
  

 

XXXII. évf. 3. szám 2021. május 7. 



 

 
 

T A R T A L O M 

I. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK RENDELETEI 

5/2021. (V.7.) ÖR A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet. 

 

6/2021. (V.7.) ÖR A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

   

II. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK HATÁROZATAI 
 

14/2021. (V.7.) Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 

 

 

15/2021. (V.7.) A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső 

ellenőrzési jelentése. 

 

   

16/2021. (V.7.) Beszámoló a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

2020. évi működéséről. 

 

   

17/2021. (V.7.) A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadása. 

 

   
   
   

   

III. TÁJÉKOZTATÓ 

 Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról. 

 

 



 

  

I. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK RENDELETEI 

 
 

A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 

5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete 

 

a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány 

megállapításáról 

 

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

I.  

ZÁRSZÁMADÁS 

 

1. § 

 

(1) A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást elfogadja. 

 

(2) A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési bevételei:    615.409 e Ft 

Ebből: felhalmozási célú bevételek: 154.050 e Ft 

működési célú bevételek: 461.359 e Ft 

 

Finanszírozási célú bevételek: 352.575 e Ft 
 

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi bevételei összesen: 
 

967.984 e Ft 
 

azaz: kilencszázhatvanhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer forint. 

 

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai: 434.417 e Ft 

Ebből: felhalmozási célú kiadások: 21.654 e Ft 

működési célú kiadások: 412.763 e Ft 

 

Finanszírozási célú kiadások:  9.776 e Ft 

 

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi kiadásai összesen: 
 

444.193 e Ft 
 

azaz: négyszáznegyvennégymillió-egyszázkilencvenháromezer forint. 

 

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét 

képező 1. melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 6. és 7. 

mellékletek tartalmazzák. 



 

  

(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 1. melléklet,  

 

valamint 6. és 7. mellékletek tartalmazzák. 

 

 (6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák. 

 

(7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, az önként 

vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2020. december 31-i 

állapot szerint 755.515 e Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 11., 11/a., 11/b. 

11/c. és 11/d. melléklete sorol fel. 

 

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2020. december 31-i 

állapot szerint 165.279 e Ft-tal e rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

 

3. §  

 

(1) A 2020. december 31-i adósság állomány 0 e Ft. 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2020. december 31-

én 3.000 e Ft, melyet e rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 

13. melléklet tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1)  Az Önkormányzat 2020. évben nem nyújtott közvetett támogatást.  
 

7. § 

 

(1) A mérleg főösszege 755.515 e Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény 

kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 14., 14/a., 14/b. melléklete tartalmazza, 

a közzététel ennek megfelelően történik.  

 

II. 

MARADVÁNY 
 

8. § 
 

(1) A 2020. évi költségvetés maradványának összege  523.791 e Ft. 

- az Önkormányzat maradványa   512.227 e Ft 

 ebből pályázati támogatások maradványa 316.183 e Ft 



 

  

-  a Hivatal maradványa                                                 11.564 e Ft 

 ebből pályázati támogatások maradványa     3.187 e Ft 

 

(2) A maradványt részletesen e rendelet 15. és 15/a. mellékletei tartalmazzák.  

 

9. § 

 

(1) E rendelet mellékletei: 

 

1. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi 

mérlege 

2. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak 

alakulása 2020. évben 

2/a. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és 

kiadásainak alakulása 2020. évben 

3. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

támogatásáról 

4. melléklet Az önkormányzat 2020. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek 

részletezése 

5. melléklet Az önkormányzat 2020. évi tartalékának részletezése 

6. melléklet Zala Megyei Önkormányzat  

7. melléklet Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

8. melléklet Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai 

9. melléklet Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi önként vállalt feladatainak 

bevételei és kiadásai  

10. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, 

kiadásai 

11. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-i nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett eszközeinek állományáról  

11/a. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-i nemzeti vagyonba 

tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek 

és egyéb passzív elszámolások állományáról 

11/b. melléklet 

 

 

11/c. melléklet 

 

11/d. melléklet 

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2020. december 31-i 

állapotáról 

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti 

vagyont képező ingatlanvagyonának 2020. december 31-i állapotáról 

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképes nemzeti 

vagyont képező ingatlanvagyonának 2020. december 31-i állapotáról 

12. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban 

lévő befektetéseiről 2020. december 31-én 

13. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati 

Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei 

célok szerint, évenkénti bontásban 

14. melléklet Mérleg 

14/a. melléklet 2020. évi eredménykimutatás 

14/b. melléklet 

 

 

 

 

2020. évi maradványkimutatás 



 

 

 

15. melléklet 

15/a. melléklet 

 

16. melléklet 

Kimutatás a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról 

Az önkormányzat és a hivatal 2020. évi költségvetési maradványának 

részletezése feladatonként 

Kimutatás a pénzeszközök 2020. évi változásáról 

 

  

10. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 dr. Mester László s.k. Dr. Pál Attila s.k. 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 



 

  

A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 

6/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete 

 

a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) önkormányzati 

rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése a következők szerint módosul. 

 

(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei:   

- költségvetési bevételek:                                                                                406.456 e Ft   
Ebből: működési célú bevételek:                                                                 406.456 e Ft 

felhalmozási célú bevételek:                                                                                   0 e Ft 

- finanszírozási bevétel:                 523.791 e Ft 
 

Az önkormányzat 2021. évi bevételei összesen: 

930.247 e Ft 
azaz: Kilencszázharmincmillió-kettőszáznegyvenhétezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai:  

      - költségvetési kiadások                                                                                  920.471 e Ft 
Ebből: működési célú kiadások:                                                                 725.593 e Ft 

felhalmozási célú kiadások:                                                            194.878 e Ft 

 - finanszírozási kiadások:                                                                                   9.776 e Ft 

 

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai összesen: 

930.247 e Ft 
azaz: Kilencszázharmincmillió-kettőszáznegyvenhétezer forint. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet mellékletei:  

 1. A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 

 2., 2/a. Zala Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 

alakulása 2021. évben 

 3. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásáról  

 4. Az önkormányzat 2021. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése 

 4/a. Az önkormányzat és a hivatal előző évi költségvetési maradványának részletezése 

feladatonként  

 5. Az önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése 

 6. Zala Megyei Önkormányzat  

 7. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

 8. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező 

feladatainak bevételei és kiadásai  



 

  

  9. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 

10. Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai 

11. Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással 

járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban 

12. Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 

 

(2) A 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet  

 

1. melléklete e rendelet 1. 

2. melléklete e rendelet 2. 

2/a. melléklete e rendelet 2/a. 

3. melléklete e rendelet 3. 

4. melléklete e rendelet 4. 

5. melléklete e rendelet 5. 

6. melléklete e rendelet 6. 

7. melléklete e rendelet 7. 

8. melléklete e rendelet 8. 

9. melléklete e rendelet 9. 

10. melléklete e rendelet 10. 

11. melléklete e rendelet 11. 

12. melléklete e rendelet 12.  

melléklete szerint módosul. 

 

(3) A 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet kiegészül jelen rendelet 4/a. mellékletével. 

 

3. § 

 

(1)  Jelen rendelet - az 1-12. mellékleteivel – kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 dr. Mester László s.k. Dr. Pál Attila s.k. 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 



 

  

II. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK HATÁROZATAI 

 

 
Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

14/2021. (V.7.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva  

 

1. az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 

2. jogosult a TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 azonosító számú projekt támogatási szerződés 

módosításának aláírására és valamennyi kapcsolódó jognyilatkozat megtételére, amellyel 

a projekt megvalósítása érdekében létrejött konzorciumban a Zala Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. helyébe a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal lép. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentése 

 

15/2021. (V.7.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva  

1. a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 

2. az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Mester László megyei főjegyző  

 

 

Beszámoló a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2020. évi működéséről 

 

16/2021. (V.7.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva a Zala 

Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 



 

  

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 

egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása 

 

17/2021. (V.7.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva 

 

1.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti beszámolási időszakra 

vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját 45.134 eFt mérleg főösszeggel, 0 eFt adózott 

eredménnyel.  

2.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi közhasznúsági mellékletét. 

3.) felkéri a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Kft. a jogszabályban előírt közzétételi 

kötelezettségének tegyen eleget. 
 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős:   Bali József ügyvezető igazgató 

 

 

 

 



 

  

III. TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

  

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 

 

 

2021. március 10. 

- Kovács Dezső úrral, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével  tárgyaltam zalai 

aktuális gazdasági kérdésekről.  

 

2021. március 11. 

-TOP forrásokkal kapcsolatos egyeztetést folytattam Balaicz Zoltán úrral, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város polgármesterével. 

 

2021. március 22. 

- Telefonos interjút adtam a keszthelyi Helikon Rádió munkatársának. 

 

2021. március 26. 

- Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úrral egyeztettem. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 27/2020. (IX.17.) KH számú határozatával felhatalmazta 

tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében 100 

%-os támogatás intenzitású támogatási kérelem benyújtására a Kerkateskánd és 

Tornyiszentmiklós települések között létesülő kerékpárút vonatkozásában, konzorciumban a 

fejlesztéssel érintett településekkel és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel. A párhuzamosan futó pályázatok magas számára tekintettel indokolttá vált, 

hogy ezen projekt végrehajtása tekintetében a projektmenedzsmenti feladatokat a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal lássa el.  

 

 

 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és Zala Megyei Területfejlesztési Program 

egyeztetési változatának megtárgyalása 

 

31/2020. (XI.5.) 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program az 

államigazgatási és társadalmi egyeztetés lefolytatását, valamint a miniszteri állásfoglalás 

beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követően 2020. december 21-én a 39/2020. (XII.21.) 

számú határozattal elfogadásra került. 

 

 

 



 

  

Tájékoztató Zala megye foglalkoztatási helyzetéről 

 

9/2021. (III.18.) 

 

A határozat kivonat a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya részére 2021. március 18-án megküldésre került. 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzat pályázatának benyújtása az Agrárminisztérium és a 

Hungarikum Bizottság által kiírt pályázati felhívásra 

 

11/2021. (III.18.) 

 

A pályázat 2021. március 1-én benyújtásra került, illetve az Agrárminisztérium által 

befogadásra. A pályázat elbírálása 2021. június hónapban várható. 

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntés meghozatala 

 

12/2021. (III.18.) 

 

A határozat kivonata az Irányító Hatóság részére a döntést követően haladéktalanul megküldésre 

került. 

 

 

Minority SafePack polgári kezdeményezés támogatása 

 

13/2021. (III.18.) 

 

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére a határozat kivonata a döntést követő 

napon megküldésre került. 
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