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I. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK RENDELETEI 

 
A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 

3/2021. (III.18.) 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 szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelet, 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:                                                                                396.474 e Ft   
Ebből: működési célú bevételek:                                                                 396.474 e Ft 

felhalmozási célú bevételek:                                                                                   0 e Ft 

- finanszírozási bevétel:                 522.736 e Ft 
 

Az önkormányzat 2021. évi bevételei összesen: 

919.210 e Ft 
azaz: Kilencszáztizenkilencmillió-kettőszáztízezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai:  

      - költségvetési kiadások                                                                                  909.434 e Ft 
Ebből: működési célú kiadások:                                                                 714.556 e Ft 

felhalmozási célú kiadások:                                                            194.878 e Ft 

 - finanszírozási kiadások:                                                                                   9.776 e Ft 

 

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai összesen: 

919.210 e Ft 
azaz: Kilencszáztizenkilencmillió-kettőszáztízezer 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 

 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 és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 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. § 

 

(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 



 

 A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 

4/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete 

Zala megye címeréről és zászlajáról, valamint azok használatának szabályozásáról 

 

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 közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és i) pontjaiban, valamint 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében 

eljárva Zala megye címerének és zászlajának méltó módon történő megjelenítése és használata 

érdekében a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) Zala megye címere világos azúr kék mezőben ezüst pólya, a pajzsfőben nyílt, leveles ötágú 

arany korona lebeg, a pajzsderékban – ezüst pólyán – heraldikailag balra repülő fekete 

színű nyílvessző. 

(2) A pajzs alakja csücskös talpú szimmetrikus tárcsapajzs, oldalai enyhén íveltek, felső széle 

kissé ívelt. 

(3) A címerpajzs alakja Zala vármegye történelmi címerének alakját követi, és a több 

évszázados hagyományt testesíti meg. 

a) A pajzs világos azúr kék színe az ég, a levegő és a víz színéből kiindulva a tisztaságot és 

hűséget szimbolizálja. 

b) Az ezüst pólya a rajta lebegő fekete nyílvesszővel a megyének nevet adó Zala folyót, 

illetve annak nyugat-keleti folyásirányát jelképezi. 

c) A nyílt, leveles ötágú korona méltóságjelvény; szűkebb értelemben a történelemformáló 

zalai köznemesség szimbóluma, tágabb értelemben a zalai emberek méltóságának, 

büszkeségének, öntudatának jelképe. 

2. § 

(1) Zala megye címerét az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag díszítő és a megyére 

utaló jelképként lehet felhasználni: 

a) az önkormányzat és hivatala elhelyezésére szolgáló épületben a saját tulajdonú, illetve az 

általa rendszeresen vagy alkalomszerűen használt helyiségekben, 

b) az önkormányzat honlapján, 

c) a közgyűlés által adományozott, kibocsátott díszokleveleken, emléklapokon, 

emlékplaketteken, emlékérmeken, emléktárgyakon, jelvényeken, kitüntetéseken, 

d) a közgyűlés, a bizottságai, az önkormányzat és hivatala által készített és szerkesztett 

kiadványokon, 

e) a közgyűlés, a bizottságai, az önkormányzat, annak tisztségviselői, hivatala, annak 

vezetője által használt levélpapíron, borítékon, névjegykártyán, 

 



 

  

f) a közgyűlés és az önkormányzat rendezvényeinek dekorációin, vetített előadásain, 

reprezentációs célú ajándéktárgyain, 

g) az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, alapítvány kiadványain, 

rendezvényein, levélpapírján, névjegykártyáján, bélyegzőjén, 

h) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi célzattal, 

i) a megye történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, 

j) gazdasági társaságok, intézmények, társadalmi szervek, egyesületek emblémáiban, 

kiadványaiban, 

k) egyéb esetekben. 

 

(2) A 2. § (1) bekezdés g)-k) pontjaiban szabályozott esetekben történő felhasználáshoz – a 

felhasználó szerv vezetőjének kérelmére – átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés 

elnöke ad engedélyt. 

(3) A címer hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható. Védjegyként 

történő felhasználása tilos. 

(4) A megye címere kizárólag hiteles alakban – színben és formában – ábrázolható. 

 Kivételt képez ez alól, ha az előállításhoz használt anyag színében (fém, fa, bőr, textília 

stb.) készítik. Nyomdai úton történő előállítása esetén fekete-fehér színben is 

megjeleníthető. Kicsinyítése csak olyan mértékig engedélyezett, ami nem sérti a hiteles 

ábrázolást.   

(5) A címergyártás és forgalmazás jogát az önkormányzat fenntartja. 

 

3. § 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelmező megnevezését és címét, 

- a címer előállításának és felhasználásának módját, célját, 

- az előállítani kívánt mennyiséget, 

- a terjesztés vagy forgalomba hozatal módját, 

- a címerhasználat időtartamát, 

- a címerhasználatért felelős személy nevét. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját vagy 

méretarányos fényképét, illetve tervét. 

4. § 

(1) A címerhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

- a felhasználásra jogosított megnevezését, címét, 

- az engedélyezett felhasználás céljának és módjának megjelölését, 



 

  

 

- a felhasználás idejét, az engedély érvényességének időtartamát, 

- az engedélyezett mennyiséget,  

- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. 

(2) Idegenforgalmi vagy más gazdasági jellegű célra való felhasználáshoz esetenként 

megállapított díj ellenében lehet a címerhasználatra engedélyt adni. Ez alól kivétel, ha 

önkormányzati szerv, illetve az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, 

alapítvány kéri a címerhasználatot ilyen célra. 

A díj mértékét és a fizetés módját a kérelmező és az engedélyező – a használat jellegét és 

gyakoriságát figyelembe vevő – előzetes megállapodása határozza meg. 

A díjban való előzetes megállapodás az engedélyezés előfeltétele. 

(3) Az engedélyezés céljából és az engedélyezett felhasználás módjától eltérő felhasználás 

esetén az engedély visszavonható. 

(4) A megye érdekeit sértő felhasználás, továbbá a megállapított díj meg nem fizetése esetén 

az engedélyt vissza kell vonni. 

(5) A kiadott engedélyekről a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás tartalmazza az engedély megadásának időpontját, az engedély 

ügyiratszámát, az engedélyes nevét, címét, a felhasználás célját, módját, az engedélyezett 

mennyiséget, valamint az engedély érvényességének határidejét. 

(6) A címer használatára vonatkozóan jelen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti 

a kérelmezőt a jogszabályok által az engedélyezett tárgy stb. tervezésére, előállítására, 

forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól. 

(7) Az engedély megszerzését követően az előállított tárgy stb. egy példányát és annak 

fényképét is be kell nyújtani. 

 

5. § 

Zala megye zászlójának, lobogójának színe világos azúr kék – ezüst. A zászló téglalap 

alakú, álló vagy fekvő, 1:2, vagy 2:3 méretarányú, világos azúr kék – ezüst színű, 

amelynek felső harmadában kerül elhelyezésre a megye címere, alatta a fekete betűkkel 

írott „ZALA MEGYE” felirat. A lobogó azonos színösszeállításban, azonos tartalmi 

elemekkel, fekvő helyzetben, 1:2 méretaránnyal jelenítendő meg. 

6. § 

(1) A zászló az alábbi alkalmakkor és esetekben használható: 

a) a közgyűlés által használt tanácskozótermekben, hivatalának hivatali helyiségeiben,  

b) a megyei önkormányzat által szervezett, vagy a támogatásával megvalósuló társadalmi 

eseményeken, 

c) megkülönböztetésül más megye, város, nagyközség, község részvételével tartott hazai és 

nemzetközi rendezvényeken, 



 

  

d) cserezászlóként vagy elismerésként adományozásra, 

e) egyéb esetekben. 

(2) Az önkormányzati szervek, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, 

alapítvány a zászlót a 6. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben külön engedély 

nélkül használhatják. 

(3) A 6. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban szabályozott esetekben történő zászlóhasználatot – 

kérelemre – átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke engedélyezi. 

(4)  Az engedélyezésre és az engedély visszavonására a címerhasználat engedélyezésére és az 

engedély visszavonására vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

7. § 

Jelen rendelet szabályainak megsértése esetén a Polgári Törvénykönyvben biztosított 

személyiségi jogok védelmére vonatkozó eljárás megindítására és annak során a 

közgyűlés minden korlátozás nélküli képviseletére a megyei főjegyző jogosult. 

 

8. § 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  Hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Zala megye címerének és 

zászlajának alkotásáról, azok használatának szabályozásáról szóló 1/1991. (II.2.) számú 

rendelete. 

 

Zalaegerszeg, 2021. március 18. 

 

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

 megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke 



 

  

 

II. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK HATÁROZATAI 

 

 
Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

8/2021. (III.18.) 

 

 

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

 

b) 5/2021. (I.28.) számú határozatában a „Versenyképes Magyarország Operatív 

Program” szövegrészt „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz” 

szövegrészre módosítja. 

 

2. A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

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

veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 

15/2021. (I.22.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

feladat-és hatáskörében eljárva a benyújtott vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette 

és megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Zala Megyei 

Közgyűlés valamennyi képviselője határidőben eleget tett. 

 

Határidő: valamennyi pontra azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

Tájékoztató Zala megye foglalkoztatási helyzetéről 

 

9/2021. (III.18.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 Zala megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tájékoztató a Volánbusz Zrt. Zala megyét érintő tevékenységéről 

 

10/2021. (III.18.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 Volánbusz Zrt. Zala megyét érintő tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzat pályázatának benyújtása az Agrárminisztérium és a 

Hungarikum Bizottság által kiírt pályázati felhívásra 

 

11/2021. (III.18.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 jóváhagyja a Zala Megyei Önkormányzat HUNG-2021, a nemzeti értékek 

és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló pályázati felhívás I. 

célterületére benyújtott pályázatát, és felhatalmazást ad valamennyi kapcsolódó dokumentum, 

megállapodás, jognyilatkozat aláírására.   

 

Határidő: pályázatnak megfelelően folyamatos 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

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

 

12/2021. (III.18.) 

 

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 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása keretében a Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős Irányító Hatóságnak (IH) az előterjesztés mellékletében szereplő döntési 

javaslatával változatlan formában egyetért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Minority SafePack polgári kezdeményezés támogatása 

 

13/2021. (III.18.) 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 

 

1./ megköszöni mindazon személyek és közösségek támogatását, akik aláírásukkal támogatták a 

„Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” kezdeményezést.  

 

2./ üdvözli az Európai Parlament 2020. december 17-én meghozott állásfoglalását a Minority 

SafePack kapcsán.  

 

3./ elutasítja az Európai Bizottság 2021. január 14-i a „Minority SafePack – egymillió aláírás a 

sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló közleményben 

foglaltakat, amely szerint nincs szükség további jogalkotásra, illetve amelynek értelmében a 

Bizottság nem ért egyet a kohéziós politikai pénzeszközökkel kapcsolatos jogszabályi keret 

kiigazításával.  

 

4./ támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi javaslat mindegyikét, különösen javasolja, 

hogy az Európai Unió határozza meg a kulturális-és nyelvi sokszínűség védelmének módjait.  

 

5./ támogatja a kis régiókban élő, kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára támogatási 

program indítását, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió céljainak megerősítésére.  

 

6./ támogatja, hogy a kisebbségi jogokat az Európai Unió szabályozza, a kisebbségi jogok is 

legyenek részei az uniós alapszerződésnek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 



 

  

III. TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

  

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 

 

 

2021. január 16. 

- ZalaZONE tesztpályán tartott sajtótájékoztatón vettem részt, melynek keretében bemutatásra 

kerültek a megyeszékhelyi és a környékbeli fejlesztések, továbbá Zalaegerszeg illeszkedése egy 

nagyobb gazdaságfejlesztési zónába. A sajtótájékoztatót megelőzően cseresznyefa ültetésre 

került sor Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Navracsics Tibor 

kormánybiztos, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, valamint Balaicz Zoltán 

polgármester urak részvételével.  

 

2021. január 20. 

- Kovács Ferenc Lovászi Község polgármesterével egyeztettem kerékpárút fejlesztéssel 

kapcsolatban. 

 

2021. január 22. 

- Balázs Henriett Pusztamagyaród Község polgármesterével TOP pályázattal kapcsolatban, Nagy 

István, Nemesnép Község polgármesterével pedig egyéb fejlesztési ügyekben folytattam 

egyeztetést. 

 

2021. február 05. 

- Dávid Andor Ferenc urat, Magyarország ljubljanai nagykövetét, bemutatkozó látogatása 

alakalmával fogadtam irodámban. 

 

2021. február 16. 

- A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának vezetőjével és munkatársaival 

egyeztettem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos 

tapasztalatokat és a jövőben megvalósítani javasolt gyakorlati észrevételeket. 

 

2021. február 19. 

- Részt vettem a METRANS cégcsoport zalaegerszegi logisztikai beruházásának ünnepélyes 

bejelentésén. 

 

2021. március 3. 

- Online megbeszélést folytattam Stefán László úrral, a Pénzügyminisztérium 

főosztályvezetőjével a 2021-2027-s uniós költségvetési időszak TOP+ programjáról. 

 

2021. március 4. 

- Hévíz város fejlesztési elképzeléseiről folytattam egyeztetést Papp Gábor polgármester úrral. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

  

A Pénzügyminisztérium Versenyképességért és Területi Tervezésért Felelős Helyettes 

Államtitkársága 2021. február 10-én kelt levelében arról tájékoztatta a megyei 

önkormányzatokat, mint területi szereplőket, hogy a 2021-2027-es programozási időszak 

operatív programjainak tervezése keretében módosításra került a Terület- és Településfejlesztési  



 

  

Operatív Program (TOP) helyébe lépő Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 

elnevezése, ezért a Zala Megyei Közgyűlés elnökének 5/2021. (I.28.) számú határozatát 

módosítani szükséges. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a alapján az 

önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Saját vagyonnyilatkozatához 

csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - 

az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

 

A vagyonnyilatkozat tétellel összefüggésben a törvényben szabályozott feladatokat a Zala 

Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 6/2019. (VIII.30.) önkormányzati 

rendelete értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság látja el. A veszélyhelyzet ideje alatt a 

polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I.22.) Korm. rendelet 3. § 

(4) bekezdése alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladat-és hatáskörében eljárva a megyei 

közgyűlés elnöke végzi a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartását. 

 

 

 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

Felhatalmazás TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás keretében pályázat benyújtására 

 

30/2020. (XI.5.)  

 

A TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívásra Zala Megyei Önkormányzat két, a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal egy támogatási kérelmet nyújtott be a következő uniós ciklusban 

megvalósítani tervezett fejlesztések műszaki-szakmai tervdokumentumainak elkészítése 

érdekében. 

 

Tagság megszüntetése a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulásban 

 

32/2020. (XI.5.) 

 

A Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulási tagság 

megszüntetéséről szóló határozat 2020. november 5-én megküldésre került a társulás 

igazgatójának. 

 

A Balaton Fejlesztési Tanácsba tag delegálása 

 

3/2021. (I.28.)  

 

A tag delegálásáról hozott határozat a Balaton Fejlesztési Tanács részére megküldésre került. 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti 

tervének elfogadása 

 

4/2021. (I.28.)  

 

2021. január 28-án a megbízási szerződés megkötésre került. 
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