szem előtt 

tartja. 

A Hivatal belső kontrollrendszere a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a 

Hivatal megvalósítsa a következő fő célokat: 

a) a Polgármesteri Hivatalban a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket 

szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 

használattól. 

A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles - a szervezet 

minden szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezetet, 

b) integrált kockázatkezelési rendszert, 

c) kontrolltevékenységeket, 

d) információs és kommunikációs rendszert, 

e) nyomon követési rendszert (monitoring) kialakítani, működtetni és fejleszteni. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNEK ELEMEI 

 

1. Kontrollkörnyezet 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben 

a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak; 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; 

c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden 

szintjén; 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.  

 e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és 

elősegítése. 

A kontrollkörnyezet a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságának elismerésére 

vonatkozó viselkedése és intézkedéseinek összessége. A kontrollkörnyezet biztosítja a belső 

kontrollrendszer elsődleges céljainak eléréséhez szükséges szabályozást és szerkezeti keretet. 

A kontrollkörnyezet a következő elemekből áll: 

 Tisztesség és etikai értékek;  

 A vezetés filozófiája és munkastílusa;  

 Szervezeti felépítés;  

 Hatáskör- és feladat-megosztás;  

 Az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata; 

 Az alkalmazottak szakértelme.  

 

1.1. Célok és szervezeti felépítés  

A megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket valamennyi köztisztviselő számára elérhetővé kell 

tenni, gondoskodni kell azok teljes körű megismeréséről, továbbá összehangolt 

végrehajtásáról.  

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének táblázatba foglalt megjelenítését az SZMSZ 

1. számú melléklete tartalmazza. 

 
1.2. Belső szabályozás 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájukat a jogszabályokban foglalt követelmények, a 

stratégiai célok teljesítése érdekében a vezetés által kiadott belső szabályzatok alapján végzik. 

A vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy az általános és speciális követelményeket, 

magatartás-szabályokat leíró szabályzatokat minden munkatárs igazolhatóan megismerje. Az 

egyénre szabott feladatokat a munkaköri leírások, valamint az Ügyrendben foglalt írásbeli 

megbízások tartalmazzák. A Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak, jegyzői és 

polgármesteri utasításainak jegyzékét az SZMSZ e mellékletének 4/2. számú melléklete 

sorolja fel, elérésük az informatikai rendszerben a SZABREND/belső szabályzatok útvonalon 

lehetséges. 

 
1.3. A működési folyamatok során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése 

A Hivatal vezetésének gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő események 

bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel ezen 

események a Hivatal számára kárt okozhatnak, és veszélyeztetik a célok elérését. Ennek 

megakadályozása érdekében a működési folyamatok tekintetében részletes, a szervezeti 

integritást sértő események kezelésére eljárásrendet kell készíteni és biztosítani kell annak 

gyakorlati alkalmazását.  

A jegyző elkészíti és rendszeresen aktualizálja a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, amely a 

Hivatal működési folyamatainak táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a 
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felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, 

lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal 

célja, hogy egy adott működési folyamatra vonatkozóan áttekintést adjon a vezetőknek, a 

belső és a külső ellenőröknek és a folyamatban résztvevő munkatársaknak arról, hogy  

 mi az adott tevékenységek tartalma,  

 mi a feladatellátás jogszabályi vagy egyéb alapja,  

 milyen dokumentumok szolgálnak alapul a nyomvonal kialakításához, 

 kik a felelősek a feladatellátásért, 

 hol kell kontrollokat beépíteni a folyamatba, 

 ki jogosult a feladatellátás ellenőrzésére, 

 milyen módon kell az ellenőrzést elvégezni. 

A Hivatal Ellenőrzési nyomvonal szabályzata a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai 

között olvasható. 

 
1.5. Humán-erőforrás kezelése 

A Polgármesteri Hivatal hatékony működése érdekében elengedhetetlen a szervezeti célok 

eléréséhez szükséges humán-erőforrás rendelkezésre állása. Az alkalmazottakkal szemben 

támasztott követelmények teljesítése érdekében a munkájukat segítő továbbképzésen való 

részvételt biztosítani kell. A hivatal és a szervezeti egységek vezetésének megfelelő 

információkkal kell rendelkeznie az adott munkakör ellátásához szükséges követelményekkel 

és a munka színvonalának javítását szolgáló képzési, továbbképzési lehetőségekkel. Ezek 

alapján kell meghatározni az adott munkakört betöltő dolgozóra vonatkozó, a dolgozóval is 

egyeztetett egyéni képzési tervet, biztosítva a megvalósításhoz szükséges feltételeket is.  

 
1.6. Etikai értékek és integritás  

Az önkormányzat közérdeket szolgáló jellege és társadalmi jelentősége miatt a 

köztisztviselőkkel szembeni erkölcsi elvárások általában meghaladják az adott társadalmi 

berendezkedésben érvényesülő általános követelményszintet. A köztisztviselők jogállásáról 

szóló törvény általánosságban meghatározza a hivatal dolgozóival szemben támasztott főbb 

etikai követelményeket. A helyi viszonyokra adaptált, speciális követelményekkel kiegészített 

etikai szabályrendszer megfogalmazása - amellyel a hivatal személyi állománya is azonosulni 

tud-, és alkalmazása hozzájárulhat a köztisztviselői kar pozitívabb megítéléséhez. A jegyző 

felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében 

alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. 

A Hivatal Etikai, Közszolgálati és Munkavállalókra vonatkozó szabályzatai a Polgármesteri 

Hivatal Belső szabályzatai között ismerhetők meg. 

 

2. Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

A Hivatal jegyzője a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez, és 

integrált kockázatkezelési rendszert működtet. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg 

kell állapítani a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő és a szervezeti célokkal 

összefüggő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 

folyamatos nyomon követésének módját. A Hivatal szervezetének működésében rejlő 

kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a 

pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.  

A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a 

végrehajtás alapvető része, a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat. A 

vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba 
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beágyazzák, és a hivatal minden dolgozója megértse a kockázatkezelés lényegét. 

Gondoskodni kell arról is, hogy a kockázatkezelési intézkedések folyamatos nyomon 

követése megvalósuljon. 

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési szabályzata a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai 

között található, (jelenleg még a Kockázatkezelési szabályzat hatályos) míg a működési 

folyamatok kockázatkezelési nyilvántartását az Ellenőrzési nyomvonalak szabályzat 

táblarendszerének utolsó oszlopa mutatja be. A hivatali döntések előkészítéséhez kapcsolódó 

kockázatelemzéshez útmutatást az Integrált Kockázatkezelési szabályzat tartalmaz. 

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A Hivatal jegyzője a Hivatalon belül olyan kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek 

biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik 

a szervezet integritását. 

A Hivatal jegyzője a Hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával 

legalább az alábbiakat szabályozza: 

a) engedélyezési, jóváhagyási  és kontrolleljárások, 

b) dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

c) beszámolási eljárások.  

 
3.1. Kontroll-stratégia és módszer 

A Hivatal szervezett és hatékony működését a mindenkori középtávú stratégiában 

meghatározott célok kitűzése és azok végrehajtása biztosítja, mely szerint:  

a) a Hivatal köztisztviselői állományát orientálni kell a kockázatok és várható hatásuk 

időben való jelzésére, amikor még megelőző módon lehet az intézkedéseket, döntéseket 

meghozni; 

b) a kockázatok kialakított kezelési gyakorlatát a dolgozókkal el kell fogadtatni, a 

kockázatkezelésben való részvételre kell ösztönözni; 

c) megfelelő kockázatkezeléssel a vezetés kockázatkezelési tevékenységéről szóló jelentést 

körültekintően, teljes körűen és megbízhatóan kell elkészíteni. 

 
3.2. Kontrollok alkalmazása céljuk szerint 

A Hivatal működési kockázatainak mérséklésére, megszüntetésére olyan kontrollok 

folyamatokba, rendszerekbe való beépítése indokolt, amelyek hatékonyan képesek jelezni, 

megelőzni a kockázat előfordulását vagy bekövetkezése esetén hatását mérsékelni, illetve azt 

meg is szüntetni. A kockázat jellegétől, tartalmától függően a kockázatkezelési nyilvántartás 

határozza meg, hogy céljaik szerint milyen kontrollt kell adott kockázat esetében alkalmazni. 

 

A kontrollok általános céljaik alapján lehetnek: 

a/ Megelőző (preventív) kontroll, amely alapvető célja, hogy hibás lépések, nem 

előírásszerű teljesítések esetén akadályozza meg a folyamat továbbvitelét, s így előzze 

meg a nagyobb hibák bekövetkezésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a 

kötelezettségvállalást megelőző pénzügyi ellenjegyzés, amikor a költségvetési 

előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó kifizetésekre, illetve a jogosulatlanul kifizetett összegek visszaszerzésére 

vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző pénzügyi 

„ellenőr” jóváhagyása alapján lehet végrehajtani. Szakmai téren a technológiai rendben 

dolgozó munkatársak revíziós tevékenysége sorolható ide, melynek keretében az előző 

munkafázis szabályszerűségének ellenőrzése nélkül nem lehet a folyamatban 

továbbhaladni. 
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b/ Helyrehozó (korrekciós) kontroll, amely kialakításának célja a már bekövetkezett, nem 

kívánatos esemény következményeinek kijavítása. Ezek biztosítékként is szolgálhatnak az 

elszenvedett veszteségek, károk bizonyos mértékű visszaszerzésére a pénzeszközök vagy 

szolgáltatási képesség terén. 

c/ Iránymutató (direktív) kontroll, amely a szervezet számára egy kiemelten fontos, 

negatív hatású cselekmény, esemény, kockázat elkerülésének lehetőségeire hívja fel a 

figyelmet, és így még időben lehetőséget ad a vezetésnek a reagálásra, a várható negatív 

hatást megelőző, vagy mérséklő intézkedés meghozatalára, a hibás gyakorlat 

ismétlődésének megakadályozására. Pl.: jogszabályváltozás során új eljárásrend 

kialakítása indokolt, és erről új, korábbi eljárási szabályokat módosító szabályzat, utasítás 

hatályba léptetésével hívják fel a dolgozók figyelmét. 

d/ Feltáró (detektív) kontroll, amely a már bekövetkezett hibákat tárja fel, rámutatva a 

hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül, a szervezetre gyakorolt, már bekövetkezett 

hatására is. Utólagos jellege ellenére visszatartó ereje érvényesül.  

 

Az adott működési folyamatokban a negatív események, a működést hátrányosan befolyásoló 

tényezők bekövetkezése tekintetében az érintett szervezeti egység vezetője dönt a konkrét 

intézkedések megtételéről a feladat- és hatáskörök figyelembe vételével. 

 
3.3. Folyamatok kontrollja 

A kontrolltevékenységek azokat az irányelveket és eljárásokat jelentik, amelyek elősegítik a 

vezetői utasítások végrehajtását, illetve a szervezet célkitűzései megvalósításával járó 

kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések megtételét. A kontrollok nem egyszeri 

aktusai, eseményei a szerv vezetésének, hanem tevékenységek együtteseként folyamatosan 

működnek és fejtik ki hatásukat.  

A kontrollokat a vezetők, illetve munkatársak működtetik, ők felelnek a kontroll célkitűzések 

kialakításáért, a működtetés megszervezéséért és folyamatos végrehajtásukért, a kontrollok 

figyelemmel kiséréséért és értékeléséért. 

A kontroll-tevékenységek módszerük szerint a következők lehetnek:  

 felügyeleti ellenőrzés – a vezetők által végzett felügyelet és felülvizsgálat,  

 szervezeti kontrollok – a szervezet struktúrájából eredő ellenőrzési pontok vagy 

folyamatok, pl. a feladatkörök szétválasztása és a felelősségi körök világos 

meghatározása;  

 jóváhagyási kontrollok – a jóváhagyást megalapozó előkészítések megtörténtének 

dokumentációs ellenőrzése, illetve a megfelelő szintű jóváhagyás elmaradásának 

kiszűrése; 

 működési kontrollok – a feladatok teljes körű és szabályszerű végrehajtásának 

biztosítása. 

  hozzáférési kontrollok – mind fizikai ellenőrzés, pl. biztonsági és logikai ellenőrzési 

pontok, mind a számítógépes iratok jelszavas védelme;  

 a működési folytonosság megszakításának kontrollja – a működés fenntartásának 

biztosítására, amennyiben nem várt külső események következnek be (például 

katasztrófa esetére helyreállítási terv, feladatok átadásának rendje, tűzvédelem),  

 dokumentációs kontrollok a dokumentációs rend kialakításával, és valamennyi 

folyamat tartalmának, a felhasznált, illetve keletkezett dokumentumok útját előíró 

követelmények betartását megfelelően nyomon követő iratok kezelését, szükség 

szerinti visszakeresésének lehetőségét jelentik.  

A kontrollokat – a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – folyamatba épített, 

előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés keretében alkalmazzuk, melyek dokumentálási 



 76. oldal / 125 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 

 

követelményének meghatározására egyrészt a Hivatal Ügyrendjében, másrészt az ellenőrzési 

nyomvonalban került sor.  

Az alkalmazandó kontroll módszerének megválasztásánál figyelembe kell venni az erőforrás-

igényt (emberi, eszköz, költség, stb.), mely nem haladhatja meg az alkalmazásukkal elért 

haszon, vagy az általuk elkerült kár nagyságát. 
 

3. 4. Négy szem elve 

A közösségi és hazai – belső ellenőrzéssel foglalkozó – jogszabályok által is javasolt kontroll-

mechanizmus a „négy szem elve”, ami az irat, pénzügyi dokumentumok, beszámolók, 

jelentések, állásfoglalások tekintetében minimum két ember általi áttekintési kötelezettsége.  

Ez a típusú ellenőrzés a folyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. Bármely 

végrehajtási és pénzügyi művelet befejezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy 

munkáját egy másik személy teljes körűen, dokumentáltan felülvizsgálja. Az ellenőrzés 

dokumentálása történhet ellenőrzési listák alkalmazásával, illetve a szolgálati út és 

kiadmányozási szabályok betartásának kötelezettségével.   

 
3.5. Informatikai rendszerek biztonsága 

 A Hivatal működési stratégiájának és feladatai megvalósulásának elősegítése érdekében 

folyamatait informatikai eszközök használatával teszi hatékonyabbá, gazdaságosabbá. Az 

informatikai eszközök egyre szélesebb körű használata azonban új, eddig nem tapasztalt, 

változó és mindig megújuló kockázatot is jelent. 

 A kockázati tényezők hatékony kezelése érdekében ZMJV Polgármesteri Hivatala 

informatikai rendszeréhez történő hozzáférés szabályozásáról és ellenőrzésének rendjéről 

szóló jegyzői utasítás – amely a Hivatal belső szabályzatai között olvasható- egységes 

keretszabályokat, értelmezéseket, iránymutatást ad az informatikai eszközök felhasználói 

számára, rögzítve azokat a szabályokat, melyeket a munkakörükhöz rendelt adatok kezelése 

során követniük kell. A 2016. év során 3 új informatikai biztonságot szolgáló szabályzat is 

hatályossá vált, az Informatikai Biztonsági Szabályzat, a Felhasználói Biztonsági Szabályzat 

és az Informatikai Kockázatelemzési Szabályzat, amelyek a hivatali Szabrend/belső 

szabályzatok között olvashatók. 
 

3.6. A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés 

A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a 

Hivatal jegyzője felelős, aki köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 

működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását a Hivatal 

valamennyi működési folyamatában: 

A kontrolltevékenységeknek biztosítaniuk kell:  

a) a döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 

megalapozottságát, 

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás) kontrollját. 

Az előző bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését meg 

kell oldani. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés szabályait a mindenkori államháztartási 

törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési szabályzata alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzgazdálkodás rendjéről szóló 
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szabályzata határozza meg. Ez utóbbi a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között 

található. A kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, utalványozásra és ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására jogosultak jegyzékét a Hivatal Pénzgazdálkodási szabályzatának mellékletei 

tartalmazzák. A Hivatal Közgazdasági Osztályának Pénzügyi Csoportja a 

kötelezettségvállalásokról az OrganP rendszerében folyamatos és naprakész nyilvántartást 

vezet, melynek szabályozását a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.  

 
3.7. A kontrolltevékenység működése    

1. A működési folyamatok előzetes ellenőrzése megelőzi valamely esemény megtörténtét, 

az utasítások kiadását, a hozott döntés végrehajtását, mellyel biztosított a lehetőség a 

döntés vagy rendelkezés esetleges pontosítására, felülvizsgálatára, a hibák megelőzésére.  

2. Az utólagos ellenőrzés az esemény, cselekmény, a folyamat lezárulása, befejezése után 

történik meg.   

A fent jelzett ellenőrzéseket vezetők és egyéb horizontális szintű munkatársak (pl. négy szem 

elve) egyaránt végezhetik.  

Az előzőek szerinti ellenőrzések megtörténtét az ellenőrzést végző - a nyomon követhetőség 

biztosítása érdekében - kézjegyével és dátummal igazolja az ellenőrzött okmányon.  

Az ellenőrzési jogosítványokra, az utasítási jogok gyakorlására és a beszámoltatásra a 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendje tartalmaz rendelkezéseket, amely a Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerében található meg a SZABREND/Ügyrend elérhetőségi útvonalon. 

ZMJV Önkormányzatának Költségvetése tervezési és zárszámadása elkészítési rendjének 

szabályozása szintén a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között jelenik meg. 

A gazdasági események elszámolásának ellenőrzése a folyamatba épített és vezetői 

ellenőrzésen kívül, a könyvvizsgáló, a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága és a belső ellenőrzés 

kontroll tevékenységét foglalja magában, melyek külső szabályozását elsősorban a Mötv., 

Áht., Bkr. biztosítják, a belső szabályzatok - Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatal SZMSZ-e - 

mellett. 

 

A vezetői ellenőrzést a szervezeti egységek vezetői a vezetésük vagy felügyeletük alá tartozó 

teljes tevékenységre vonatkozóan – az SZMSZ-ben és az Ügyrendben meghatározottak 

szerint – kötelesek megszervezni.  

 A vezetői ellenőrzési tevékenység keretében kerül sor a szerv valamennyi 

tevékenységének folyamatos, ütemezett ellenőrzésére, különös tekintettel a szakmai 

munka szabályszerűségére, megfelelősségére, a belső rendelkezések megtartására, az 

ellenőrzés tapasztalatainak hasznosulására, valamint a belső kontroll elemek 

működésének értékelésére, 

  vezetői ellenőrzés a vezetők által személyesen, vagy megbízásuk alapján gyakorolt 

irányítási tevékenység, melynek keretében a kiadott intézkedések végrehajtásának 

ellenőrzése valósul meg. A Hivatal valamennyi vezetője köteles az irányítása alá 

tartozó működési folyamatokat ellenőrizni. A vezetői ellenőrzés szintjei és funkciói a 

következők: 

 a felső szintű vezetők ellenőrzési feladatkörébe a meghatározó, magas kockázattal 

járó döntések előkészítése, végrehajtása tartozik,  

 a közép és alsó szintű vezetői tevékenységet pedig úgy kell megszervezni, hogy 

azok a végrehajtás zavarait helyben tudják feltárni és kijavítani.  

 a vezetői ellenőrzést a vezető általi eseti vagy munkakörből adódó megbízás 

alapján átruházott jogkörben is el lehet végezni. 
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A vezetői ellenőrzés eszközei: 

a/ Az információk elemzése, értékelése: a belső és külső információk elemzése, ellenőrzése 

alapján a vezetők megszerzik a szükséges információkat a célok, feladatok teljesítéséről.  

b/ beszámoltatás: lehet rendszeres vagy alkalomszerű, történhet értekezlet, megbeszélés 

keretében, személyes beszámoltatással vagy írásbeli jelentéssel. Lényege, hogy a különböző 

szintű vezetők az alacsonyabb szintű vezetőktől és beosztottaktól szerzett tájékoztatások 

alapján egyrészt a kiadott intézkedések állásáról, másrészt a végrehajtás problémáiról, a 

beavatkozás szükségességéről áttekintést szereznek, illetve intézkedni tudjanak. Célszerű 

emlékeztetőt, jegyzőkönyvet felvenni a beszámolásról, hogy az intézkedések később számon 

kérhetőek legyenek. A Hivatal Ügyrendjében szabályozták a beszámoltatás részletes 

körülményeit. 

c/ kiadmányozási jogkör: a képviseleti, engedélyezési, utalványozási, ellenjegyzési, vagy 

láttamozási joggal felruházott vezető az általa aláírt iratot ellenőrzi a tekintetben, hogy azok 

tartalmilag-formailag megfelelnek-e a követelményeknek. A jogkör magában foglalja a 

kimenő iratok jóváhagyó aláírását, a bejövő iratok szétosztási jogosultságát, az utalványozás, 

engedélyezés, kötelezettségvállalás jogosultságát. A Hivatal Ügyrendjében szabályozták a 

kiadmányozás részletes feltételeit. 

d/ közvetlen helyszíni ellenőrzés: közvetlen ismeretszerzés a szervezeti egységeknél a 

feladatok állásáról, a kiadott intézkedések végrehajtásáról. 

e/ munkaköri ellenőrzés:  a vezető előre nem jelzett időpontban, váratlanul kapcsolódik be a 

munka folyamatába. Szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a munkatársak tevékenysége 

összhangban van-e az előírásokkal. 

f/ eredményellenőrzés: a vezető egy meghatározott időpontra vonatkozóan megvonja a 

felügyelete alá tartozó vezető tevékenységének mérlegét és megállapítja, hogy sikerült-e 

elérni a kitűzött célt. 

 

A jegyző vagy a szervezeti egység vezetője az általa végzett ellenőrzésről – annak 

indokoltsága esetén - jegyzőkönyvet készít, mely a szervezeti integritást sértő esemény 

felfedésekor a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló/ 

Szabálytalanságok kezelése című szabályozásban meghatározott tartalommal kerül felvételre, 

illetve az ellenőrzés kapcsán megállapított kockázatoknak, hiányosságoknak a szervezeti 

integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartásában/szabálytalansági 

nyilvántartásában való rögzítéséről gondoskodik az integritás tanácsadó/ 

szabálytalanságfelelős útján. Pirossal jelzett szabálytalanság kezelést törölni kell! 

Az integritást sértő események kezelésének tapasztalatait a jegyző szükség szerint, de 

legalább évente egyszer értékeli.  

Ha a vizsgálat során megállapított hiányosságok súlya, természete azt megkívánja, vagy a 

vizsgálatot végző szervezeti egység vezetője ill. a jegyző elrendeli, akkor a hiányosságok 

megszüntetéséről utóellenőrzés során kell meggyőződni.  

 
3.8. Feladatvégzés folytonossága 

A Polgármesteri Hivatal, mint közfeladatot ellátó szerv, folyamatos tevékenysége során tesz 

eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Feladatellátása során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy az állampolgárok a Hivatal által részükre nyújtott 

szolgáltatásokat folyamatosan, változatlan vagy javuló színvonalon igénybe vehessék.  

A folyamatos működés megköveteli a munkavégzéshez szükséges adatok, információk 

mindenkori rendelkezésére állását, figyelemmel az áthelyezés vagy kilépés miatti 

személycserére is annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni az adott feladattal 

kapcsolatos korábbi tevékenységeket. Az említett esetekben a feladat átadás-átvételkor 

írásban kell rögzíteni a további feladatellátáshoz szükséges információkat, és azt a feladattal 
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újonnan megbízott részére átadni. Amennyiben a munkafolyamat végzésére újonnan 

megbízott személy kijelölésére még nem került sor, az esetben a feladatot ideiglenesen 

megbízott személy veszi át. Az átadás-átvétel körülményeit, a jegyzőkönyv tartalmát a 

Közszolgálati szabályzat határozza meg. Az el nem végzett feladatokhoz kapcsolódó 

felelősség a feladatot átadó munkatársat, illetve tevékenységének felügyeletét ellátó vezetőt 

terheli.  

 

4. Információs és kommunikációs rendszer 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, 

hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, 

szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási 

rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak 

legyenek; a beszámolási szintek, határidők és módok világos meghatározásával. 

 
4.1. Információs és kommunikációs rendszer működése 

A Hivatal  Informatikai Katasztrófa Elhárítási Szabályzata, Az elektronikus szolgáltatással 

kapcsolatos feladatokról szóló szabályzat, Az Elektronikus Aláírás felhasználási szabályzat, A 

Közérdekű Adatok közzétételéről szóló szabályzat, a ZMJV PH Informatikai rendszeréhez 

történő hozzáférés szabályozásáról és ellenőrzésének rendjéről szóló jegyzői utasítás, az 

Informatikai Biztonsági Szabályzat, a Felhasználói Biztonsági Szabályzat és az Informatikai 

Kockázatelemzési Szabályzat a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között szerepelnek. 

A belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja a Hivatal vezetése által kitűzött 

célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, 

követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást 

nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a 

célok elérését veszélyeztető kockázatokról. Ezek az információk biztosítják a külső 

partnerekkel összefüggő információs kapcsolatok objektivitását is. A szervek/szervezeti 

egységek együttműködésének is alapvető feltétele a kölcsönös információcsere. A rendszer a 

kitűzött célok elérését segítve működik, ha a rendszert alkotó folyamatok között megfelelő az 

információk áramlása. Ezért fontos, hogy a Hivatalon belül kialakított kommunikációs és 

információs rendszer biztosítsa vertikálisan és horizontálisan a szabályozott tevékenységhez 

szükséges időpontban, kellő mennyiségben és megfelelő minőségben a szerv/szervezeti 

egység irányíthatósága és ellenőrizhetősége szempontjából fontos, fentről lefelé irányuló 

kommunikációk (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, kontrollfelelősök 

megnevezése stb.) eljutását, illetve az alulról felfelé áramló információk (kockázatok 

azonosítása, a hiányosságok, csalások, a szervezeti integritást sértő események bemutatása, 

beszámolás a működésről és a pénzügyekről stb.) rendeltetési helyükre, a vezetőkhöz való 

eljutását; azaz a szolgálati út betartását. A szolgálati út kritériumait a Hivatal Ügyrendje 

részletezi. 

A jól kialakított rendszernek biztosítania kell az információs rendszer három fő 

összetevőjének együttműködését: 

1. a döntéshozó vezetőnek (aki információkat kap a Hivatalt érintő tényekről, amelyek 

segítségével dönt a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés módjáról és tartalmáról),  

2. az információnak (azok a feldolgozott adatok, amelyek már felhasználhatóak a 

döntéshozatalban),  

3. az informatikai rendszernek (amelynek segítségével állítják elő, rendszerezik és 

közvetítik a döntéshozatalhoz szükséges információkat).  
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4.2. Az iktatás rendszere 

A Polgármesteri Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a 

tevékenységhez kapcsolódó feladatok kiadása és az elvégzés dokumentálása. Ezért kiemelt 

szerepe van a kívülről, a partnerektől, ügyfelektől, intézményektől, önkormányzati 

társaságoktól érkezett, és a szervezeten belül keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban 

tett intézkedések módját, formáját, és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének.  

A Hivatal működésének velejárója az ügykezelés és az azzal együtt járó írásbeliség, amely 

megköveteli, hogy minden iratot, ami a szervhez érkezik vagy a szerven belül keletkezett, 

ügyenként megfelelően összekapcsolva nyilvántartásba kell venni, mely megfelelő áttekintést 

nyújt az adott ügy teljes vertikumáról, az ügyintézés időintervallumáról. 

Az iratkezelés feladata az iratok átvétele vagy elektronikus rendszeren keresztül történő 

fogadása (annak kinyomtatása), posta bontása, rendszerezése, iktatása, elosztása, 

nyilvántartása, az ügyintézés során keletkező eredmények leírása, továbbítása, valamint az 

elintézett ügyiratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása. 

A megfelelő kontrollrendszer érdekében rendelkezni kell az iktatási rendszerben lévő 

dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározásáról, a bizalmas információk, 

az állam- és szolgálati vagy egyéb titkok, és személyes adatok védelméről. 

Az iktatási rendszerben biztosítani kell az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának 

nyomon követhetőségét, illetve az intézkedési határidők betartásának monitoringját. 

Az iratok kezelésének eljárásrendjét az Egyedi iratkezelési szabályzat tartalmazza, amely a 

Hivatal belső szabályzatai között található. 

 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői 

információs rendszert) működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok 

megvalósításának nyomon követését. 

A monitoring rendszerrel szemben követelmény, hogy alkalmas legyen: 

1. a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos 

információk biztosítására,  

2. a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel 

kísérésére,  

3. a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, 

megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére,  

4. a belső ellenőrzés működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.  

Ezt a célt szolgálja egyrészt az önkormányzat által nyújtott támogatások és az 

államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 8/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete, amely az önkormányzat 

költségvetéséből céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását és 

dokumentálását szabályozza. A Hivatal belső monitoring rendszerének része a szervezeti 

egységek vezetőinek éves beszámoltatási gyakorlata is. A Közgyűlés által irányított gazdasági 

társaságok évente számolnak be a kitűzött célok megvalósulásáról. A Közgyűlés irányítása és 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – a külön jogszabályban meghatározottak szerint- 

kétévente kötelesek beszámolni a végzett munkájukról. 

A Hivatal monitoring-rendszerének része a polgármesterhez közvetlenül alárendelt gazdasági 

tanácsadó is, aki figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú és az önkormányzati 

érdekeltségű gazdasági társaságok működését, melyről szükség szerint, de legalább negyedévi 

gyakorisággal tájékoztatja a polgármestert. 

A Polgármesteri Hivatal Monitoring rendszerének és monitoring stratégiájának szabályzata a 

közös könyvtárban, a belső szabályzatok között található. 
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5.1. Belső ellenőrzés 

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos 

bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet 

működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet 

céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve 

fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.  

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és 

belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását 

vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a jegyző ill. a vizsgált szerv, 

szervezeti egység vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem 

vonható be. 

A Hivatalban a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő 

működtetéséről. A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban a jegyző a belső ellenőrzést az 

Ellenőrzési Osztály feladatellátása révén szervezte meg. Eseti belső vizsgálattal a Hivatal 

bármely dolgozója megbízható, de ellenőrzése során köteles a vonatkozó jogszabályok szerint 

eljárni és a belső szabályozásokban foglalt eljárásrendet és dokumentummintákat alkalmazni. 

Az Ellenőrzési Osztály tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi. Az 

Ellenőrzési Osztály a hivatali belső ellenőrzés mellett, a Közgyűlés irányítási jogkörébe 

tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű, továbbá a Közgyűlés által alapított 

vagyonkezelő szervezetek ellenőrzését látja el. ZMJV Közgyűlése és a ZMJV Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján az Ellenőrzési Osztály 

végzi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését is. 

A Hivatal jegyzője biztosítja a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 

ellenőrzések figyelembevételével, 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint 

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem 

vonható be. 

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok szerint végzik, az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a belső 

ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardok figyelembevételével. 

A belső ellenőrzést végző személyek feladataik maradéktalan ellátása érdekében az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphetnek, számukra 

akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai 

rendszerhez, kérésükre az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója 

köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni. 

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az 

ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó 

iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról 

másolatot, kivonatot, tanúsítványt kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a 

jogszabályokban meghatározott adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó 

előírások betartásával. 

A belső ellenőrzést szabályozó Ellenőrzési Kézikönyv a Polgármesteri Hivatal Belső 

szabályzatai között található.  
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5.2. Szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

A folyamatos monitoring beépül a Polgármesteri Hivatal ismétlődő, mindennapi működési 

tevékenységeibe, magában foglalva a vezetők rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző 

tevékenységét (kontrollelemek működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat 

(beszámoltatás, rendszeres és időszaki jelentések készítése), amelyeket a munkatársak 

hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Az információs rendszereken belül a 

beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy az hatékony, megbízható és pontos 

legyen, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat egyértelműen  kell szabályozni. 

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő 

kombinációja révén valósul meg az alábbiak szerint:  

 a folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, és 

magukban foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan tevékenységek 

megakadályozására létrehozott, de nem hatékony, és nem kellően eredményes belső 

kontrollrendszerrel szembeni fellépést. 

 az eseti értékelések gyakorisága és terjedelme elsősorban a kockázatok értékelésétől, és a 

folyamatos monitoring eljárások eredményességétől függ.  

 a specifikus értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére 

irányulnak, és céljuk biztosítani a belső kontroll, az előre meghatározott módszerek és 

eljárások kívánt eredményének elérését. 
 

5.3. Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások külső ellenőrzés esetén 

5. 3. a. A Hivatalt érintő külső ellenőrzés esetén   

A Polgármesteri Hivatalt érintő külső ellenőrzés az Állami Számvevőszék által végzett 

ellenőrzés. A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó 

költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság 

illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 

Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító 

hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. A központi 

költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülő önkormányzat 

köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevő és a támogatást 

ellenőrző szervezetekkel együttműködni. 

Ha a külső ellenőrző szerv intézkedési terv készítését írja elő, akkor az intézkedési terv 

elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az 

ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti egység vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek 

legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve 

részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. 

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított- a külső 

ellenőrzést végzők által megszabott határidőn belül kell elkészíteni és egyeztetni a jegyzővel.  

Az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője a külső 

ellenőrzést végzők részére a külön jogszabályban vagy annak hiányában a külső ellenőrző 

szerv által meghatározott módon és határidőre számol be az intézkedési tervben 

meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról. 

A jegyző – a Közgazdasági Osztályvezető megbízásával- gondoskodik a Hivatalt érintő külső 

ellenőrzések koordinációjáról, továbbá arról, hogy éves bontásban nyilvántartást vezessen a 

külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a következő 

tartalommal: 
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A nyilvántartásnak - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutató figyelembevétele mellett - tartalmaznia kell az ellenőrzési jelentésben szereplő 

javaslatot, az elfogadott intézkedési tervet, az intézkedési terv alapján végrehajtott 

intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott intézkedések okát. A külső ellenőrzésekről 

vezetendő nyilvántartás mintáját e melléklet 4/1/a. számú táblázata szemlélteti. 

 
5. 3. b. A Hivatal által végzett külső ellenőrzés esetén 

Külső ellenőrzés az irányító szerv, az önkormányzat által alapított költségvetési szervek és 

vagyonkezelők esetében a Hivatal Ellenőrzési Osztály által végzett ellenőrzés. 

Irányító szervi hatáskörben végzett költségvetési ill vagyonkezelői ellenőrzés esetén az 

intézkedési terv elkészítésére, tartalmára és egyeztetésére vonatkozóan az 

alábbiakban meghatározottakat kell alkalmazni: 

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő 

beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység 

vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek 

legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve 

részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. 

 Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

elkészíteni és megküldeni az ellenőrzést végző Polgármesteri Hivatal jegyzője és a belső 

ellenőrzési vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a jegyző 

ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat. 

A jegyző az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 

napon belül - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt. 

Az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott 

egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát megelőzően - 

határidő, illetve feladat módosítást kérhet a jegyzőtől. A kérelem elfogadásáról vagy 

elutasításáról a jegyző - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt, és erről 

tájékoztatja az ellenőrzött szervezet vezetőjét.  

A határidő, illetve feladatmódosítási kérelem elbírálásának jogát a jegyző átruházza a belső 

ellenőrzési vezetőre, aki rendszeresen beszámol a határidő módosítási kérelmekről és azok 

elfogadásáról vagy elutasításáról. 

Irányító szervi hatáskörben végzett költségvetési ill. vagyonkezelői ellenőrzés esetén az 

ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője a Bkr.-ben 

továbbá a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott módon és határidőre számol be az 

intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról: 

Az ellenőrzött szervezet vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok 

végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 

napon belül írásban beszámol a  jegyző részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul 

megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is. 

 Az intézkedések megvalósításáról szóló beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid 

leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és - ha szükséges - akkor a határidő, illetve 

feladat módosítási kérelmet is. 

Amennyiben az ellenőrzött szerv vezetője az intézkedési tervben az egyes feladatok 

végrehajtására meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül nem számol be 

és határidő hosszabbítást sem kért, akkor a jegyző, az Ellenőrzési Osztályvezetőjének 

javaslatára utóellenőrzést kezdeményezhet a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a 

terhére. 
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Az Ellenőrzési Osztály az általa irányítószervi hatáskörben végrehajtott ellenőrzésekről - év 

közben- vezeti azt a nyilvántartást, amellyel éves bontásban nyomon követheti az ellenőrzési 

jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok 

végrehajtását. 

 
5. 3. c. Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások belső ellenőrzés esetén 

Hivatali belső ellenőrzés esetén az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett 

intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti 

egység vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek 

legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve 

részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. 

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

elkészíteni és megküldeni a jegyző és az Ellenőrzési Osztály vezetője részére. Indokolt 

esetben az Ellenőrzési Osztályvezető javaslatára a jegyző ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos 

határidőt is megállapíthat. 

A jegyző az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 

napon belül - az Ellenőrzési Osztályvezető véleményének kikérésével - dönt. 

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes 

feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát megelőzően - 

határidő, illetve feladat módosítást kérhet a jegyzőtől. A kérelem elfogadásáról vagy 

elutasításáról a jegyző - az Ellenőrzési Osztályvezető véleményének kikérésével - dönt, és 

erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét és az Ellenőrzési Osztályvezetőt 

is. 

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes 

feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát 

követő 8 napon belül írásban beszámol a jegyző részére, és ezen beszámolót egyúttal 

tájékoztatásul megküldi az Ellenőrzési  Osztályvezető részére is. 

A beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott 

intézkedések okát és esetlegesen a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott 

egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő 

lejártát követő 8 napon belül nem számol be és a határidő hosszabbítást sem kért, a jegyző 

utóellenőrzést kezdeményezhet az Ellenőrzési Osztály soron kívüli feladatokra tervezett 

kapacitásának a terhére. 

Az Ellenőrzési Osztályvezető az intézkedési tervek megvalósításáról szóló tájékoztatás 

alapján éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett 

megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását 

nyomon követi. 

A nyilvántartásnak - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutató figyelembevétele mellett - tartalmaznia kell az ellenőrzési jelentésben szereplő 

javaslatot, az elfogadott intézkedési tervet, az intézkedési terv alapján végrehajtott 

intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott intézkedések okát. 

A vezetendő nyilvántartás dokumentum mintája az SZMSZ 4/1. számú mellékletében, 

„Nyilvántartás az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról” cím alatt 

megtalálható. 
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5.4. Az éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés 

A tárgyévet követő évben ZMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya elkészíti az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 

összeállított éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló jelentést, melyek tartalmára 

vonatkozóan a Bkr. tartalmaz előírásokat. Az Ellenőrzési Osztály részére az önkormányzat által 

alapított intézmények, vagyonkezelők, gazdasági társaságok és a Hivatal szervezeti egységei 

legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig megküldik az éves összefoglaló jelentés részét képező 

intézkedési tervek megvalósításáról, továbbá az intézmények belső ellenőrzéséről szóló 

beszámolójukat. A tárgyévben ellenőrzött szervezetek beszámolójában a lefolytatott ellenőrzések 

kapcsán kiadott intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott 

intézkedésekről és azok indokáról kell tájékoztatást adni, a belső kontrollrendszer értékelésével 

egyidejűleg.  

Az Ellenőrzési Osztály vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek és a 

jegyzőnek, a tárgyévet követő év február 15-ig. 

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel 

egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

5.5. Belső kontrollok felülvizsgálata, értékelése 
A belső kontrollrendszer rendszeres felülvizsgálatának célja a működés gazdaságosságának, 

hatékonyságának, eredményességének támogatása, amelyet a célok teljesítésének helyzetével való 

összevetésével kell célirányosabbá tenni. A célok teljesítése érdekében a belső kontrollrendszer 

minden elemét folyamatosan, a változó körülményekhez igazítva – de legalább az éves 

felülvizsgálatkor - korszerűsíteni kell, melynek keretében a rendszer működésében feltárt hibákat - 

feltárásukat, felismerésüket követően - megfelelő intézkedésekkel és eljárásrend alapján azonnal ki 

kell küszöbölni, meg kell szüntetni.  

A belső kontrollelemek felülvizsgálatát minden szervezeti egység vezetője a saját feladatkörére nézve 

végzi el, és az éves munkájáról készült beszámolóban tájékoztatja a  jegyzőt illetve a Közgyűlést.   

A hivatali belső kontroll-elemek objektív értékelésére az éves összefoglaló jelentésben kerül sor, 

melynek alapját a ZMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya által folytatott felügyeleti és 

belső ellenőrzések során a belső kontrollok működéséről szerzett tapasztalatok együttes értékelése 

képezik. A Polgármesteri Hivatal Főjegyzője és az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 

vezetői kötelesek a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési 

szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Az irányított költségvetési szervek vezetői a nyilatkozatot 

az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 

Osztályára. A vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt 

terjeszti a képviselő-testület elé. 

Vezetői továbbképzés 

 
A Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet 

a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője (Közgazdasági Osztályvezető) vagy belső ellenőrzési 

vezetője- kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter 

által meghatározott továbbképzésen részt venni. A Hivatal vezetője köteles a részvételt a 

polgármesternek az adott év december 31-ig igazolni. 

A Közgazdasági Osztályvezető (gazdasági vezető) kétévente köteles a belső kontrollrendszerek 

témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A 

részvételt a jegyző december 31-éig igazolja. 

A tárgyévi továbbképzési kötelezettség nem vonatkozik az adott évben azon személyekre, akiket július 

1-je után bíznak meg vezetői feladattal. A tárgyév június 30-a után megbízott, képzésre kötelezett 

személyek a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a fentiek szerinti képzési 

kötelezettségüket teljesíteni. 
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4/1. számú melléklet 

 

Nyilvántartás az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról  

 

 

  1.  2.  3.  4.  5. 6.  7. 8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

Sorszám 

Ellenőrzés 
iktatószáma / 

azonosítója 

 

Ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

megnevezése 

Az ellenőrzés 

tárgya (címe) 

Intézkedést 

igénylő 
megállapítás 

Ellenőrzési 

javaslat   

A javaslat 

alapján előírt 
intézkedés 

A vonatkozó 
intézkedési 

terv 

iktatószáma 

A vonatkozó 

intézkedési 

terv 
jóváhagyásán

ak időpontja 

Az 

intézkedés 
felelőse 

(beosztás és 

szervezeti 
egység) 

Az 
intézkedés 

végrehajtásán

ak határideje 

Módosítás 

(leírás / 
NEM) 

Az 

intézkedés 

teljesítése 
(dátum / 

NEM) 

Megtett 

intézkedés 
rövid leírása 

A 

határidőben 
végre nem 

hajtott 

intézkedések 
oka 

A nem 
teljesülés 

kapcsán tett 

lépések 

Megjegyzés 

                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

4/1/a. számú melléklet 

 

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

so
rs

zá
m

 Ellenőrzés 

iktatószáma 

/ ellenőrzés 

azonosítója 

A külső 

ellenőrzést 

bejelentő 

levél 

iktatószáma 

A külső 

ellenőrzést 

végző 

megnevezése 

A külső 

ellenőrzést 

végző 

vizsgálatvezető 

neve és 

elérhetősége 

Az 

ellenőrzött 

szerv, illetve 

szervezeti 

egység 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

szervnél 

kijelölt 

szakmai 

kapcsolattartó 

neve és 

elérhetősége 

Az 

ellenőrzés 

tárgya 

(címe) 

Intézkedést 

igénylő 

megállapítás 

Ellenőrzési 

javaslat  

A javaslat 

alapján 

előírt 

intézkedés 

A 

vonatkozó 

intézkedési 

terv 

iktatószáma 

A vonatkozó 

intézkedési terv 

jóváhagyásának 

időpontja 

Az 

intézkedés 

felelőse 

(beosztás 

és 

szervezeti 

egység) 

Az intézkedés 

végrehajtásának 

határideje 

Módosítás 

(leírás / 

NEM) 

Az 

intézkedés 

teljesítése 

(dátum / 

NEM) 

Megtett 

intézkedések 

rövid leírása 

A 

határidőben 

végre nem 

hajtott 

intézkedések 

oka 

A nem 

teljesülés 

kapcsán 

tett 

lépések 

Megjegyzés 
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4/2. számú melléklet 

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos belső rendelkezések 

Sor- 

szám 

 

Belső szabályzat címe, száma 

Utolsó 

módosító 

 szabályzat 

száma 

Utolsó 

módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Az adatvédelemről szóló 15/2015. (IV. 10.) sz. belső 

szabályzat 

23/2015. 

(XI.24.) 

2015. XI. 24. Farkas Veronika 

2. Az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló  

8/2014. (V. 5.) sz. belső szabályzat 

-- 2014. I. 01. Hozbor Ferenc 

3. A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatának 

szabályairól, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló 

3/2017.  (II. 15.) sz. belső szabályzat 

-- 2017. I. 01. Nagy Ildikó 

4. Informatikai Katasztrófa Elhárítási Szabályzat  3/2014. (I. 02.) 

sz. belső szabályzat 

-- 2014. I. 01. Takács Ferenc 

5.  Az egyedi iratkezelési szabályzat  21/2013. (XII.30.) sz. belső 

szabályzat 

-- 2014. I. 01. Bükiné Mándli Mária 

6.   A leltározási és leltárkészítési szabályzat 12/2014. (IV. 30.) sz. 

belső szabályzat 

8/2017.(IV. 30.) 2017. V. 01. Hozbor Ferenc 

7.  Önköltségszámítási szabályzat 18/2008. (III. 1.) sz. belső 

szabályzat 

- 2008. VIII. 01. Hozbor Ferenc 

8.  Pénzkezelési szabályzat 7/2003. sz. belső szabályzat 4/2017. (II. 21.) 2017. I. 09. Tóth Károly 

9.  A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének 

szabályzata 13/2014. (IV. 30.) sz. belső szabályzat 

19/2014. (X. 

20.) 

2014. X. 20. Hozbor Ferenc 

10. A számlarendről szóló 7/2014. (V. 05.) sz. belső szabályzat -- 2014. I. 01. Hozbor Ferenc 

11. Számviteli politikáról szóló 4/2015. (III. 18.) sz. belső 

szabályzat 

4/2015.(III. 18) 2015. I. 01. Hozbor Ferenc 

12. Belső ellenőrzési kézikönyv 10/2015. (IV. 10.) sz. belső 

szabályzat 

13/2017. (V. 

17.) 

2017. 01. 01. 

 

Baginé Hegyi Éva 

13. Tűzvédelmi szabályzat 4/2013. (IV. 01.) sz. belső szab. - 2013. IV. 01. Takács Ferenc 

14.  Munkavédelmi szabályzat 13/2016. (VII.07.) sz. belső 

szabályzat 

- 2016. VII. 15. Takács Ferenc 
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15. A közgyűlési előterjesztések, valamint a testületi ülés 

előkészítése szakmai követelményeinek szabályzata 4/2007. 

(I. 31.) sz. belső szabályzat 

12/2010. (X. 

20.) 

2010. X. 25. Zsupanek Péter 

16. A bizonylati rendről szóló 18/2006. (XII. 20.) sz. belső 

szabályzat 

23/2014.(XII. 01.) 2015. I. 01. Hozbor Ferenc 

17.  A közbeszerzési szabályzat 14/2016.(VII.01.) sz. belső 

szabályzat 

- 2016. VII. 01. Dr. Székely Gabriella 

Dr. Szente Klaudia 

18. Ügyrendi szabályzat 24/2008. (IX. 12.) sz. belső szabályzat 6/2016. (IV. 26.) 2016. IV. 26. Dr. Sáska Szandra 

19.  Az elektronikus szolgáltatással kapcsolatos feladatokról szóló 

5/2010. (III. 22.) sz. belső szabályzat 

5/2010. (III. 22.) 2010. IV. 01. Zsupanek Péter 

20. Elektronikus Aláírás Felhasználási Szabályzat 11/2008. (IV. 

30.) sz. belső szabályzat 

- 2008. V. 01. Takács Ferenc 

21. ZMJV Önkormányzatának Költségvetése tervezési és 

zárszámadása elkészítési rendjéről szóló 13/2015. (IV.15.) sz. 

belső szabályzat 

- 2015. IV. 15. Cziborné Vincze 

Amália 

22.  Közérdekű Adatok közzétételéről szóló 14/2015. (IV. 11.) sz. 

belső szabályzat 

16/2016. (V. 

01.) 

2016. V. 1. Takács Ferenc 

23.  A ZMJV PH. ellenőrzési nyomvonaláról szóló 10/2017. (V. 

17.) sz. belső szabályzat 

- 2017. I. 01. Péter Györgyné 

24.  ZMJV PH. Integrált Kockázatkezelési rendszerének 

eljárásrendjéről szóló 14/2017. (VI. 07.) sz. belső szabályzat 

- 2017. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

25.  A Pénzgazdálkodás rendjéről szóló 6/2017. (I. 15.) sz. belső 

szabályzat  

- 2017. I. 02. Cziborné Vincze 

Amália 

26. A külföldi kiküldetések rendjéről szóló 21/2015. (IX. 07.) sz. 

belső szabályzat 

-- 2015. IV. 01. Vizlendvai László 

27. Az Önkormányzat pályázati tevékenységéről szóló 30/2008. 

(XII. 31.) sz. belső szabályzat 

-- 2009. I. 01.  Henics Attila 

28. Szabályzat a nem önkormányzati képviselői 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

-- 2010. XII. 10. Dr. Tóth László Biz. 

elnök 

 

29. Szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjéről 

szóló 15/2017. (VI. 21.) sz. belső szabályzat 
__ 2017. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

Hauck Bernadett 
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30. ZMJV 8/2011. (V. 25.) belső szabályzata a városi portálon 

működtetett szolgáltatásajánló üzemeltetési szabályairól 
 2011. V. 25. Takács Ferenc 

31. ZMJV PH. Monitoring rendszere és Monitoring Stratégiájának 

szabályzatáról szóló 12/2015. (IV. 10.) sz. belső szabályzat 
11/2017. (V. 

22.) 

2017. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

32. A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező mobiltelefonok 

használatáról szóló 24/2014. (XII. 01.)  sz. belső szabályzat 
16/2016. (VI.1.) 2016. VII. 01.  Zsupanek Péter 

Nagy Ildikó 

33. A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező vezetékes telefonok 

használatáról szóló 9/2011. (VI. 22.) sz. belső szabályzat 
-- 2011. VII. 01.  Bükiné Mándli Mária 

34. A Belső Kontrollrendszer szabályozásáról szóló 8/2015. (IV. 07.) sz. 

belső szabályzat 
12/2017. (V.22.) 2017. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

35.  ZMJV PH 12/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzata az Informatikai 

Biztonsági Szabályzatról  
-- 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

36. ZMJV PH 12/1/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzata a Felhasználói 

Biztonsági Szabályzatról 
-- 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

37. ZMJV PH 12/2/2016. (VII.1.) sz. belső szabályzata az Informatikai 

Kockázatelemzési Szabályzatról 
-- 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

38. ZMJV PH. 18/2017. (VIII. 1.) belső szabályzata a belföldi 

kiküldetések elrendeléséről és lebonyolításáról 
-- 2017. VIII. 01. Nagy Ildikó 

 

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos jegyzői utasítások 

  

Sor- 

szám 

 

Jegyzői utasítás címe, száma 

Utolsó módosító 

 szabályzat 

száma 

 

Utolsó 

módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Kintlévőségek behajtásáról, illetve csökkentéséről szóló 

4/2008. (V. 29.) sz. jegyzői utasítás 

4/2011. (IX. 01.) 2011. IX. 01. Dr. Sándor Erzsébet 

 

2. Közszolgálati szabályzat 1/2017. (II.08.) -- 2017. II. 08. Dr. Bartl Andrea 

3. A hivatal által használt dokumentumok készítésének 

szabályairól, beszerzésükről szóló 8/2009. (XII. 17.) sz. 

jegyzői utasítás 

9/2010.(XII. 21.) 2010. XII. 21.  Dr. Kovács Gábor 

4.  A „Jegyzői Hírek” hírlevél bevezetéséről és működtetéséről 

szóló 7/2005. (XI. 11.) sz. j. ut.  

2/2008.  (II. 26.) 2008. III. 01. Bükiné Mándli Mária 
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5. A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének 

egyenruha juttatási és használati szabályzatáról szóló  

3/2013. (I. 28.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2013. II. 01. Horváth Attila 

6.  Munkavállalói Szabályzat  9/2005. (XI. 15.) sz.  4/2010. (IX. 14.) 2010. IX. 15.  Dr. Bartl Andrea 

7.  A névjegykártya használatának szabályairól szóló 8/2001. 

(VII. 1.) sz. jegyzői utasítás 

5/2005. (X. 07.) 

 

2005. X. 15. Bükiné Mándli Mária 

8. A földhivatali TAKARNET hálózat használatának 

szabályairól szóló 3/2006. (VII. 25.) sz. jegyzői ut.  

4/2009. (IV. 10.) 2009.  IV. 10. Takács Ferenc 

9. A hivatali épületekbe történő beléptetés szabályozásáról 

szóló 3/2012. (II. 07.) sz. j. utasítás 

4/2013. (II. 05.) 2013. I. 02. Zsupanek Péter 

10. A szerződések teljesítésének ellenőrzési rendjéről szóló 

3/2008. (V. 14.) sz. jegyzői utasítás 

10/2008.(XII. 

31) 

2009. I. 01.  Dr. Peitler Péter 

11. ZMJV Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel 

juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának 

számadása és ellenőrzése rendjéről szóló 6/2008. (XI. 21.) 

sz. j utasítás. 

6/2010.  (X. 27.) 2010. XI. 1. Cziborné Vincze 

Amália 

12.  ZMJV Polgármesteri Hivatala informatikai rendszeréhez 

történő hozzáférés szabályozásáról és ellenőrzésének 

rendjéről szóló 7/2008. (XI. 21.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2008. XI. 21. Csomor Ferenc 

13. ZMJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozó 

hivatás etikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az 

etikai eljárás szabályainak megállapításáról szóló 2/2014. 

(VI. 25.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2014. VI. 25. Dr. Bartl Andrea 

14. A hivatali beszámoló elkészítéséről szóló 8/2010. (XII. 01.) 

sz. jegyzői utasítás 

1/2016. (I. 05.) 2016. I. 05. Dr. Sáska Szandra 
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Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos polgármesteri 

utasítások  

 

Sor- 

szám 

 

Polgármesteri utasítás címe, száma 

Utolsó módosító 

 szabályzat 

száma 

Utolsó módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Széchenyi tér 5. sz. alatt lévő díszterem használatának 

rendjéről  szóló 2/2010.  (IX.  21.) polgármesteri utasítás 

-- 2010. X. 01. Zsupanek Péter 

2. Az Alsóerdei hétvégi ház igénybevételének rendjéről szóló 

1/2017. (X. 16.) polgármesteri utasítás 

-- 2017. X. 16. Zsupanek Péter 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

  

Határidő: 2018. január 1. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

 

 
 



34. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Előzőleg az előző közgyűlésen már tárgyaltuk a társulás megszüntetésével kapcsolatos 

előterjesztést, azóta megtörtént a társulási tanács ülése, már akkor jeleztem, hogy még egyszer 

ide kell kerülnie ennek az előterjesztésnek. Megköszönöm Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 

asszony munkáját, amit nem csak a megszüntetéssel kapcsolatban, hanem előtte sok éven 

keresztül végzett annak érdekében, hogy ez a kistérségi társulás sikeresen működhetett. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 254/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) 

2017. december 31-i hatállyal, jogutód nélkül történő megszüntetését határozza 

el. A Társulás megszüntető megállapodását az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 15.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti 

feladatainak ellátását végző Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala átveszi a társulástól valamennyi - beleértve az alábbi felsorolásban 

esetlegesen nem szereplő, de a társulás által elnyert és a Zalaegerszegi 

Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-től – annak 

jogutód nélküli megszüntetése miatt – átvett - pályázathoz kapcsolódó 

iratmegőrzési, elkülönített dokumentumtárolási és ellenőrzés tűrési feladat 

ellátását.  

 Az érintett pályázatok különösen: 

 

1. Malom Foglalkoztatási Paktum (a fenntartási kötelezettség lejárt 2015. 

november 30-án) 

 Kód: TÁMOP 1.4.4.-08/1-200-0025 

 Irányító Hatóság: EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

 TÁMOP KSZ-i Feladatokat Ellátó Főosztály 

 1134 Budapest, Váci u. 45/c. 

 Felelős: Vásár Marianna 

 

2. Nárcisz-Hospice Gondozási Modellprogram a határ mentén  

(a fenntartás a Lead Partnert terheli 2020. május 31-ig) 

 Kód: L00172/2 

 Irányító Hatóság: Széchenyi Programiroda- Társfinanszírozó Hatóság 

 Németh Eszter Mónika ügyintéző 

 Innovációs Központ 

 9400 Sopron, Verő József u. 1.  

 Felelős: Vásár Marianna 
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 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 
 

3.  TÁMASZ – Szociális hálózatfejlesztés a határ mentén  (a fenntartás a 

Lead Partnert terheli 2020. május 31-ig) 

 Kód: L00143 

 Irányító Hatóság: Széchenyi Programiroda- Társfinanszírozó Hatóság 

 Németh Eszter Mónika ügyintéző 

 Innovációs Központ 

 9400 Sopron, Verő József u. 1.  

 Felelős: Vásár Marianna 

 

4. Kiút a hátrányos helyzetből (a fenntartás az Első Magyar Dán 

Termelőiskola Alapítványt terheli 2019. február 28-ig) 

 Kód: TÁMOP 1.4.3.-10-2-2F-2011-0010 

 Irányító Hatóság: EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

 TÁMOP KSZ-i Feladatokat Ellátó Főosztály 

 1134 Budapest, Váci u. 45/c. 

 Felelős: Vásár Marianna 

 

5. Támasz Kistérségi intézmény az észak-zalai és őrségi szociális hálóban 

(iratmegőrzési, elkülönített dokumentumtárolási és ellenőrzés tűrési 

kötelezettség 2020. december 31-ig áll fenn)  

 Kód: NYDOP-5.1.1/A-2008-0002  

 Irányító Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források 

Felhasználásáért Felelős Államtitkárság 

 Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 

 9701 Szombathely Pf. 70. 

 Felelős: Vásár Marianna 

 

6. EGT/Norvég Alap Útlevél az egészséghez (iratmegőrzési, elkülönített 

dokumentumtárolási és ellenőrzés tűrési kötelezettség 2020. december 31-

ig áll fenn)  

 Kód: 0066/NA/2006-2/ÖP-5 

 Irányító Hatóság: Svájci - Magyar Együttműködési Program 

Közreműködő Szervezet Osztály Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 

 Felelős: Vásár Marianna 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város címzetes főjegyzőjét értesítse. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán elnök 
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35. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Magyar Államkincstár tett néhány észrevételt a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 

kapcsolatban, ezeknek a módosítása szükséges ahhoz, hogy az alapító okirat megfeleljen a 

jogszabályi elvárásoknak. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselőtestület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen,  

1 ellenszavazattal elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 255/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó hatállyal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. december 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

36. A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/9, 

15465/10 és 15465/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ahogy az anyagban is láthatták képviselőtársaim, az Elastic Kft. szeretne egy jelentős 

beruházást megvalósítani az Északi Ipari Parkban, szeretnének egy 2000 m
2
-es gyártócsarnokot 

építeni, egy 4000 m
2
-es logisztikai bázist és raktárközpontot, valamint egy 500 m

2
-es irodát, 

ami egyben 20 új munkahelyet is jelent. Mivel az előterjesztésben is szereplő telekárak alapján 

bruttó 93 millió Ft-ról van szó, ez bőven meghaladja azt a határt, ahol zártkörű pályáztatás 

lehetséges. Ezért jelen előterjesztés arról szól, hogy a beruházás érdekében nyílt pályázatot 

hirdetünk meg az ingatlanokkal kapcsolatban, és ha minden jól megy, akkor a februári 7-i 

közgyűlésen már eredményt is hirdetünk, azaz elhárul minden akadály az elől, hogy ez a 

jelentős beruházás az Északi Ipari Parkban megvalósulhasson. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 256/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára 

nyilvános pályázat útján építési telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 15465/9, 
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15465/10 és 15465/11 hrsz-ú, mindösszesen 21.022 m
2
 területű, beépítetlen terület 

megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát 

képező ingatlanokat azzal, hogy az ingatlanok csak együtt vásárolhatóak meg.  

Az adásvétel tárgyát képező ingatlanok induló eladási ára 73.577.000,- Ft+ÁFA 

(bruttó 93.442.790,- Ft). 

Az ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a 

közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

pályázati felhívás megjelentetéséről, valamint a beérkezett érvényes ajánlatok 

közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a pályázat kiírására: legkésőbb 2017. december 31. 

  az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2018. február 7.  

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

 

37. A zalaegerszegi 0788/80 hrsz-ú ingatlan megvásárlása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Láthatták, hogy a Településfejlesztési Operatív Program keretében szeretnénk, ha az Északi 

Ipari Parkban a feltáró utat meg tudnánk építeni, ugyanakkor egy másik telek esetében pedig a 

Mould Tech Kft. bővítéséhez, az új üzemcsarnokhoz szintén egy kontaktus kezd kialakulni az 

önkormányzat és a cég között. Ezért reményeink szerint az eladási ár, ill. a másik esetben a 

vételi ár is 31 millió 770 ezer Ft-ban lenne megállapítva, így ez a két tétel kompenzálná 

egymást. 

 

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester: 

Jelenleg ezt az előterjesztést javaslom megtárgyalni, ugyanakkor nem kaptuk meg a NAV 

állásfoglalását arról, hogy a terület eladása esetén az út megvásárlásánál az eladó áfakörbe nem 

tartozik ugyan, de maga az ügylet áfaköteles-e. Amennyiben ez áfakötelezettséget is jelent, 

akkor elképzelhető, hogy újra kell róla beszélnünk. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm alpolgármester úr kiegészítését! Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Már a reggeli bizottsági ülésen szerepelt ez a napirend, csak a véleményemet fogalmaztam 

meg. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a területen vásárolt az önkormányzat 2900 Ft/m
2
-ért szántót. 

Most ugyanattól a vállalkozástól, ugyanezen terület mellett vásárolunk 1500 Ft/m
2
-ért szántót 

út építésére. Nem tudom, akkor melyik volt az igaz. Reggel is elhangzott, hogy a 76-os út 

bővítése, mint kiemelt beruházás, ugyanúgy zártkerti szántót egy budapesti jogi iroda 

zalaegerszegi értékbecslése alapján 640 Ft/m
2
-re értékelt. Akkor nem tudom sokszor, hogy 

ezek között a számok hol van az igazság. Nem tudom. Az 1500 Ft, a 2900 Ft, és a 640 Ft között 



 96. oldal / 125 

 

 

 
 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 
 

jelentős eltérések vannak, és ezeket a zalaegerszegi értékbecslők adják mindig az 

önkormányzatnak, ilyenkor nem tudom, kinek van igaza, vagy mit hasonlít összeg. 

 

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester: 

A számok között nem látunk összefüggést, nyilván sokféle értékbecslés létezik. Azt az 

összefüggést kell látni, hogy annak a területnek az ára, amennyiért egy évvel ezelőtt vettünk, 

ahhoz képest a mostani árat sikerült a felére lealkudni. Azt gondolom, ez abszolút jó vásár lesz 

ezen az áron az önkormányzatnak. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ahogy alpolgármester úr is mondta, még nem tudjuk, mi lesz az a hivatalos válasz, amire 

várunk az áfakörrel kapcsolatban, így attól függ, hogy a továbbiakban kell-e foglalkoznunk 

ezzel a kérdéssel, vagy sem. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 257/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja vásárolni a ZEG-I-PARK 

Kft. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 3.) 1/1 arányú tulajdonát képező zalaegerszegi 

0788/80 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 2 ha 1257 m
2
 területű ingatlant 

31.770.000,- Ft összegű vételárért a ságodi Északi Ipari Parkban feltáró út megépítése 

céljából. A vételárat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.  

  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására azzal a 

feltétellel, hogy arra csak a zalaegerszegi 0788/50 hrsz-ú ingatlan adásvételi 

szerződésének aláírása és a vevő által a vételárnak az önkormányzat részére történő 

megfizetése után kerülhet sor.  

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

 

38. A zalaegerszegi 4983/22 hrsz-ú, Landorhegyi u. 35. szám alatti ingatlan 

használati megállapodása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mivel az elmúlt időszakban több változás is történt, ezért szükségesnek tartottuk a jogi 

viszonyok tisztába tételét, ezért egy új használati megállapodást fogunk kötni, ezt tartalmazza a 

határozati javaslat. Zimborás Béla főigazgató-helyettes úr jelen van, de jelezte, hogy nem kíván 

szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 258/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 4983/22 hrsz-ú, 

természetben a Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. szám alatt található ingatlan 

9456/10000 arányú önkormányzati tulajdonban álló része vonatkozásában, 

gyermekvédelmi szakellátások (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatás), valamint utógondozás közfeladat ellátása céljából, 

a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálattal (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.), mint használatba vevővel és 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.), 

mint a használatba vevő fenntartójával kötendő, az előterjesztés 4. mellékletét képező 

használati megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.    

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

39. A zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlan bérbeadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Eddig is sikeresen működött a területen a Zalai Kutyabarátok Egyesülete, bérleti szerződésük 

2017. december 31-én lejár, azonban arról a területről van szó, amely a Településfejlesztési 

Operatív Program keretében a volt Zala-holtág mellett, egy olyan, valóban a helyi turizmus 

szempontjából is kiemelt sétánnyá változna át, amely egy teljesen minőségi változást 

eredményez a területen. Ezért egyelőre a mostani javaslat arra tesz egy kompromisszumos 

lehetőséget, hogy egy évvel meghosszabbítjuk ezt a szerződést, azonban majd ha elindul a 

beruházás, akkor mindenképpen újra tárgyalni kell a Zalai Kutyabarátok Egyesületével, hogy 

hol tudják hosszútávon megnyugtató módon is folytatni az egyébként szakmailag megfelelő és 

kiemelkedő tevékenységüket. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 259/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat kiírása nélkül, 2018. január 1. 

napjától 2018. december 31. napjáig tartó egy év határozott időtartamra bérbe adja a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 

zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 10.855 m
2
 nagyságú 

ingatlant a Zalai Kutyabarátok Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22/a.) 

számára.  

 

Az ingatlan bérleti díja 2,5,- Ft + ÁFA/m
2
/év, a bérlet díj megfizetése egy összegben 

történik. 
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A szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződő fél a vállalt kötelezettségeinek 

biztosítására bruttó kéthavi hasznosítási díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles 

fizetni a vagyont hasznosító részére. 

 

A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges: 

 a Ptk. 6:337. § szerint a bérbeadót törvényes zálogjog illeti meg a bérleti 

jogviszony időtartama alatt, 

 az önkormányzat a bérleti szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a bérlőt 

arról, hogy a szomszédos ingatlanokon a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 „Zöld 

Zala-part - Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány” 

elnevezésű projekt valósul meg, 

 a bérleti jogviszony megszüntetésére irányadó a Ptk. 6:333. § (3) bekezdése és a 

6:339. § (2) bekezdésének rendelkezései, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatóságról 

szóló nyilatkozat, valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis, 

 a bérleti szerződés megszűnését követően az igénybe vett terület eredeti 

állapotának helyreállítása bérlő feladata,  

 az éves bérleti díj megfizetése évente előre az önkormányzat által az általános 

forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerint kiállított számla alapján, a számla 

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, 

 a bérbeadó az ingatlan környezetében megvalósuló fejlesztések esetén jogosult 

az igénybevétel mértékétől függően a bérbe adott terület méretét csökkenteni, 

vagy 30 napos felmondási idő figyelembevételével a bérleti szerződést rendes 

felmondással megszüntetni, 

 a bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés módosítása, bérbeadó által történő 

felmondása esetén sem pénzbeli térítésre, sem csereingatlanra nem tarthat 

igényt, 

 a gépjárművel érkezők kizárólag a bérelt területen parkolhatnak, 

 a szerződés lejárta előtt kettő hónappal felek a bérleti szerződés esetleges 

módosításáról, vagy fenntartásáról egyeztetést tartanak. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

40. Andráshidai repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok) 

hasznosítására beérkezett pályázatok értékelése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A határozati javaslatban láthatták képviselőtársaim, hogy továbbra is a Gratis Kft. lenne, amely 

eddig is működtette, és ezután is megbízást kapna erre a működtetésre. 
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 260/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 221/2017. (XI.23.) határozata 

alapján lefolytatott pályázati eljárást követően a zalaegerszegi 0679/1-2 és a 7177 

hrsz-ú repülőtéri ingatlanok üzemeltetésével 2018. január 1-től 2020. december 31-ig 

tartó határozott időtartamra havi bruttó 398.780,- Ft üzemeltetési díj ellenében 

megbízza a GRATIS Közlekedési Kft-t (címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 22., 

cégjegyzékszáma: 20-09-060162). 

A megkötendő szerződésben rögzíteni kell a ZMJVK 221/2017. (XI.23.) 

határozatában meghatározott feltételeket. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozott időre szóló üzemeltetési 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

41. A 3B HUNGÁRIA Kft-vel és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötött 

bérleti szerződés felülvizsgálata, fölhasználati jog alapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Végéhez közeledik ez az 1,3 milliárd Ft-os beruházás, most, hogy már a csarnok elkészült, 

most már lehetőségünk van arra, hogy a földhasználati díjat is megállapítsuk. Erre vonatkozik a 

határozati javaslat, a bizottságok előzetesen egyhangúlag támogatták a határozati javaslatban 

foglaltakat. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 261/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a zalaegerszegi 

0185/11 hrsz-ú ingatlanon felépítésre kerülő hulladék-feldolgozó épületet az 

építtetők, a 3B HUNGÁRIA Kft és a SZABADICS Zrt az ingatlan-

nyilvántartásban külön helyrajzi számon feltüntessék, valamint az épület 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az épület által elfoglalt, valamint a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges földterületre a felépítmény tulajdonosai, 

a 3B HUNGÁRIA Kft. és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. részére 

mintegy 5300 m
2
 területre földhasználati jogot biztosít.  
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 A földhasználati díj 13.633,- Ft + ÁFA/hó, melyet 2025. április 30-ig kötelesek 

az épület tulajdonosai fizetni. 

  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a földhasználati szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2018. június 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szerződést kötő felek 

egyetértésével – a 3B HUNGÁRIA Kft-vel és a SZABADICS Közmű és 

Mélyépítő Zrt-vel a Zalaegerszeg, 0185/11 hrsz-ú ingatlanra 2017. június 30. 

napján kötött bérleti szerződést – az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

követően, a földhasználati jog alapításával egyidejűleg – módosítja aszerint, 

hogy a bérelt terület mértéke mintegy 19.943 m
2
-re csökken, a havi bérleti díj 

pedig a Közgyűlés 128/2017. (VI.15.) sz. határozatával megállapított bérleti 

díjnak a földhasználati díj egy hónapi összegével csökkentett mértékben kerül 

meghatározásra.  

  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására. 

 

 Határidő: 2018. június 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

42. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének 

keretében „C+” típusú tornaterem beruházás megvalósítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egy régi álom valóra válását tárgyaljuk most, hiszen már akkor, amikor én voltam az adott 

térség önkormányzati képviselője, 2006-tól, már akkor fontosnak tartottuk Makovecz Tamás 

igazgató úrral, hogy a Dózsa iskola mellett egy olyan megfelelő minőségű, új tornaterem 

épüljön meg, amely a folyamatosan emelkedő gyermeklétszámot, diáklétszámot is ki tudja 

szolgálni. Ez most ezt tartalmazza, hiszen összességében egy 1840 m
2
-es tornacsarnok tud 

megépülni állami beruházás keretében, amelyért nagyon sokat lobbizott igazgató úr mellett 

Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő úr is.  

 

Böjte Sándor Zsolt képviselő: 

Nagyon örülünk, hiszen ez egy óriási beruházás lesz, és azt tudni kell, hogy az iskolába több 

mint 600 gyerek jár, és már nagyon magas színvonalú munka folyik, és bármilyen 

rendezvényen vettem részt az utóbbi időben, mióta képviselő vagyok, mindig azzal fordultak 

hozzám az ott dolgozók, és a szülők is, hogy mikor lesz tornaterem. Nagy öröm volt számomra, 

hogy idén most már be tudtuk jelenteni, és tudtunk beszélni arról, hogy igenis lesz egy nagyon 

magas színvonalú, egy „C+”-os tornaterem, ami azt jelenti, hogy egyszerre 200 gyerek tud egy 
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időben tornázni, három részre bontható, magas színvonalú tornaterem lesz. Kérek mindenkit, 

szavazza meg, és örüljünk közösen ennek a nagyszerű beruházásnak. 

 

Makovecz Tamás képviselő: 

Valóban, még polgármester úr képviselősége alatt kezdtük el ezt a munkát, hosszú-hosszú évek 

teltek el, míg a gyümölcsig elérünk, eljutunk. Szerintem sokan nem tudják, de az intézmény 

önállóan gazdálkodó időszakában mi már elkészíttettük saját költségvetésből anno az első 

terveket, amely a Dózsa iskola tornatermének a megépítését célozza. Talán jó is, hogy hosszas 

érési folyamaton vagyunk túl, mert időközben sikerült egy családi házat is megvásárolnia az 

önkormányzatnak, amely a területet aztán nagyobbá tette, tehát a lehetőségeket kibővítette. 

Ami a mostani előterjesztésben szerepel, ami leírásra került – még egyszer ezt nem mondanám 

el –, további területnyerés volt ahhoz szükséges, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Programban az állam által megvalósításra kerülő, különböző méretű tornatermek 

közül a legnagyobb méretű, tehát a „C+”-os tornaterem elhelyezésére kerülhet most sor. Ahogy 

Böjte Sándor Zsolt képviselő úr is elmondta, ebben a tornateremben helyet kap majd egy 

kisebb lelátó is, az osztályokat tekintve pedig egyszerre három nagy létszámú osztály hajthat 

végre feladatokat, vehet részt sportfoglalkozáson és testnevelésórán. Intézményem közössége 

nevében nyilatkozhatok, a hosszú-hosszú évek várakozása után most végre megnyílik a 

lehetőség arra, hogy az oda járó gyermekek, szülők, pedagógusok, az intézmény közössége a 

megépülő tornaterem előnyeit használhatja, hasznosíthatja. Köszönöm szépen, kérek 

mindenkit, hogy támogassa az előterjesztést. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Annak érdekében, hogy ez az 1840 m
2
-es nagy, „C+” típusú tornacsarnok megépülhessen, 

szükséges még az, hogy a határozati javaslatot is elfogadjuk. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 262/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nemzeti 

Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében készülő „C+” 

típusú tornaterem fejlesztés valósuljon meg a Nemzeti Sportközpontok (1146 

Budapest, Hermina út 49.) beruházásában a zalaegerszegi 2998, 3002, 3003, 3004, 

3008 és 2996 helyrajzi számú ingatlanokat érintően lefolytatott telekalakítási eljárást 

követően létrejövő ingatlanon.  

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítása során 

szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, szerződések, megállapodások, egyéb 

dokumentumok aláírására.  
 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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43. Tájékoztató ELENA/European Local Energy Assitance program keretén belül 

megvalósítandó KaposGrid projektről, konzorciumi együttműködési megállapodás 

módosítása, az Application benyújtása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Még 2016. szeptember 15-én tárgyalta testületünk azt a lehetőséget, melynek keretében 

felvetődött egy közvetlen, brüsszeli európai uniós forrás lehívása, amely egyedülálló abban a 

formában, hogy a 23 megyei jogú város közül 6 megyei jogú város állt össze annak érdekében, 

hogy egy jelentős energetikai programot megvalósítson. A konzorcium tagjai Tatabánya, 

Veszprém, Szombathely, Dunaújváros, Kaposvár és Zalaegerszeg, és mivel a kezdeményező 

Szita Károly polgármester úr volt, ezért a névben is látható módon a konzorciumot Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata vezeti. Az ünnepélyes aláírásra október 20-án került sor, 

utána nagyon sokat dolgoztak alpolgármestereim és kollégáim azon, hogy ez az anyag most 

elénk kerülhessen. Részletesen a közgyűlés előtti bizottsági ülésen már tárgyaltak erről a 

lehetőségről, egy rendkívül bonyolult, talán még bürokratikusnak is nevezhető pályázatról 

beszélünk, amely ugyanakkor – bár nagyon sok kérdés vetődik fel vele kapcsolatban – ha 

mégis csak meg tudna valósulni, az a 6 város számára összességében egy maximum  

54,5 milliárd Ft-os fejlesztést jelenthetne, ebből Zalaegerszeg körülbelül 10 milliárd Ft-tal 

tudna részesülni. Ez valóban minden olyan álmunkat valóra válthatná, melyeket esetleg a TOP 

programban, vagy a Modern Városok programban nem tudtunk elérni, hiszen itt nem csak nagy 

napelemes beavatkozásokról és energetikai hasznosításokról van szó, hanem valamennyi olyan 

önkormányzati tulajdonban lévő épületnek az energetikai megújításáról, amelyek nem fértek be 

akár a kormányhivatali, akár a Modern Városok programjában szereplő, akár a TOP 

programban szereplő lehetőségek közé. A bizottsági szakaszban átnézték képviselőtársaim az 

előterjesztés tartalmát, nyilvánvalóan szakmai kérdések is felvetődtek, például a 

finanszírozással kapcsolatban, nagyon bízom benne, hogy ezekre legalábbis megnyugtató 

választ kaptak képviselőtársaim. Ez most egy főpróba lehet, hogy 6 magyar város szövetsége 

tud-e ilyen közvetlen brüsszeli forrást elnyerni, ha tud, és ha minden úgy tudna működni, ahogy 

az előterjesztésben és az előzetes tárgyalásokon elhangzott, akkor az mégis csak egy nagy 

lehetőség lenne önkormányzatunk számára. 

Alpolgármester urakat kérdezem, kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést. Nem kívánnak 

szólni. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

ZMJVK 263/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az ELENA pályázat 

megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását, továbbá elfogadja, hogy a 

Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tagként belépjen a 

konzorciumba és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás 

módosításának aláírására, valamennyi Konzorciumi Tag jóváhagyása esetén.  

 Határidő:  2017. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  
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2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja az 

ELENA 90 %-os vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatot 

(Application) az előterjesztés szerinti tartalommal, és jóváhagyja, valamint 

felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát a pályázat 

(Application) Európai Beruházási Bank számára történő benyújtására az ELENA 

támogatás megszerzése érdekében a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 

megállapodás alapján, valamennyi Konzorciumi Tag jóváhagyása esetén.  

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal az ELENA 

pályázat megvalósítására 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás 

alapján, hogy az ELENA támogatási időszakban a projektmenedzsment 

végrehajtásért felelős egységbe delegált – Zalaegerszeg megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának alkalmazásában álló - 1 fő menedzser bérét a 36 

hónapos megvalósítási időszakban folyamatosan biztosítja az előterjesztés 

szerint, ez az összeg 18.000.000 Ft Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának az ELENA pályázat során teljesítendő saját támogatás 

hozzájárulásának (a konzorciumi megállapodásban önerőként megjelölt rész) 

teljes mértéke. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

 

44. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város útfejlesztési feladatainak költségvetési 

támogatásának felhasználásáról döntés  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A korábbi képviselőtestületi ülésen jeleztem, hogy összességében egy kormánydöntést elérve 

45 millió Ft támogatást kaptunk a Szenterzsébethegyi út első szakaszának, a legrosszabb 

állapotban lévő szakasznak a felújítására. Azonban jogi akadályként merült fel, hogy a 

Szenterzsébethegyi út nem önkormányzati, hanem állami útnak minősül, így aztán lehetséges, 

hogy mi most ezt az előterjesztést, ennek határozati javaslatát elfogadjuk, de már most jelzem 

képviselőtársaim számára, hogy lehet, időközben maga a kormányhatározat fog módosulni, és 

így ez a határozat érvényét veszti, mert az állam át fogja csoportosítani ezt a 45 millió Ft-ot a 

Magyar Közúthoz, így ők tudják majd az állami úton ezt a beavatkozást megtenni. Az út 

felújításáért az elmúlt időszakban nagyon sokat küzdött Sümegi László képviselő úr. 

 

Sümegi László képviselő: 

Egy olyan útról beszélünk, amely a Magyar Állam tulajdona, és amelynek az első szakasza az 

előző ciklusban majdnem Vorhota városrész végéig felújításra került, és az erzsébethegyiek 

régi, és el kell mondjam, nagyon jogos igénye, hogy a hozzájuk vezető, helyijáratok által 

használt állami út is felújításra kerüljön. Ez a munka volumenében meg kell jegyeznünk az 

őszinteség kedvéért, hogy egy nagyságrenddel nagyobb volumenű pénzügyi tőkét igényelne, de 
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a legkritikusabb szakaszon úgy néz ki, hogy sikerül javítani, és ennek mind az Újhegyen, mind 

az Öreghegyen lakók némileg haszonélvezői lesznek. Azt szeretném kérni a városvezetéstől, 

mint ahogy az ottani két településrészi önkormányzat határozata is ezt többször megfogalmazta, 

hogy ezt a lobbi-tevékenységet szíveskedjenek folytatni, hiszen az erzsébethegyiek várják 

ennek az útnak a felújítását, és ez a várakozás teljesen jogos. Mindenképpen szeretném, ha egy 

hosszú dominósor első dominója lenne most ez, amelyik eldőlt, és ez döntené magával a 

továbbiakat, tehát ha belátható időn belül ennek az utcának nagy része, vagy akár az egésze is 

felújításra kerülne. Köszönjük szépen! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Ahogy képviselő úr is elmondta, ebben a témában én is jelen voltam egy olyan 

sajtótájékoztatón, ahol a településrészi képviselők elmondták a Szenterzsébethegyi út helyzetét. 

Azért azt rögzítsük, hogy ez a pénz, amit most az Állami Közútkezelő felé megítél a 

kormányzati támogatás, ez csak a két kanyar felújítását jeleni, pont azt a probléma, amit a lakók 

felvetetettek, a településrészen átvezető út kátyúsodása, vízelvezetése ebből nem kerül 

megvalósításra. Csatlakozom képviselő úrhoz abban, hogy bizony tovább kell lobbizni azért, 

hogy a későbbiek folyamán ez a program folytatódjon, és ez az útszakasz, amelyik a 

szenterzsébethegyieket közvetlenül érinti, az is bekerüljön a felújítási programba. Tudom, hogy 

nem egyszerű dolog, de látszik, és ebben polgármester úr már akkor ígérte, hogy igyekeznek 

segítséget adni, ebből ennyi sikeredett. Valószínűleg ez baleset szempontjából a 

legveszélyesebb szakasz, de ne feledkezzünk meg a településrészen átvezető útról sem, mert az 

sincs jobb állapotban. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ahogy a felvezetésben is mondtam, az I. ütemre vonatkozik ez a 45 millió Ft, tehát 

mindenképpen további ütemekre van szükség, és további forrásokat kell majd közös erővel 

megmozgatnunk annak érdekében, hogy a Sümegi László képviselő úr által is megfogalmazott 

cél valóra váljon. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 264/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a helyi értékű települési 

fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017 (X.3.) 

Korm. határozatban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 

útfelújításra megítélt bruttó 45 millió forint összegű költségvetési támogatást a Magyar 

Állam tulajdonában álló és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésében lévő 74104. jelű 

Szenterzsébethegyi I. bekötőút terveztetésére és felújítására fordítja az 1+445 km 

szelvénytől kezdődően a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról értesítse a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságát, valamint felhatalmazza a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

45. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban 

részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására elnevezésű konzorciumi 

együttműködési megállapodás jóváhagyása (KEHOP-2.1.3.)  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ismét gratulálok a címadónak! Összességében egy 4,4 milliárd Ft-os fejlesztés valósulhat meg, 

a szerződés aláírásra került Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Alibánfa, Sárhida, Bocfölde és 

Zalaszentlőrinc települések között. Annak érdekében, hogy a beruházás maga 

zökkenőmentesen meg tudjon indulni, ennek érdekében a konzorciumi együttműködési 

megállapodás jóváhagyása. 

Kérdezem Bali Zoltán elnök urat, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 265/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglalt KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú, „Zalaegerszeg 

keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának 

fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges, Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására elnevezésű, 2017. 

november 23-án aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a KEHOP 2.1.3. „Zalaegerszeg keleti 

vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” 

című pályázattal kapcsolatos költségvetést nem érintő nyilatkozatok és egyéb, a 

projektben szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, 

valamint a közbeszerzési eljárások során a szükséges döntések meghozatalára. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 106. oldal / 125 

 

 

 
 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. december 14. 

 
 

46. Zalaegerszeg Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az Európai Unió elvárása, hogy minden település rendelkezzen ilyen tervvel, és ha ezt 

megtesszük, akkor Debrecen, Kecskemét, Veszprém, Pécs, Kaposvár és Szeged után 

Zalaegerszeg lehet a 7. olyan város Magyarországon, amely rendelkezik fenntartható városi 

mobilitási tervvel. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 266/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg 

Fenntartható Városi Mobilitási Tervét. 

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közlekedésfejlesztési projektek 

tervezésénél és megvalósításánál gondoskodjon a Zalaegerszeg Fenntartható 

Városi Mobilitási Tervben megfogalmazott célokhoz való illeszkedésről. 

 

Határidő:  2. pont esetében: 2020. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

47. A Modern Városok Program Bizottsági döntéséhez szükséges a Zalaegerszeg 

Városi Uszodafejlesztés beruházással kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési nyilatkozat 

kiadásához való hozzájárulás  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ezt a napirendi pontot már előzőleg a költségvetés tárgyalásánál megbeszéltük, hiszen itt van 

most előttünk az a nyilatkozat, mely szükséges ahhoz, hogy a beruházáshoz a támogatás 

megérkezzen. Itt is majd azzal fogunk szembesülni, hogy a beruházáshoz az állam minden 

forrást biztosít, azonban utána már – és erről szól a nyilatkozat is – a mi felelősségünk ennek a 

létesítménynek a fenntartása és működtetése. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Ezt a nyilatkozatot polgármester úrnak meg kellett tenni november 30-ig. Ez összhangban van 

az SZMSZ-ünkkel? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Igen, de szükséges hozzá az utólagos képviselőtestületi jóváhagyás. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 267/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében 

megvalósuló Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházással kapcsolatosan a 

2017. november 30. napján kiállított nyilatkozatot – melynek értelmében a 

támogatásból megvalósuló létesítmény fenntartása, üzemeltetése a jövőben nem okoz 

a központi költségvetés számára többletköltséget – jóváhagyja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat Modern Városok Program Bizottsága 

részére történő megküldésére. 

 

Határidő: 2017. december 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

 

48. Tekepálya 15 éves sportcélú fenntartása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mint Önök is tudják, a férfi tekecsapat Világkupa-győztes, a lányok pedig Európa-kupa 

bronzérmesek lettek, ez egy nagy dolog egy város életében. Azonban ez azt is mutatja, hogy a 

tekecsarnokkal kapcsolatban szükséges bizonyos felújításokat és fejlesztéseket megvalósítani, 

ezért a klubok vezetői hozzám fordultak segítségért, hogy szükséges lenne egy kb. 10-11 millió 

Ft-os beavatkozás megtétele a tekecsarnoknál. Annak érdekében, hogy ezt a forrást 

valamennyire tudjam csökkenteni, ezért Szabó Tünde államtitkár asszonyhoz fordultam, és 

szerencsére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 millió Ft támogatást biztosít a tekecsarnok 

felújítására, így nekünk csak a többi forrást kell biztosítani. Ez mindenképpen fontos, azonban 

nem elég részünkről, hogy elfogadjuk ezt a felújítást, hanem úgy, ahogy az előző 

közgyűléseken és korábbi napirendek esetében is, itt is cserébe vállalnunk kell, hogy a 

következő 15 évben ezek a csarnokok az eredeti sportcélnak megfelelően tudnak majd 

működni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Makovecz Tamás képviselő: 

 Csak egy nagyon rövid észrevétel, ha ma már itt a címekről volt szó, szerintem a „Tekepálya 

15 éves sportcélú fenntartása” csak egy alcím lehetne, mert itt az lenne a cím, hogy a 

„Tekepálya felújítása” – végre! Az, hogy meddig tartjuk fenn, szerintem ez a sporttársadalmat 

és a közgyűlésen kívüli polgárokat nem igazán érdekli, tehát üdvözöljük ezt a támogatást, a 

polgármester úr által közvetített, és a minisztérium, az államtitkárság által támogatott 5 millió 

Ft-os támogatást. Azért hadd mondjam el azt, hogy az elmúlt három évben mind a férfi, mind a 

női tekecsapatok vezetőivel, szponzoraival, Dr. Vadvári Tibor alpolgármester úrral együtt 

többször hallottuk ezt az igényt, ill. az amatőr tekések részéről is, akik részben használják. A 

mintegy 4-500 fős Zalaegerszeg környéki tekés társadalom egésze élvezni fogja ezt a felújítást, 

úgyhogy nagyon jókor jött ez a dolog, főleg a Világkupa-győzelem után. A teke, a tekesportág 

megérdemli ezt a felújítást. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Mi is így gondoljuk, de mégis, a határozati javaslatban most arról kell döntenünk, hogy a 15 

évet biztosítjuk, ezért kérem, a beruházás érdekében a határozati javaslatot támogassuk. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 268/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a Zalaegerszeg 6522/1 

helyrajzi számú – természetben a 8900 Zalaegerszeg Vágóhíd u. 16. szám alatti – 

Ifjúsági Sportcentrumban található tekecsarnokban a 20/24/11/2 „Állami, 

önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” elnevezésű 

fejezeti kezelésű előirányzat terhére végzett beruházás befejezését követő 15 évig 

biztosítja a létesítmény sportcélú fenntartását, üzemeltetését. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a projekt 

megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére, a szükséges 

dokumentumok és nyilatkozatok kiadására és aláírására. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

49. Teniszcsarnok építése az Ifjúsági Sportcentrumban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Újabb sportos előterjesztés, hiszen a ZTE Tenisz Klub egy régi álmot szeretne valóra váltani, 

egy fedett teniszcsarnokot kialakítani az Ifjúsági és Sportcentrumban. A helyszín biztosítva van 

hozzá, és a szövetség, valamint az állam, a minisztérium támogatása is adott. Arról kell most a 

határozati javaslatban döntenünk, hogy egyrészt a szükséges területet ugyancsak ezzel a 15 

éves határidővel biztosítjuk, ugyanakkor fontosnak tartottam leszögezni, hogy a beruházást 

akkor indítsa majd csak meg a ZTE Tenisz Klub, amikor a teljes szükséges forrás 

rendelkezésükre áll, illetve azt szögezzük le, hogy ehhez az önkormányzat sem a beruházás 

tekintetében, sem utána a működtetés tekintetében plusz forrást nem tud biztosítani. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Szintén a bizottságon került elő ez a napirend. Ismerve a Tenisz Klub korábbi működését, 

nagyon sok olyan fejlesztést valósított meg önerőből, saját források felkutatásával, hogy úgy 

gondolom, az előrelépéshez minimum ez az elvi hozzájárulás kell, még ha most pénzt nem is 

ígérünk, és le is írjuk, hogy ne is forduljon akár anyagi támogatásért sem az egész fejlesztés 

során az önkormányzathoz. Annyi azért elhangzott, hogy jó, most elvileg hozzájárulunk ahhoz, 

hogy kapjon ilyen jogot, és az önkormányzat továbbra is biztosítja, hogy ők kezeljék ezt a 

területet. Azonban az is megfogalmazódott, hogy ennek a beépítéséről, az elképzeléséről, az 

épület nagyságáról azért valamilyen támogatást legalább a Műszaki Bizottság felé abban az 
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időben, amikor ez aktuálissá válik, nyújtson be. Igaz, hogy ez a pénz csak az előkészítésre elég, 

olyan is elhangzott, hogy ez akár milliárdos projekt is lehet, de ők ennél kevesebbet kérnek, 

270 millió Ft-ot. Úgy gondolom, az önkormányzatnak is fontos, hogy támogasson egy ilyen 

sportegyesületet, sportágat, másik oldalról pedig próbáljuk meg segíteni, hogy ez 

megvalósuljon, és a beruházás előkészítésénél, ha már most nem került oda, csak azt mondták, 

le kívánnak fedni jelenleg 3 teniszpályát, amit önerőből most lefednek, az önkormányzat 

próbáljon meg ez ügyben segíteni. Akár lobbizással, hogy ez a fejlesztés, ez a fix épület 

elkészüljön és megvalósuljon, ehhez még több kormányzati támogatásra, anyagi támogatásra 

lesz szükség, ha már a város azt mondta, nem kívánja ezt pénzügyileg támogatni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az előterjesztésben szerepel, hogy ez a beruházás – legalábbis a tervezet szerint – 230 millió 

Ft-ból valósulna meg, tehát ez már maga a fedett teniszcsarnokot jelenti, és az is szerepel az 

anyagban, hogy a közgyűlés által, és előtte a Műszaki Bizottság által is meg kell ismerni majd 

azt a konkrét műszaki tartalmat, és a csarnok kinézetét, ill. belső tartalmát, amelyről képviselő 

úr is beszélt. Ez a feltétel benne van az előterjesztésben, és a határozati javaslatban is, és 

olvasható az is, hogy egyébként erre majdnem negyed milliárd forint áll rendelkezésre, 

amennyiben sikerül a ZTE Tenisz Klubnak a szövetségen, a minisztériumon, az államon 

keresztül ezt a forrást határidőben meg is szerezni. Így már teljes a kép, úgy gondolom. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 269/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt, hogy az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. szám alatti, 6522/1 hrsz-ú 

ingatlanon található tenisz centrum fejlesztése érdekében ZTE Tenisz Klub támogatási 

kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a „MOB által kiemelt 

sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-

2020. évre vonatkozó sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 

sportlétesítményi-fejlesztési feladatok ellátására, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

fejezet 20. cím 48. alcím 1. jogcímcsoport „A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-

fejlesztésének támogatása” terhére, azzal, hogy a szükséges műszaki 

tervdokumentációt elkészítéséért a ZTE Tenisz Klub felelős.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a zalaegerszegi 6522/1 

hrsz-ú ingatlanon felépítésre kerülő teniszcsarnok épületet az építtető, a ZTE Tenisz 

Klub az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon feltüntesse, valamint az 

épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az épület által elfoglalt, valamint a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges földterületre a felépítmény tulajdonosa 

részére mintegy 2300 m
2
 területre földhasználati jogot biztosít.  

 

A földhasználati díj mértékéről és megfizetésének módjáról Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos és a felépítmény tulajdonosa külön 

megállapodásban rendelkeznek. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a ZTE 

Tenisz Klub részére megadja, azzal, hogy a kivitelezési munkálatok megkezdésének 

feltétele az elkészült műszaki tervdokumentáció Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése általi jóváhagyása továbbá a beruházás teljes bekerülési költségéhez 

szükséges pénzügyi fedezet a ZTE Tenisz Klub rendelkezésére áll.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdoni hozzájárulása az épület 

által elfoglalt, valamint a rendeltetésszerű használathoz szükséges földterület 15 évig 

szóló sportcélú hasznosítását foglalja magában. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházáshoz forrást nem biztosít. 

A létesítmény fenntartása, üzemeltetése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata költségvetésének nem okozhat többletköltséget. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

50. Az önkormányzati bérlakás-állomány gazdaságosan fel nem újítható épületeit 

érintő felülvizsgálat  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jelenleg a LÉSZ Kft. kezelésében, önkormányzatunk tulajdonában egészen pontosan 776 

önkormányzati lakás van, ebből 50 színészlakás, a mostani előterjesztésben azok a helyszínek 

vannak megjelölve, amelyek gazdaságosan már nem felújíthatóak. Ezért amennyiben 

elköltözés, vagy üressé válás adódik, akkor itt szükséges ezeknek az ingatlanoknak az esetleges 

bontása, és fejlesztési területként való megjelölése. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Megint figyelembe vesszük, és már a lakásrendeletben szerepel bizonyos szankcionálás is, 

hogy amennyiben nem hagyják el a lakást, amelyik ki van jelölve akár értékesítésre, vagy 

gazdaságosan fel nem újítható, akkor költségalapú lakbért fizet, ill. egy idő után ki lehet 

lakoltatni az illetőt. Van ebben olyan lakás, amelyiknél biztos, hogy fejlesztési céllal akarjuk a 

területet felhasználni, akár a Rákóczi u. 50., vagy a Vásártéri, vagy az Eötvös utcai lakások, 

ahol már nagyrészt sikerült kiüríteni ezeket a lakásokat, és most azon gondolkodunk, hogy 

ezeket az önkormányzat bontsa le, vagy úgy értékesítse, hogy majd a bontást is a vásárló veszi 

meg. Azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennyivel is csökken az önkormányzat 

lakásállománya, ez 72 lakás. Ezelőtti közgyűlésen szerepelt, hogy mennyien várnak lakásra, 

hogy a lakásgondjaik megoldásában segítsen az önkormányzat. Ha lehet, amikor értékesítjük 

ezeket a területeket, akkor azt a befolyt pénzt vagy lakásvásárlásra, vagy lakásépítésre, vagy 

meglévő lakások felújítására fordítsuk, hogy azért ilyen mértékű lakáscsökkenés ne legyen. 

Szeretném ezt kérni. Ha most elfogadjuk, összesen ez 72 lakást érint. A rossz nyelvek szerint 

lehet, hogy már tudjuk, ki az, aki meg fogja venni az Eötvös utca 18-20. telket, ahol nagyon 

szép lakásokat lehet felépíteni, vagy próbáltuk már eladni a Dózsa u. 2-t is, ahol még egy lakás 

lakott, valószínűleg ezt is üzleti céllal fogjuk értékesíteni. Tehát még egyszer: a befolyt 
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összeget fordítsuk lakásfelújításra, vagy lakásvásárlásra, hogy ne csökkenjen ilyen mértékben a 

lakásállomány. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Valóban, az előző közgyűlésen már tárgyaltunk erről a témáról, és képviselő úrral 

egyetértettünk abban, hogy bizony lakásvásárlással bővíteni ezt a lakásállományt nem könnyű, 

hiszen már most ott tartunk Zalaegerszegen, hogy akár a kertvárosi, akár a landorhegyi 

városrészben is egy átlag 50 m
2
-es lakás 10 millió Ft-ba kerül. Tehát ha mondjuk 50 millió Ft-

unk rendelkezésre is állna, abból is mindössze 5 lakást tudnánk vásárolni, és akkor még nincs is 

forrásunk a maradék, a több mint 700 felújítására. Ugyanazt gondolom, amit megállapítottunk 

az előző közgyűlésen, hogy bizony lakásvásárlással bővíteni ezt az állományt nagyon nehéz 

lenne. Most elsősorban az lenne az igazán nagy előrelépés – de az előző közgyűlésen erről már 

döntöttünk is –, hogy legalább a meglévőkben minél több olyan felújítást meg tudjunk 

valósítani, amely mindannyiunk számára fontos lenne. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Zalaegerszegnek a többi megyei jogú városhoz viszonyítottan igenis hatalmas lakásállománya 

van, ebből jelentős a szociális bérlakás. Azt gondolom, nem kellene most elkötelezni magunkat 

egy befolyó vételár előzetes elköltése, felhasználása mellett. Ami ésszerűen felújítható, 

javítható lakás, azt fel kell újítani, de összességében az önkormányzat eladott ingatlanai azért 

egyéb olyan működési többletkiadást, ill. bevételi hiányt hivatottak finanszírozni, ami 

összességében a város működéséhez, fejlesztéséhez szükséges. Korábban arról volt szó, hogy 

mit lehet annak érdekében tenni, hogy a kieső bevételek valamilyen módon kompenzálódjanak. 

Fontos a lakásállomány is, de Zalaegerszegnek a többi megyei jogú városhoz képest hatalmas 

mennyiségű lakásállománya van. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Igen, ez a dilemma mindig előkerül, amikor erről beszélünk. Ha Szombathelyt nézzük, akkor 

valószínűleg sokkal kevesebb, de ha egy Szegedet nézünk, akkor meg töredéke az 

önkormányzati bérlakás. Egyet azért látni kell, hogy mégis egyre többen vannak, aki 

valamilyen módon az önkormányzattól vár segítséget vagy támogatást a lakhatására. Azt 

mondjuk, hogy munkát tudunk adni, béreket is tudunk adni, most már valami lakhatási 

lehetőséget is kellene biztosítani. Ahol kevés a lakás, ott olyan a szociális rendelet, hogy a 

lakhatást támogatja. De ha mi lakást sem akarunk adni, meg lakhatást sem akarunk jobban 

támogatni, akkor ez a probléma ide fog jönni elénk folyamatosan. Tehát amikor múltkor 

tárgyaltunk erről, elmondtam, örülünk annak, hogy most a lakhatási támogatást emeltük. Ez 

sem folytatható, mert ahogy polgármester úr mondta, ma önkormányzati beruházásban ha nincs 

állami támogatás erre, luxus, nincs pénz arra, hogy ilyen árak mellett lakásokat építsünk. De az 

is, hogy a jelenlegi albérletek mellett ezek a rászorultak ilyen albérleti díjat fizetni nem tudnak. 

Tehát mi marad? A híd alá nem mehet lakni, valamilyen módon aki szociálisan rászorul, meg 

fog jelenni a mi rendszerünkben, vagy lakhatási támogatást adunk neki, vagy valamilyen 

módon önkormányzati bérlakást. Tehát azt nem tudjuk mondani, hogy teljesen nullára visszük, 

mert akkor meg kell emelni más olyan módszerrel, hogy tudjuk ezeket a problémákat kezelni. 

De azért mondtam, ha pl. eladunk az Eötvös utcában egy olyan lakótömböt, ahol fel fog épülni 

25 lakás, most laktak ott 6-an, akkor lehet, azt kell mondani, hogy ebbe pótoljon vissza nekünk 

lakást, önkormányzati bérlakást. Ilyen kérdéseket vetek fel. Vagy olyat, hogy ne mondjuk ki, 

hogy nem felújítható lakás, és ezért intézkedünk arról, hogy ezeket le kell bontani. Valami 
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megoldást kell keresni, lehet, hogy most az az egyszerűbb, hogy jó, kiselejtezzük, lebontjuk 

őket, de a probléma itt fog lenni, és a problémát nekünk kell kezelni. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Nem szeretnék most szociális bérlakás-építési programba vágni, ugyanis a korábbi döntésünk 

éppen arra irányult – talán két közgyűléssel ezelőtt –, hogy szociális bérlakásokat is lehessen 

piaci alapú lakásként bérbe adni. Amiről Kiss Ferenc képviselő úr beszél, az a szociális 

bérlakás, amiről én beszélek, az a piaci alapú bérlakás. Tehát most is már van arra lehetőség, 

hogy az előírt feltételeknek meg nem felelő, szociális bérlakást bizonyos okok miatt igénybe 

venni nem tudók, nem tudom, mennyien vannak a városban, de ami igény van, azt ki tudja a 

város elégíteni. Szerencsére olyan feltételek vannak, hogy most már nem mindenki juthat 

szociális bérlakáshoz, ez egyrészt a városnak egy anyagi biztonság, nincs annyi kintlévősége a 

városnak, a lakosságnak pedig egy saját lakóépület zavartalan használata érdekében szükséges 

feltételek biztosítása – szépen körülírtam –, de piaci alapú bérlakásokat nem gondolom, hogy a 

városnak kellene építeni. Beszáll természetesen, mint ahogy a volt ZÁÉV munkásszálló 

felújításába is beszállt, éppen azért, ha munkát tudunk adni, bért tudunk adni, akkor aki oda jön, 

annak a lakásfeltételeit is biztosítsuk. Ezzel maximálisan élt a város, és az ígéretét teljesítette. 

De én szociális alapú bérlakás programot nem támogatnék! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Múltkor is beszéltünk arról, hogy egyébként ez egy speciális és különleges helyzet, amivel 

Zalaegerszeg Önkormányzatának évről évre meg kell küzdenie, hiszen ez egy megöröklött 

történelmi helyzet. Nekünk 776 bérlakásunk van, míg mondjuk Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 50 darab ilyen bérlakása van. Nálunk kicsit máshogy alakult a 80-as 

években, a 90-es évek elején ez a helyzet, így most a mi feladtunk, hogy ezzel a nagyszámú 

bérlakás állománnyal valamit kezdjünk. Én is azt gondolom, hogy egyébként sem bérlakás 

építési, sem társasház építési programba, és ahogy Kiss Ferenc képviselő úr mondta, új lakás 

vásárlásába sem nagyon tudunk belefogni, mert folynának el a tízmilliók, és egy-két lakást 

tudnánk csak beszerezni. Tehát továbbra is azt mondom, ezt a több mint 700 lakást nem csak 

hogy biztosítanunk kell, ha már egyszer ez a helyzet, a szociálisan rászorulóknak, hanem az is 

nagyon fontos, hogy folyamatosan tudjuk felújítani. Ugyanakkor nyilván városépítészeti 

szempontból azt kell megfontolni, hogy egyes kiemelt fejlesztési övezetekben, akár a képviselő 

úr által is említett belvárosi övezetben nem biztos, hogy pont oda kell visszapótolni szociális 

bérlakást, mert nem biztos, hogy az a környéknek egyébként egy fejlődő, folyamatosan 

megújuló környéknek számítana. Tehát ezen is el kell gondolkodni, hogy ilyenkor nézzünk 

azért városfejlesztési szempontokat is. 

 

Sümegi László képviselő: 

Azt hiszem, az előző közgyűlésen folytattuk le nagyjából ugyanezt a beszélgetést, szinte vissza 

lehet nézni a jegyzőkönyveket, hát akkor én is elmondok valami hasonlót, mint akkor. De 

komolyra fordítva a szót: érdemes egy pillanatra történelmi, de legalábbis közelmúltbéli 

távlatba helyezni ezt a kérdést. A rendszerváltás előtt Zalaegerszegen több, mint 4000 bérlakás 

volt, amit azt követően nagyrészt – több, mint 3000 darabot – a benne élő lakók nagyfokú 

kedvezménnyel, az akkori piaci ár töredékéért, kb. 20-25 %-os áron megvásárolhattak. Ez így 

is volt rendjén, ezt nem is kívánom vitatni. Azt követő időszakokban, különösen a 2000-es év 

körül Zalaegerszeg város lefolytatott egy komoly bérlakásfejlesztési programot, nagyon 

komoly állami segítséggel. Az azt követő időszakban több ciklusban, hullámban bérlakás 
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értékesítésre került sor, hiszen nagyon sok bérlő különböző okokból olyan anyagi helyzetbe 

került, hogy az általa bérelt lakást meg tudta, és meg is kívánta vásárolni. Ez sem hagy maga 

után kívánnivalót, hiszen a városvezetés, a város önkormányzata úgy döntött, hogy segítsük a 

legideálisabb állapot kialakulását, ez pedig a magántulajdonú ingatlan. Mindenesetre van még 

több mint 700 önkormányzati tulajdonú lakás, amit tekintsünk úgy, mint egy nagyon komoly 

városi tulajdon, a mai ingatlanárakon kiszámolva ez több milliárd forint közösségi tulajdon. A 

fránya tulajdonnak van mindig egy olyan tulajdonsága, hogy tulajdonolni is kell, mégpedig jól. 

Azt is látnunk kell, hogy ez a több milliárd forintos ingatlanvagyon jelenleg még magán cipel 

pufferként egy komoly, több tízmilliós kintlévőséget a LÉSZ Kft-nél, amelyről el kell 

mondanunk, hogy nagyrészt soha nem válik behajthatóvá. Ez nem felelősségteljes 

gondolkodás, ezért a szociális ágazat az elmúlt években mindent megtett ennek a 

kintlévőségnek a lefaragására, és egy olyan szabályozórendszer kialakítására, ahol a lakáshoz 

való hozzájutást kétpillérűvé tettük. Részben önkormányzati támogatás és segítség, részben 

pedig a bérleménybe beköltözni kívánó bérlő saját maga aktivitása, amit arra fordít, hogy 

munkahelyet keres magának, munkajövedelmet szerez magának, és maga is próbál a maga 

helyzetén segíteni. Lenne még egy további feladatunk mindenképpen, hiszen a bérlakásban 

élők közül is eljutnak néhányan olyan élethelyzetbe, hogy sok esetben már tovább tudnának 

lépni a bérlakásokból, és ebben a tekintetben szerintem lemaradásban vagyunk, hiszen nincs 

meg a szociális, vagy egyéb bérleményeknél egy olyanfajta mobilitás, hogy ők továbblépjenek, 

és saját tulajdonú ingatlanba kerüljenek. Vagy legalábbis ha megvan, nagyon alacsony 

számban. Visszatérve képviselőtársam által elmondottakhoz, nem fogjuk, és nem is lehet 

célunk az, hogy önkormányzati tulajdonból mindenkinek a lakásproblémáját megoldjuk. Van 

egy olyan számú szociális bérlakásunk szerintem, ami a legsarkalatosabb, és a legfontosabb 

esetekben lehetőséget nyújt arra, hogy segítsünk, megfelelő szabályozóink is vannak szerintem. 

Ha a megyei jogú városok viszonylatában összehasonlítjuk a zalaegerszegi rendszert, akkor 

méltán megállja a helyét, a méreteihez képest a szociális bérlakások számával bőven a 

középmezőnyben vagyunk. Azon kellene tennünk, hogy ezt a helyzetet, amiben most vagyunk, 

ne konzerváljuk, főleg most, hogy a gazdasági is jobban pörög, és próbáljunk olyan 

élethelyzetet teremteni, hogy minél több olyan emberünk legyen, akinek a számára a szociális 

bérlakás csak egy ugródeszka. Azt kívánom, azt kérem Önöktől, hogy a jövőben ez legyen a mi 

elsődleges szemüvegünk, ne pedig a jelenlegi helyzet konzerválása. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Elnök úr által elmondottakkal valamennyien egyetérthetünk, viszont a mostani határozati 

javaslatban arról kell dönteni, hogy melyek azok a fel nem újítható épületek, amelynek körét 

felül kell majd vizsgálnunk. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 270/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 176/2014. 

(XI.13.) számú határozatát. 
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2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rossz műszaki állapotban lévő, 

gazdaságosan nem felújítható, alábbiakban felsorolt – összesen 72 lakást 

tartalmazó – ingatlanok értékesítésével, szükség esetén bontásával egyetért: 
 

 Cím Lakásszám, állapot 

- Ady u. 6. 1 lakás, üres 

- Alsóerdei u. 5. (697/7. hrsz) 7 lakás, lakott 

- Alsóerdei u. 7. (697/8. hrsz) 2 lakás, 1 lakás üres 

- Dózsa Gy. u. 2. 4 lakás, 1 lakás lakott 

- Eötvös u. 18. 5 lakás, üres 

- Eötvös u. 20. 1 lakás, üres 

- Felsőerdő u. 9. 2 lakás, lakott 

- Kazinczy tér 6. 4 lakás, 2 lakás lakott 

- Munkácsy u. 12. 5 lakás, 3 lakás lakott 

- Mártírok u. 47. 5 lakás, lakott 

- Mártírok u. 49. 6 lakás, lakott 

- „Nyári Kastély” Csács (20815 hrsz.) 2 lakás, 1 lakás üres 

- Rákóczi u. 37. 3 lakás, üres 

- Rákóczi u. 50. 7 lakás, 1 lakás üres 

- Vásártér 3-23 18 lakás, 12 lakás lakott 

 Összesen: 72 lakás 

 

A lakások értékesítése, illetve bontása esetén minden esetben figyelembe kell 

venni a mindenkori lakásrendelet, illetve a vagyonrendelet előírásait. Az egyes 

ingatlanok hasznosításáról a Közgyűlés indokolt esetben egyedi döntést hoz. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok hasznosítása és 

esetleges bontása érdekében szükséges intézkedésekről gondoskodjon. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

51. Közterületek és kivett saját használatú út elnevezése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az elmúlt időszakban újabb, eddig csak helyrajzi számmal rendelkező területekkel 

kapcsolatban kérték az adott területek lakosai, hogy kapjanak is nevet ezek a közterületek, így 

aztán a határozati javaslatban a Galagonya köz, a Leander utca, a Hold utca, és az Estike utca 

elnevezéseket támogatta és hozta elénk az utcanév elnevezésekkel is foglalkozó szakmai 

bizottság, a Műszaki Bizottság. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a határozati pontot. 
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Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 271/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

 Zalaegerszeg, Alsójánkahegy településrészen található 23185 hrsz-ú 

kivett közútnak a Galagonya köz elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. december 14. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

 Zalaegerszeg, Alsójánkahegy településrészen található 23293 hrsz-ú 

kivett saját használatú útnak a Leander utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. december 14. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú út 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

 Zalaegerszeg, Öreghegy településrészen található 22595 hrsz-ú kivett 

közútnak a Hold utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. december 14. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

 Zalaegerszeg, Andráshida településrészen található 0651/84 hrsz-ú és a 

0651/99 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utaknak az Estike utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. december 14. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú utak 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
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52. Alapítványok támogatása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Csak egy alapítvány, a Kincskereső Alapítvány van most a támogatotti körben, hiszen 

alapítványt csak mi támogathatunk. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Makovecz Tamás képviselő: 

Azért kértem szót, mert én vagyok a napirend előterjesztője. Néhány hónappal ezelőtt a Petőfi 

iskolában egy közel 5 millió Ft értékű távolugrópálya beruházást sikerült átadnunk, mely 

önkormányzatunk, a tankerület és az iskola alapítványa egyenlő mértékben támogatott. 

Egyetlen egy dologra nem maradt már a végén pénz, a távolugrógödör fedő molinófólia 

beszerzésére, ennek a beszerzésére kerülne most sor, ezzel a higiéniai szempontok, és az 

időjárás elleni védelem is megvalósulna, ezzel fejezné be a fejlesztést az intézmény. Kérem az 

előterjesztés támogatását! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 272/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 119/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi 

alapítvány részére biztosít támogatást: 

Ssz. 
Alapítvány  

megnevezése 
Támogatott cél Támogatás összege 

1. 
Kincskereső 

Alapítvány 

A Petőfi iskola távolugró létesítmény, távolugró 

gödör fedőmolinó borításának beszerzése  
200.000,- Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

53. Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület névhasználati kérelme  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A névhasználati kérelem már arra alapoz, hogy Gébárton megvalósul a tavat érintő TOP-os 

fejlesztés, és így újabb olyan sportág kezdheti meg tevékenységét, amely reményeink szerint 

zalaegerszegi gyermekeket szólít meg. 
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 273/2017. (XII.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Zalaegerszegi 

Kajak- Kenu Sárkányhajó Egyesület” egyesületi névben Zalaegerszeg város neve 

szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét írásban 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. december 19. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

54. Tájékoztatás a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A tájékoztatás azt tartalmazza, hogy nem indokolt az emelés, tehát nem történik változás a 

gyepmesteri díjakban.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a formai követelmények mellőzésével, alakszerű 

határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjak 

felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

55. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 

2017. évi eseményekről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a formai követelmények mellőzésével, alakszerű 

határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi 

kapcsolatait érintő 2017. évi eseményekről szóló tájékoztatót. 
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56. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi kommunikációs 

tevékenységéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

Már bizottsági ülésen, megbeszélésen is rákérdeztem arra, hogy az anyagban látható 

Zalaegerszeg város bizonyos médiumokkal való kapcsolatát illetően vajon a városnak milyen 

kapcsolata van a Lokál című lappal. Ez egy bulvárlap, a színvonala szerintem nem tartozik 

abba a körbe, amellyel egy városnak kapcsolatot kellene tartania. A bizottsági tárgyaláson azt a 

választ kaptam, és magam is megnéztem, valóban vannak zalaegerszegi témák, híradások. Igen 

ám, de ezeket a zalaegerszegi témákat és híradásokat más lapok is lehozzák, hiszen a Zalai 

Hírlap is lehozza ezeket, közli, a ZalaEgerszeg újság révén pedig ingyenesen jut minden 

háztartásba. Ezek után kérdezem, vajon miért kell ezzel a lappal kapcsolatban lennie a 

városnak? Különösen azért, mert pontosan nem tudom, de nyilván ez egy olyan támogatást is 

jelent, ami a lap számára egy pénzbeli szerződést jelent, tehát nyilván a város fizet azért, hogy a 

lap lehozza ezeket a zalaegerszegi információkat. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nyilván nem! 

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

De ha nem, polgármester úr ebben megnyugtat. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ezt már egyszer Kiss Ferenc képviselő úr is megkérdezte, és úgy tudom, hogy bizottsági 

szakaszban is elhangzott, semmilyen szerződésünk nincs a Lokál című újsággal, és egy fillér 

támogatásban nem részesítjük. Ugyanakkor azt nem lehet megakadályozni, ha bármilyen 

sajtóesemény van, akkor a Lokál újság tudósítója ne számoljon be róla. Nyilván nem arra 

vonatkozott a kérdés, hogy kitiltsuk a Lokál című újság újságíróját. Pénzügyi támogatásban 

egyáltalán nem részesítjük ezt az újságot. 

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

Igen, erre akartam rákérdezni, a válasz megnyugtató, köszönöm szépen! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Amikor néztem a tárgyat, az volt, hogy Megyei Jogú Város kommunikációs tevékenysége, és 

nem tudtam, hogy a városházáé, vagy a közgyűlésé, vagy az önkormányzaté a kommunikáció. 

De aztán a tartalom bemutatta, hogy teljes egészében a Polgármesteri Kabinet, a Polgármesteri 

Hivatal, ill. a városvezetés kommunikációja. Természetesen vannak itt olyan médiák, amire 

képviselőtársam is utalt, akivel rendszeres kapcsolat van, de én csak azokat szeretném 

elmondani, akiknek támogatást adunk. Azt mondtuk, hogy Etalon, Lokál nem kap 

önkormányzati támogatást, de a Zalaegerszeg, Zalaegerszeg7nap, és a Zalai Hírlap jelentős 

önkormányzati támogatással működik. Amit mint ellenzéki képviselő tudok mondani, hogy a 

sajtótájékoztatón rendszeresen részt vesz. Amit észrevételezek, és ezt múltkor elmondtam, a 
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sajtósok talán rám haragszanak meg, de minden alkalommal azért a fideszes képviselőkről fél 

oldalas, oldalas tájékoztató jelenik meg, igaz, mondják, hogy azok a képviselők a körzetükről 

beszélnek. Igen, mi is tudunk beszélni a körzetről, meg tudunk beszélni az egész városi 

dolgokról is, ezért kértem, ha már egyszer az önkormányzat, akkor minden képviselőnek 

legyen azonos lehetősége a megnyilatkozásra. Felvetődött, hogy a kapcsolatok között milyen 

médiakapcsolataink vannak. A Lokál elhangzott, mondhatom tovább, hogy nincs itt a HVG, 

nincs itt a Népszava, és hasonló ilyen kapcsolatok, ami jó lenne, ha ők is kapnának tájékoztatást 

a zalaegerszegi eseményekről. Ez az egyik észrevételem. A másik, azt szeretném megkérdezni, 

polgármester úr, hogy minden postaládába eljutott ez a kiadvány. Ehhez van-e az 

önkormányzatnak bármilyen köze? Minden kiadványon fel kellene tüntetni, hogy kiadó, felelős 

szerkesztő, és készült hány példányban. Ezen semmi nincs! Nem tudom, hogy ez ügyben, ha 

nincs benne semmi önkormányzati köz, igaz, hogy a tartalma mind az önkormányzat jelenlegi 

vagy tervezett beruházása, erre mondhatom, hogy máséval lehet dicsekedni, vagy éppen 

ékeskedni? Szóval azért lehet, hogy ez ügyben majd a médiahatósághoz kell fordulni, hogy 

legyenek szívesek, ha mindenkitől megkövetelik, és ez már a kampány része, Dr. Tóth László 

képviselő úrnak mondom, a múltkor Ő mondta, szerintem ebben a városban senki nem 

kampányol, csak Ő, a képviselő. Ezért be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat mindenkinek, 

úgy gondolom, és fel kell rajta tüntetni azokat a kötelezően előírt impresszumokat, amiknek 

meg kell jelenni. Ilyen észrevételem van, egyébként látom, hogy naponta, kétnaponta 

sajtótájékoztató volt, az le is van írva, eléggé jól működik ez a rendszer, a Polgármesteri 

Kabinet kommunikációs része jól dolgozik. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen az elismerést. Szeretném jelezni képviselő úrnak, hogy egyrészt csak egy 

bólintást várok, egy visszajelzést, hogy amit megbeszéltünk az egyes TOP-os átadásokra, 

programokra, mennek rendszeresen a meghívók és összesítve megkapja minden önkormányzati 

képviselő. Ezt én is megkapom, tehát látom, ugyanazt kapjuk meg mindannyian. Kérem 

képviselő urat, hogy a mikrofonba beszéljen a jegyzőkönyvbe rögzítés miatt! Akkor ezt 

megnézzük, hogy képviselőtársaim mindent kapjanak meg! A másik, a ZTV kapcsán is jelezte 

képviselő úr, hogy pl. az ATV-vel, a HírTV-vel és az RTL Klubbal is rendszeres kapcsolat van, 

tehát ott is megjelennek a zalaegerszegi hírek feldolgozásai, e tekintetben ez egy pozitív példa 

mindenképpen. Ami az érintett, felmutatott újságot jelenti, semmilyen önkormányzati 

támogatás, hozzájárulás, vagy együttműködés e tekintetben nem volt, országgyűlési képviselő 

úrnak a magánkiadványa ez az anyag. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Nagyon rövid leszek! Ha az ember a saját választókerületét nézi, mint egyéni képviselő, akkor 

természetesen egy kaszaházi fejlesztéssel kapcsolatban csak azt tudom én is elmondani, amit 

Kiss Ferenc képviselő úr jelenlétében megalakult és működő településrészi önkormányzat 

tervez, ill. megvalósított. Hatházáról, Pózváról, vagy Ságodról ha kérdeznek, akkor pedig az 

ottani rész önkormányzata által szándékolt fejlesztésekről tudunk beszélni, és természetesen 

vannak azok a rendezvények, Karácsony előtt, nyáron, ősszel, ilyen-olyan napokon, Húsvétkor, 

amik most is folyamatosak, most is ott voltam, következő hétvégén is oda megyek, amikről 

szintén megjelennek tudósítások, de az egyéni képviselők vannak ott. Nagyon szívesen látjuk 

képviselő urat például Ságodban, a vasárnap 4 órai gyertyagyújtáson. Erről is jelennek meg a 

zalaegerszegi médiumokban cikkek, ezek nem olyan többletjogosítványai, sőt, inkább 

többletkötelezettségei az önkormányzati képviselőknek, ahol ott van. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

Igen, képviselő úr, ez így igaz, én általában ahova kaptam meghívót, igyekeztem elmenni, 

mikor ráértem, mikor néha úgy rosszul is éreztem magam. Ha ilyen meghívó van, szívesen 

elmegyek, ha ráérek, és köszönöm. De olyan látszata van néha, hogy az önkormányzatban a 

lakosság felé mi ellenzéki képviselők mintha nem is dolgoznánk. A legutóbbi 

közmeghallgatáson nem voltam itt, de hallottam, hogy Dobosné tőlem kért biciklit. Kérjen 

attól, akihez járt eddig! Az volt a panasza, hogy neki nem intéztük el, hogy biciklije legyen. 

Nem voltam itt, de ilyet hallottam, majd megválaszolom neki legközelebb, hogy mit kérjen. 

Például az interpellációk, amik elhangzanak a részünkről, azok mind olyanok, ami a lakosságot, 

a lakókörzetet érintő, valószínű, ezekről is lehetne, ha egy olyan média lenne, akkor azt 

mondaná, hogy nem csak akkor van hírértéke, amikor ellenőrzünk egy folyamatban lévő 

fejlesztést, beruházást, hanem akkor is, ha történt egy felvetés, és utána van egy jó 

interpellációra egy jó válasz, amit elfogadunk. De erről egyébként mondjuk egy médiafelelős 

akár a hivatalban is azt mondja, tényleg ez a lakosságot érintette, és pozitívan sikerült 

megvalósítani, miért nem tudósítunk róla? Ez is a kommunikációhoz tartozik, amiből úgy 

gondolom, én legalábbis úgy hiszem, de mondhatom az ellenzéki képviselők nevében is, hogy 

egy kicsit kimaradunk. Ezért tettem szóvá! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Remélem, hogy a felvetésekre nagyrészt tudtam válaszolni. Itt most alapvetően az 

előterjesztésben a város imázsáról, kommunikációjáról van egy beszámoló előttünk, kérem, 

hogy ehhez tartva magunkat, konkrétan a beszámolóval kapcsolatban döntsünk. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a 

formai követelmények mellőzésével, alakszerű határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi kommunikációs tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

 

 

57. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével 

létrehozott társulások 2017. évi tevékenységéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Itt konkrétan a Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulásról, Önkormányzati 

Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat- és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére 

Társulásról, a ZalaIspa Hulladékgazdálkodási Társulásról, Önkormányzati Társulás 

Zalaegerszeg és térsége Ivóvízminőségének javítására, ill. a Zalaegerszegi Szociális Társulás 

az, amely beszámolt az elmúlt esztendőben végzett tevékenységéről. A bizottságok ezt 

megismerték, és egyhangúlag el is fogadták a tájékoztatókat. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dékány Endre képviselő: 

Nem kérdés, hanem inkább pár szót azért szóban is szeretnék elmondani a ZalaIspa 

Hulladékgazdálkodási Társulás jelenlegi állapotáról, hiszen az ország egyik legnagyobb 
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önkormányzati társulása, másrészt pedig Zalaegerszeg városa vezető szerepet visz ebben a 

társulásban. Ahogy azért ismert, az elmúlt években az ország egész hulladékgazdálkodása 

átalakul, és az érinti azért a társulásnak is a munkáját. A társulás működik, az éves 

tevékenységgel nincs probléma, sőt, előttünk áll egy újabb 3,5 milliárd Ft-os fejlesztés, amelyet 

a társulás fog megvalósítani a működési területén belül. Azonban egy-két dolgot ki szeretnék 

emelni azokból a változásokból, amik az utóbbi időben történtek. 283 település volt még két 

évvel ezelőtt a társulásban, azóta elindult egy szolid kiválási folyamat, azért mondom így, mert 

két évvel ezelőtt Nagykanizsa városa és 5 szomszédos kistelepülés vált ki a társulásból, a múlt 

évben ezt újabb 15 kistelepülés követte Kanizsa környékéről. Most úgy tűnik, hogy ez a kiválás 

megállt, bár ugyanakkor ismert, hogy a Zala Megyei Közszolgáltató tevékenység úgy alakul a 

megyében, hogy két részre lett választva, Észak-Zala és Dél-Zala, ahol a dél-zalai ellátást a 

Kanizsai Közszolgáltató viszi, várható, hogy itt még a hozzá tartozó települések közül kb. 70 

érintett a társulásnál, itt további kiválások lesznek. Még annyit, hogy a kiváló településekkel el 

kellene számolni a vagyont illetően, ez két év alatt nem történt meg, elsősorban a partnerek 

részéről, mert a társulás meghozta ezeket a döntéseket, amellyel próbálta segíteni azt a vagyon-

szétválasztást, azonban nem nagyon volt párbeszéd a legutóbbi időkig. Lehet, hogy ez 

összefügg ezzel, de Nagykanizsán személyi változás történt az ottani cégvezetésben, és azóta az 

új vezetővel sikerült leülni, így elindult egy párbeszéd, reméljük, ezzel tudunk előbb-utóbb 

végezni. Kanizsa kiválásával Zalaegerszegnek is felértékelődött a szerepe, hogy egyedüli 

nagyváros maradt, és a jelenlegi vagyonban, tulajdonban a szerepe kb. 22 %-os, tehát 

meghatározó. Még egy másik dolgot szeretnék említeni, ami ugyan benne van az anyagban, 

csak azért érint egerszegi hulladékos cégeket is. A rezsicsökkentés óta a közszolgáltató cégek 

nehezebb körülmények között dolgoznak, és ott elindult egyfajta tartozás-felhalmozás, ezek a 

cégek a társulás tulajdonában lévő eszközöket használják, mindezért pedig térítési díjat kell 

fizessenek a társulásnak. Ezek a tartozások időnként megnövekszenek, aztán történnek 

rendezések, az utóbbi időben 2015. végéig általában rendezték a cégek a tartozásokat, de még 

mindig a 2016-os, 2017-es évben felgyűltek tartozások. A mi közszolgáltató cégünknek a jövő 

évi előzetes tervét néztük, abban szerepelt, hogy az országos hulladékgazdálkodást irányító 

NHKV Zrt. szedi most be a díjakat, és ő fizeti a közszolgáltató cégeket a működésükért. Ott a 

2017-es évre is csak az I. negyedév elszámolása történt meg, tehát tudjuk, hogy ezeknél a 

cégeknél komoly hiányok vannak. Ez közrejátszik abban, hogy a társulás felé az egész megye 

területén több mint 600 millió Ft kintlévőség halmozódott össze. Viszont mivel közpénzekről 

van szó, ezért a társulásnak is egyre szigorúbban kell hogy eljárjon ebben az ügyben, és ez 

sajnos érinti a zalaegerszegi céget is. Elsősorban a Zala Depoval volt ilyen szerződésünk, de az 

utódcéggel is előbb-utóbb rendezni kell ezt a viszonyunkat. Visszatérve az első mondatra, ettől 

függetlenül a társulás működik, egy 3,5 milliárd Ft-os fejlesztés előtt állunk, ami Zalaegerszeg 

érdekeit is fogja szolgálni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Hamarosan egy kedvező és részletes bejelentést tudunk majd tenni ezzel a 3,5 milliárd Ft-os 

újabb elnyert fejlesztéssel kapcsolatban. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Bizottsági ülésen már Dékány Endre képviselő úr válaszolt erre a kérdésre, amikor azt 

kérdeztem, hogy folyamatosan lépnek ki cégek, városok, települések, és meddig van szükség a 

ZalaIspára? Látszik, hogy folyamatosan perben van az elszámolással ezekkel az 

önkormányzatokkal. Az megnyugtató, hogy azokat az eszközöket, fejlesztéseket a ZalaIspa 
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végezte, és ezek részben bérbe vannak adva, részben hasznosítva vannak. Csak azt tudom 

mondani, hogy a működtetését, az elszámoltatását folyamatosan biztosítani kell, ezt a 

zalaispások ezek szerint tudják. Egy kérdésem van, szintén benne van az anyagban, mégpedig a 

szociális intézményekkel történő együttműködésnél. Oda kellene figyelni, mert ebben az 

szerepel, hogy az Idősek Gondozóházában 2017. augusztus 15. és december 15. közötti időben 

csökkent 18 főre, ennek elvileg az átadása 15-ig megtörtént volna, de ahogy információm van, 

eléggé határidő-csúszásban van az egész projekt, beruházás, ennek biztos vannak szubjektív 

meg objektív okai is. Az időjárást nem lehet bekalkulálni, amikor elázik az egész berendezés a 

tetőfelújítás következtében, de kérem, hogy erre figyeljünk oda, ha nem is tartjuk a határidőt, 

de próbáljuk meg valamilyen módon az ellátást úgy biztosítani, ahogy az ide le van írva. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselő úr részben válaszolt is, hiszen valóban, a ZalaIspára hosszú távon lesz biztosan 

szükség, már csak azért is, mert ez a 3,5 milliárd Ft-os beruházás-fejlesztés is, ami Észak-Zalát 

érinti, a ZalaIspán keresztül fog megvalósulni. Az Idősek Gondozóházával kapcsolatban éppen 

most voltuk ott ünnepségen Bali Zoltán képviselő úrral, ott mutatták nekünk, ahogy már 

folyamatosan költöznek be az igénybe vevők. Csúszás csak abban a tekintetben van, hogy 

bizonyos munkarészeket nem tudtak elvégezni, de ha minden jól megy, akkor tavasszal, egyben 

az intézmény 25 éves születésnapjával lesz egy nagyon kedves ünnepség, ahol ezt hivatalosan 

is átadhatjuk. Amúgy is úgy volt tervezve, hogy a következő év elején lesz ennek az 

ünnepélyes átadása, de amit láttunk, ill. ahova már beköltöztek, az valóban nagyon szép, és 

igazán minőségi előrelépés, de még azért sok munka van hátra, erre valóban oda kell figyelni. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a 

formai követelmények mellőzésével, alakszerű határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

58. Tájékozató külföldi utazásról (Magdeburg) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Magdeburg üzleti gazdaságfejlesztési út a HIPA-hoz kapcsolódóan, Dr. Vadvári Tibor 

alpolgármester úr vett részt, kérdezem, kívánja-e kiegészíteni. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a formai követelmények mellőzésével, alakszerű 

határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület  

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról szóló tájékoztatót. 

 

 
Balaicz Zoltán polgármester 12:25 órától zárt ülést rendel el, 

melynek keretében a testület az  59.) – 60.) napirendi pontokat tárgyalja meg. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Balaicz Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 

12:30 órától nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 
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61. Interpellációs bejelentésekre válasz 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Gecse Péter alpolgármester úr válaszolt volna Dr. Kocsis Gyula képviselő úrnak, de képviselő 

úr sajnos nincs jelen. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 
 

62. Interpellációs bejelentések 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Olyan jelzés érkezett, hogy amikor nagyon sötét van még reggel, akkor a közvilágítást 

lekapcsolják, ugyanúgy, mint mondjuk nyáron. Különösen a Platán soron van ilyen probléma, 

ahol olyan sötét van, hogy a gyalogátkelőhelyeknél, ill. a közlekedésnél, pláne esőben a 

gyerekekkel veszélyes közlekedni. Megvalósítható-e, hogy szakaszosan legyen, tehát nem 

egyszerre, mindenhol az egész városban, meg a környező településrészeken, mondjuk kint a 

zártkertekben, hanem ahol forgalmasabb a közlekedés?  

Szintén most az esős időszakban volt, hogy a Kertvárosban a busz végállomásánál van egy 

lépcső, amin le lehet jutni az Alsóerdei útra, és az Alsóerdei úton sokan átmennek a másik 

oldalra, a GE felé, ahol már vannak mellette társasházak. Azt kérték, mert ott átmennek az 

emberek, még akkor is, ha nincs gyalogátkelőhely, és ebben az időszakban tényleg veszélyes. 

Biztos olvasták nagyon sok helyen, hogy gyalogost gázoltak, most, amikor köd van, eső van, és 

a látási viszonyok nem olyanok. Megvalósítható-e ott egy olyan gyalogátkelőhely, ami 

biztonságosabb átkelést tesz lehetővé? Tudom, hogy nehéz ügy, nem önkormányzati út, a 

Közútkezelő útja, rendőrségi egyetértés kell, meg önkormányzati, meg Közútkezelő, de meg 

kellene nézni, hogy lehetséges-e, hogy egy választ tudjunk adni, hogy ez az ügy nem ügy. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mindkét kérdés olyan, hogy szükséges hozzá bizonyos utánajárás, így megkérem Gecse Péter 

alpolgármester urat, hogy mindkettőnek nézzen utána, és tájékoztassa utána Kiss Ferenc 

képviselő urat. 

 

Sümegi László képviselő: 

Műszaki jellegű, közlekedéssel kapcsolatos az interpellációm, és az motivál erre, hogy egy 

intézmény vezetője vagyok, és az intézményünk előtt – ez a Göcseji út 16. – három hónapja 

van kihelyezve egy terelőtábla, az úttest megsüllyedése miatt. Ebben az évben ez egyszer már 

javításra került, akkor kb. két hónapig bírta, tehát szerencsés lenne, ha a város eljárna a 

Közútkezelőnél ebben az ügyben. Muszáj ezt feltennem, mert az elmúlt hetekben is egy 

kollégámat az mentette meg a balesettől, hogy vonóhorog volt az autóján. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Közutas téma egyébként, alpolgármester úr megnézi, és erre is válaszolni fog. 

További kérdés, észrevétel, bejelentés nincs, Egyebek napirendi pont következik. 
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63. Egyebek 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Holnap mindenkit szeretettel várunk a 770 éves városi jubileum záróünnepségére, a 

Zalaegerszegért díjak ünnepélyes átadására itt, a Díszteremben 15.00 órakor. 

Január 1-jén hagyományainkhoz híven minden képviselőtársamat várom 18.00 órakor – erről 

majd menni fog külön értesítés is – a városházán egy közös újévi koccintásra, majd pedig este 

7.00 órakor következik az újévi tűzijáték. 

Január 5-én, pénteken 18.00 órakor lesz a város szokásos hagyományos újévi fogadása. 

Azt gondolom, most, hogy a 63 napirend végére értünk, lassan ideje értékelni a 2017-es 

esztendőt is, és 2017-ről is elmondható az, ami 2014-től ezt a képviselőtestületet mindig is 

jellemezte, hogy valóban a munkára koncentráltunk, személyeskedések és különösebb 

villongások nélkül. Ismét 2017-ben is bizonyítottuk, hogy nekünk az fontos, ami összeköt, nem 

pedig az, ami szétválaszt, és nagyon korrekten, szakmai vitákat folytatva tudtunk a város 

ügyében közös összefogással eredményeket elérni. Ezt a korrektséget szeretném megköszönni 

minden képviselőtársamnak, és egyben nem csak Önöknek, kedves családjaiknak, hanem 

minden zalaegerszegi polgárnak kívánok áldott, békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket, és 

sikeres, szerencsés, de leginkább egészséges új esztendőt! 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Folytatva polgármester úr megkezdett újévi előzetes köszöntését, a Karácsony, ill. új év előtt ez 

az utolsó olyan közgyűlés, ahol lehetőség van arra, hogy frakciónk nevében mi is 

megköszönjük minden képviselőtársunknak, ellenzéknek és többségi oldalnak azt a konstruktív 

együttműködést, ami nem eredményezett tűzijátékot a közgyűlésben – az új évi tűzijátékról 

jutott ez eszembe –, azt gondolom, mindenki a város érdekében mondta el, amit el kellett 

mondania. Ez Zalaegerszegre most már nem csak 2017-ben, hanem folyamatosan, nagyon 

hosszú idő óta jellemző. Azt kívánom mindenkinek, hogy a 2018-as, és 2019-es időszak a 

ciklus végéig így teljék el. Köszönetet szeretnék mondani ezen kívül a hivatalnak, a hivatal 

vezetésének mindabban a munkában, amit a bizottsági munka ill. a közgyűlés előkészítése 

során és közben nyújtottak nekünk, valamint a képviselői kérések teljesítésében, és a 

városvezetésnek is abban, hogy abszolút konstruktívan, egyeztetően, és minden konfliktust 

megelőzően, egyeztetve ellenzékkel, és az érintettekkel, igyekezett kihúzni annak a méregfogát, 

ami esetleg konfliktushoz vezetett volna. Most már elcsépelt frázis a béke szigete, de valóban, 

Zalaegerszeg a béke szigete ebből a szempontból is, és úgy néz ki, hogy most már a fejlődés 

szigete is lesz, melynek első jelei az elmúlt években mutatkoztak, és reméljük, hogy ezek 

folytatódnak is. Minden képviselőtársamnak, városvezetésnek, hivatali dolgozóknak, minden 

zalaegerszeginek áldott, békés és boldog Karácsonyi Ünnepeket, valamint az új évben sok 

sikert, boldogságot, munkában, magánéletben eredményeket kívánunk! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Mi Dr. Tóth László képviselő úrral több évtizede lassan, hogy így év végén értékeljük röviden 

egy-két gondolatban, én nem az ellenzék nevében, mert magam maradtam megint, de úgy 

érzem, az ő nevükben is mondhatom, hogy mindnyájunkat az vezérelt közösen – és ebbe 

beletartozik nem csak ez az oldal, hanem a képviselőtestület minden tagja – a városvezetés is 

azért dolgozott, hogy ennek a városnak jobb legyen. Ahogy Dr. Tóth László képviselő úr 

mondja, vannak viták, az természetes dolog, mert vannak kérdések, amiket másképpen látunk, 

de egy vezérel mindig, hogy a város, Zalaegerszeg fejlődjön. Eltelt egy év, tavaly itt ültünk, és 
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