
   

XXVII. évf. 1. szám 2016. január 29.



 

 

T A R T A L O M 

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

1/2016. (I.29.) ÖR Rendelet a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének módosítására. 

 

 

2/2016. (I.29.) ÖR Rendelet a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről. 

 

 

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

1/2016. (I.28.) KH Napirend megállapítása. 

 

 

2/2016. (I.28.) KH Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 

 

 

3/2016. (I.28.) KH Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által ellátott 

feladatokról. 

 

 

4/2016. (I.28.) KH Tájékoztató a Magyar Államkincstár Zala Megyei 

Igazgatóságának működéséről, különös tekintettel a TOP 

Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására történő 

felkészülésről. 

 

 

5/2016. (I.28.) KH A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása. 

 

 

6/2016. (I.28.) KH A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő taggyűlési döntésekről és 

végelszámolásának megindításáról szóló 41/2015.(XII.3.) KH 

számú határozat módosítása. 

 

 

7/2016. (I.28.) KH A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása. 

 

 

8/2016. (I.28.) KH A Zala Megyei Önkormányzat és a megyei nemzetiségi 

önkormányzatok között megkötött megállapodások 

felülvizsgálata. 

 

 

9/2016. (I.28.) KH A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ 

 Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.  

  



 

 

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
A Zala Megyei Közgyűlés 

1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

 

a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 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 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése 

a következők szerint módosul. 
 

(1) Az önkormányzat 2015. évi bevételei:   

- költségvetési bevételek:                                                                                376.449 e Ft   

Ebből: működési célú bevételek:                                                                 341.809 e Ft 

felhalmozási célú bevételek:                                                                          34.640 e Ft 

 finanszírozási bevétel:                 165.845 e 

Ft 
 

Az önkormányzat 2015. évi bevételei összesen: 

 

542.294 e Ft 

 

azaz: Ötszáznegyvenkettőmillió-kettőszázkilencvennégyezer forint. 

 

 

(2) Az önkormányzat 2015. évi kiadásai:  

      - költségvetési kiadások                                                                                  533.422 e Ft 

Ebből: működési célú kiadások:                                                                 449.972 e Ft 

felhalmozási célú kiadások:                                                              83.450 e Ft 

 - finanszírozási kiadások:                                                                                   8.872 e Ft 

 

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai összesen: 

 

542.294 e Ft 

 

azaz: Ötszáznegyvenkettőmillió-kettőszázkilencvennégyezer forint. 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet mellékletei:  

 1. számú  A Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 

 2. számú 2/a. Zala Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és 

kiadásainak alakulása 2015. évben 

 3. számú Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatásának 

összegeiről 



 

 

 4. számú Az önkormányzat 2015. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek 

részletezése 

 5. számú Az önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése 

 6. számú Zala Megyei Önkormányzat  

 7. számú Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

 8. számú  Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező 

feladatainak bevételei és kiadásai  

 9. számú Zala Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 

10. számú Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) 

ütemterve 

 

(2) A 2/2015. (II.6.) ÖR számú rendelet  

 

1. számú melléklete e rendelet 1. számú, 

2. számú melléklete e rendelet 2. számú, 

2/a. számú melléklete e rendelet 2/a. számú, 

3. számú melléklete e rendelet 3. számú, 

4. számú melléklete e rendelet 4. számú, 

5. számú melléklete e rendelet 5. számú, 

6. számú melléklete e rendelet 6. számú, 

7. számú melléklete e rendelet 7. számú, 

8. számú melléklete e rendelet 8. számú, 

9. számú melléklete e rendelet 9. számú, 

12. számú melléklete e rendelet 10. számú 

melléklete szerint módosul. 

 

3. § 

 

(1)  Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel – a kihirdetése napján lép hatályba és a 

hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési rendelet vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

 Dr. Mester László sk. Dr. Pál Attila sk.  

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 



 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

 

a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  

 

A Zala Megyei Közgyűlés 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: 

 

 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Zala Megyei Közgyűlésre (továbbiakban: közgyűlés), a 

közgyűlés bizottságaira (továbbiakban: bizottságok), a közgyűlés tisztségviselőire, az 

önkormányzati hivatalra (továbbiakban: hivatal). 

 

2. § 

 

(1) A költségvetés címrendje: A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.   

 

 

II. Fejezet 
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának 

módja 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat 2016. évi bevételei:   

- költségvetési bevételek:                                                                                272.966 e Ft   

Ebből: működési célú bevételek:                                                                 265.716 e Ft 

felhalmozási célú bevételek:                                                                            7.250 e Ft 

 finanszírozási bevétel:                220.000 e Ft 
 

Az önkormányzat 2016. évi bevételei összesen: 

492.966 e Ft 

azaz: Négyszázkilencvenkettőmillió-kilencszázhatvanhatezer forint. 

 

 

(2) Az önkormányzat 2016. évi kiadásai:  

      - költségvetési kiadások                                                                                  484.094 e Ft 

Ebből: működési célú kiadások:                                                                 428.544 e Ft 

felhalmozási célú kiadások:                                                              55.550 e Ft 

 - finanszírozási kiadások:                                                                                   8.872 e Ft 

 

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen: 

492.966 e Ft 

azaz: Négyszázkilencvenkettőmillió-kilencszázhatvanhatezer forint. 

 

 

 



 

 

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

részét képező 1. számú melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi 

nemenként a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 6. és 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az általános és céltartalék felsorolását az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

(6) A 3. § (1)-(2) bekezdésben megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és 

felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól 

elkülönítetten - tájékoztató jelleggel - a 2.-2/a. számú mellékletek tartalmazzák.  

 

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

önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet 

tartalmazza. A rendelet államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem 

tartalmaz. 

 

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

melléklet tartalmazza. 

 

 

III. Fejezet 

Költségvetési hiány, többlet 

 

4. § 

 

(1)  A közgyűlés költségvetési hiány külső finanszírozásával nem számol. 

(2)  A rendelet nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) 

bekezdés g) pontja szerinti kötelezettséget és bevételt, továbbá olyan fejlesztési célt, 

melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 

 

 

IV. Fejezet 

Vegyes rendelkezések  

 

5. §  

 

(1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését az előirányzat-felhasználási 

(likviditási) ütemterv (12. sz. melléklet) tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1) A több évre szóló kötelezettségvállalás 2016. évben esedékes összege 4.000 e Ft (11. 

számú melléklet). 

  



 

 

7. § 

 

Engedélyezett létszámkeret 

 

(1)  A hivatal engedélyezett létszámkerete 23 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó 

(ebből: 1 fő prémiumévek program keretében jogviszonyban álló munkavállaló).  

(2)
 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 4 fő (ebből: 2 fő teljes munkaidőben  

foglalkoztatott tisztségviselő, 1 fő társadalmi megbízatású tisztségviselő, 1 fő CETC-

EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállaló). 

 

8. § 

 

(1) A hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 38.650,- Ft. 

 

(2)  A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában 

előírtakra és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatala közszolgálati jogviszonyban álló 

munkavállalóit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2012. (IV. 17.) ÖR számú 

rendeletben szereplő juttatásokra forrást biztosít a közszolgálati szabályzat 

figyelembevételével. 

 

(3)  Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom kifizetésére az eredeti 

személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-os mértékéig kerülhet sor.  

 

9. § 

 

(1) A közgyűlés 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén legfeljebb 30 EURO, vagy 40 

USD négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén legfeljebb 15 

EURO, illetve 20 USD napidíjat állapít meg.  

 

(2) A tisztségviselők, a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai és a hivatal dolgozói 

külföldi kiküldetése elrendeléséről és napidíjaik elszámolási rendjéről szóló szabályokat a 

közgyűlés elnöke (továbbiakban: elnök) által kiadmányozott szabályzat tartalmazza.  

 

V. Fejezet 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

Gazdálkodás 

 

10. § 

 

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért az elnök felelős. 

 

(2) A költségvetés végrehajtásáról az elnök, a hivatal vonatkozásában a megyei főjegyző 

gondoskodik. 

 

11. §  

 

(1) A 8. számú mellékletben kimutatott feladatokra előirányzott támogatások 

utalványozásának időrendje az igény felmerülésekor lehetséges. 

 

 

 

 



 

 

12. § 

 

(1) A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról, adományozásáról szóló 13/2007. (VI.26.) 

önkormányzati rendeletben az egyes elismerésekhez kapcsolódó kiadási tételek az 

alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 

a) a kitüntető cím összege nettó 200 e Ft, 

b) a kitüntető díjak összege egyenként nettó 100 e Ft, 

c) a Zala Megye Címere Emlékplakett díj összege egyenként nettó 50 e Ft. 

 

 

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás  

 

13. §  

 

(1) A közgyűlés legalább negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, 

december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. 

 

Elnöki hatáskör  

 

14. § 

 

(1) Az elnök: 

a) az e rendeletben a közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat felhasználhatja 

- a hivatali és a választásokkal kapcsolatos előirányzatok kivételével - és azok terhére 

kötelezettséget vállalhat.  

b) a közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetéstől kapott 

támogatásokat a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e 

többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat. 

c) a közgyűlés két ülése közötti időszakban a költségvetési rendelet sorai között 

átcsoportosíthat a Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban: SZMSZ) szóló 3/2004. (II.20) ÖR. sz. rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott mértékig. 

 

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen 

tájékoztatást ad.  

 

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét két közgyűlés közötti időszakban pályázat 

benyújtására, amennyiben azt a pályázati határidő lejárata, a pályázati dokumentáció 

összeállításának készültségi foka, vagy egyéb körülmény indokolja azzal, hogy a testület 

soron következő ülésén dönt a pályázat benyújtásának jóváhagyásáról. Felhatalmazza 

továbbá elnökét, hogy a pályázatokra vonatkozó részletszabályokat utasításban állapítsa 

meg.  

 

Biztosítás  

 

15. § 

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant és a teljes gépjármű vagyont 

biztosítani kell.  

 

 

 



 

 

Számlavezetés rendje 

 

16. § 

 

(1) Az önkormányzat és a hivatal bevételeiket és kiadásaikat a Magyar Államkincstárnál 

vezetett pénzforgalmi számlájukon teljesíthetik. 

 

(2) E költségvetésbe nem tartozó letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát kell nyitni. 

Letéti számla nyitására az elnök adhat engedélyt.  

 

Követelésről lemondás  

 

17. § 

 

(1) Az önkormányzat és a hivatal esetében a közgyűlés elnöke engedélyezheti a behajthatatlan 

követelés leírását. 

 

(2) Behajthatatlan követelés: az a követelés, 

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a 

talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 

b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 

javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

c) a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, 

amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos 

eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés 

várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás 

veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem 

lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt 

eredménnyel, 

d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.  

 

(3) Az önkormányzat, illetve a hivatal költségvetését érintő követelésről az adós írásbeli 

kérelme alapján az alábbi esetekben lehet részben vagy teljes egészében lemondani: 

a) Ha az adós anyagi helyzete bizonyítottan oly mértékben romlik, hogy a tartozás 

megfizetése a megélhetését veszélyezteti.  

b) Az adós munkanélkülivé válik. 

c) Csődegyezség esetén. 

d) Ha a szervezet olyan tevékenységet lát el, melyet a megyei önkormányzat a megye 

érdekében fontosnak ítél, és a tartozás megfizetése veszélyezteti a szervezet 

működését.  

 

(4) A tartozás részbeni vagy teljes elengedése a következők szerint történik: 

a) A közgyűlés elnöke saját hatáskörben 100.000,- Ft értékhatárig engedhet el. 

b) Az a) pontban meghatározott összeg feletti követelés elengedése a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti követelés elengedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítás 

a) elnöki hatáskörben elengedett követelés esetében az elnök, 

b) a közgyűlés által elengedett követelés esetében a közgyűlés 

 

 

hatáskörébe tartozik. 



 

 

 

(6) Az elnök a követelések lemondásáról az éves beszámolóban köteles tájékoztatni a 

közgyűlést. 

 

VI. Fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

18. §  

 

(1) Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a 

beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2016. évi 

költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény., és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet és az SZMSZ-ben előírtak az irányadók. 

 

19. § 

 

(1) A közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2016. január 1. és 2016. január 28. között a 2015. 

évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében 

tett intézkedéseit.  

 

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési 

rendeletbe beépültek. 

 

(3) A közgyűlés elnöke jogosult jelen rendeletben szereplő előirányzatok terhére vállalt 

kötelezettségvállalás 2017. évben történő kifizetésére a 2017. évi költségvetési rendelet 

hatályba lépésének időpontjáig. 

 

20. § 

 

E rendelet mellékletei:  

 1. számú A Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 

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

kiadásainak alakulása 2016. évben 

 3. számú Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásának 

összegeiről 

 4. számú Az önkormányzat 2016. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek 

részletezése 

 5. számú Az önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése 

 6. számú Zala Megyei Önkormányzat  

 7. számú Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

 8. számú Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező 

feladatainak bevételei és kiadásai  

  9. számú Zala Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai 

10. számú Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai 

11. számú Zala Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 

kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban 

12. számú Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) 

ütemterve 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. § 

 

Jelen rendelet - az 1-12. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és 

rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni. 

 

 

 

 Dr. Mester László sk. Dr. Pál Attila sk. 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

  



 

 

VI. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
Napirend megállapítása 

 

1/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja.  

 

 

Elnöki beszámoló. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

2/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

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

 

2. jóváhagyja elnöke 2016. évi szabadságolási ütemtervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által ellátott feladatokról 

 

3/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által ellátott feladatokról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának működéséről, 

különös tekintettel a TOP Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására történő 

felkészülésről 

 

4/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának 

működéséről, különös tekintettel a TOP Közreműködő Szervezeti feladatok ellátására történő 

felkészülésről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 



 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 

tervének elfogadása 

 

5/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

 

1. mint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

tulajdonosa a Kft. 2016. évi üzleti tervét 16.628 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói 

bevétellel, összesen 16.628 eFt bevétellel és 16.628 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói 

ráfordítással, összesen 16.628 eFt ráfordítással, 0 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt 

vállalkozási eredménnyel jóváhagyja. 

2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a 

gazdasági társaság működéséről. 

3. az ügyvezető részére díjazásként 2016. január 1-től 2016. december 31-ig havi bruttó 

140.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. Felkéri elnökét a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 1 pont: azonnal 

     2. pont: folyamatos 

     3. pont: 2016. február 15. 

Felelős:    1, 2. pont: Bali József, a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

3. pont: Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő 

taggyűlési döntésekről és végelszámolásának megindításáról szóló 41/2015.(XII.3.) KH 

számú határozat módosítása 

 

6/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés módosítja 41/2015.(XII.3.) KH számú határozatának 2. pontját, a 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

végelszámolása kezdő időpontjának 2016. január 1-jéről 2016. február 1-jére történő 

módosításával egyetért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 

 

7/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

a) elfogadja az alábbi, 2016. évre szóló közbeszerzési tervet: 

 

2016. évi 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §-a alapján 

 

 

 



 

 

 

Ajánlatkérő: 

Zala Megyei Önkormányzat  

8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

Telefon: 92/500-701 Telefax: 92/500-729 

 

 
 

b) felhatalmazza elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére. 

 

Határidő: a) azonnal 

     b) folyamatos 

Felelős:    Dr. Pál Attila a közgyűlés elnöke 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzat és a megyei nemzetiségi önkormányzatok között 

megkötött megállapodások felülvizsgálata 

 

8/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Önkormányzat módosítja a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

a 60/2014. (XII.4.) KH. számú határozat alapján kötött megállapodást, melyet egységes 

szerkezetben az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 

 

Felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 5. 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

9/2016. (I.28.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja a Zala Megye Önkormányzati Hivatal 1. számon 

mellékelt módosító Alapító okiratát és a 2. számon mellékelt egységes szerkezetű Alapító 

okiratát. 

Felkéri elnökét a változás bejelentésére a Magyar Államkincstárhoz. 

 

Határidő: 2016. február 5. 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama

 I. Árubeszerzés

 II. Építési beruházás - - - - -  -

 III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió - - - - - -

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - -

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége   CPV kód
Irányadó 

eljárásrend

  Tervezett 

eljárási típus

 Időbeli ütemezés



 

 

1. sz. melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

 
A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű Alapító okiratának a Zala 
Megyei Közgyűlés által 2014. április 23. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –a Zala Megyei Közgyűlés 
…../2016. (I.28.) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okiratban  

„A költségvetési szerv neve: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

A költségvetési szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.”  

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

2. Az alapító okiratban  

„A költségvetési szerv alapítója: Zala Megyei Önkormányzat 

  címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.” 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.11.15. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Zala Megyei Önkormányzat 
2.1.2. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 



 

 

1 
Zala Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezete 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

3. Az alapító okiratban 
„A költségvetési szerv irányító szerve: Zala Megyei Közgyűlés  

                                                           címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.” 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1  A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zala Megyei Közgyűlés 
3.1.2. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 
 

4. Az alapító okiratban 
 „ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a 
közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint az elnök vagy a főjegyző feladat-és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

 A költségvetési szerv illetékessége: Zala megye területe 

 Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

Államháztartási szakágazat:    841105      Helyi önkormányzatok és társulások 
igazgatási tevékenysége 

 Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a közgyűlés az önkormányzat 
működésével, valamint az elnök vagy a főjegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

 



 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati feladatok, döntések 
előkészítése, végrehajtása 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

3 013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 041140 Területfejlesztés igazgatása 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zala Megye területe 

5. Az alapító okiratban 
„ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Hivatal élén álló megyei főjegyzőt 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (3) 
bekezdése alapján - pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a megyei közgyűlés 
elnöke. 

 A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszony, 
illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 
munkaviszony.” 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Hivatal élén álló megyei főjegyzőt 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (3) 
bekezdése alapján – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a megyei 
közgyűlés elnöke. 



 

 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 

törvény 

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

6. Az alapító okirat  
 
„A költségvetési szerv fenntartó szervének neve: Zala Megyei Önkormányzat 

                                                                          címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.” 
 
szövegrész törlésre kerül. 

 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Zalaegerszeg, 2016. január 28. 
 

P.H. 
 

 
Dr Pál Attila 

közgyűlés elnöke 
  



 

 

2. sz. melléklet 
 

Okirat száma: 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Zala Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.  A költségvetési szerv 
           1.1.1.   megnevezése: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 
1.2.  A költségvetési szerv 
           1.2.1.   székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.11.15. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Zala Megyei Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Zala Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezete 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zala Megyei Közgyűlés 
3.1.2. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a közgyűlés az önkormányzat 
működésével, valamint az elnök vagy a főjegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 
 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 



 

 

tevékenysége 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati feladatok, döntések 
előkészítése, végrehajtása 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

3 013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

7 041140 Területfejlesztés igazgatása 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zala Megye területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Hivatal élén álló megyei főjegyzőt 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (3) 
bekezdése alapján – pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a megyei 
közgyűlés elnöke. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX törvény 

2 
Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 23. napján kelt, alapító okiratot 
visszavonom. 
 
Kelt: Zalaegerszeg, 2016. január 28. 

 
P.H. 

 

Dr Pál Attila 
közgyűlés elnöke  



 

 

 

VII. TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

 
 

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 
 

 

2015. november 24. 

- Csepreghy Nándor Parlamenti Államtitkár Úrral egyeztettem Budapesten. 

- OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának Zala megyei évzáró rendezvényén jelentem meg. 

 

2015. november 25. 

- Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett „Láss a felszín alá 3.” egészségügyi tájékoztató 

kiadványt bemutatni hivatott rendezvényén mondtam pohárköszöntőt. 

- Vadas Zsuzsának, a Zalai Napló szerkesztőjének adtam év végi interjút a Zala Megyei 

Önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatosan. 

 

2015. november 26. 

- Zala Megyei Védelmi Bizottság soros ülésén jelentem meg. 

- Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén vettem részt. 

 

2015. november 27. 
- Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén vettem részt. 

- „Zala Megyei Kórház képalkotó diagnosztikai egészségügyi eszközparkjának modernizálása 

alacsony energiafelhasználású MRI berendezéssel” című KEOP-5.6.0/E/15-2015-0003 számú 

pályázat ünnepélyes projektzáró MRI átadó rendezvényén képviseltem az önkormányzatot. 

 

2015. november 28. 
- Lentikápolna városrész útavató ünnepségén vettem részt. 

 

2015. november 30 - december 02. 

- Szabadságon voltam. 

 

2015. december 03. 

- Megyei közgyűlés soros ülését vezettem. 

 

2015. december 04-07. 

- Szabadságon voltam. 

 

2015. december 08. 

- Dömötör Eszterrel, az RFÜ munkatársával egyeztettem a folyamatban lévő projektekkel 

kapcsolatban. 

 

2015. december 09. 

- Zala Megyei Államigazgatási kollégium ülésén vettem részt. 

 

2015. december 10. 

- Dr. Hitesy Ágnessel, a Hitesy Bartucz Hollai Euroconsulting Kft. ügyvezetőjével és Kovács 

Károllyal a szlovén-magyar és horvát-magyar határon átnyúló pályázatokról egyeztettünk. 

 



 

 

2015. december 11. 

- Páka község önkormányzati közfeladatokat ellátó épületeinek energetikai korszerűsítési 

ünnepségén mondtam köszöntő beszédet. 

 

2015. december 12. 

-  2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázatok 

záró rendezvényén mondtam köszöntőt Lentiben. 

 

2015. december 14. 

- Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. új telephelyén történő helyszíni bejárásán vettem 

részt. Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrral tárgyaltam. 

 

2015. december 15. 

- Vajda Lászlóval, a Zala Megyei Közgyűlés Nemzetiségi Bizottságának elnökével 

egyeztettem. 

- Mórocz Józseffel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának 

igazgatójával tárgyaltam. 

 

2015. december 16. 

- Anton Balazsekkel, Lendva polgármesterével, Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével a határon átnyúló projektek előkészítéséről 

tárgyaltam Lendván. 

- Lenti polgármesteri hivatal dolgozóit köszöntöttem. 

 

2015. december 17. 

- „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.6-

12/1B-2013-0050 számú pályázat ünnepélyes projektzáró rendezvényén jelentem meg. 

- Szeder-Kummer Máriával tárgyaltam a Zalai Falvakért Egyesület részvételének 

lehetőségéről a szlovén-magyar határon átnyúló programokban. 

- Pordán Krisztinával, és Tóth Petrával tárgyaltam a Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. részvételének lehetőségéről a szlovén-magyar határon átnyúló programokban. 

- Varga Eszter tárgyaltam a Zalai Borút Egyesület részvételének lehetőségéről a szlovén-

magyar határon átnyúló programokban. 

 

2015. december 18. 

- Busa Csabával, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató-

helyettesével tárgyaltam a Zala megyei autóbusz közlekedés aktuális kérdéseiről. 

- Kövecsesné Takács Tündével egyeztettem Zala megye megjelenéséről a Magyar Idők új 

konzervatív napilapban. 

- 2015. évi „Zalaegerszegért” díjak ünnepélyes átadásán köszöntöttem a megyei 

önkormányzat nevében a rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130 éves évfordulóját 

ünneplő Zalaegerszeg városát. 
 

2015. december 21. 

-   Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjével, Halász Sándorral tárgyaltam. 

- Skrabut Évával tárgyaltam a Zala Megyei Népművészeti Egyesület részvételének 

lehetőségéről a szlovén-magyar határon átnyúló programokban. 

 

2015. december 22. 

-   Szemes Péter irodalomtörténésszel találkoztam az aktuális könyvbemutatója kapcsán. 

- Tóth Szabolccsal, a Zalaszám Informatika Infrastruktúra Üzletágának igazgatójával 

tárgyaltam a 2016. évi tervekkel kapcsolatban. 

 

 



 

 

2015. december 23. 

- Lentiben épülő szálloda sajtótájékoztatóján voltam jelen. 

 

2015. december 28 - december 31. 

- Szabadságon voltam. 

 

2016. január 05. 

- Nova polgármesterével, Lendvai Jenőnével tárgyaltam a TOP források felhasználásáról. 

 

2016. január 06. 

- Dr. Gyimesi Endrével, és Molnár Andrással a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei 

Levéltárának igazgatójával tárgyaltam a levéltár szerepéről a határon átnyúló programokban. 

 

2016. január 07. 

- Kovács Károllyal a megjelent TOP pályázatok megyei vezetőpartner szerepével 

kapcsolatban tárgyaltam. 

 

2016. január 08. 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által rendezett újévi fogadáson vettem 

részt.  

 

2016. január 09. 

- Lenti „Város Napja” alkalmából rendezett ünnepségen voltam jelen. 

 

2016. január 12. 

- A TOP keretében benyújtásra kerülő megyei foglalkoztatási paktummal kapcsolatosan 

megbeszélést folytattam dr. Babati Szabolccsal, a Zala Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjével, és Kovács Károllyal. 

- Manninger Jenő miniszteri biztos úrral, Vigh László országgyűlési képviselő úrral, Bene 

Csaba alelnök úrral egyeztettem az uniós források felhasználásáról. 

 

2016. január 13. 

- Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

előadását hallgattam meg. 

- Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszonnyal tárgyaltam. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján az 

elnök előterjesztésére a képviselő testület minden év február 28-ig jóváhagyja az elnök 

szabadságának ütemezését.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést 2016. évi szabadságolási ütemtervemet az alábbiak szerint 

jóváhagyni szíveskedjen: 

 

2016. május 9-13.        5 nap 

          július 11 - augusztus 10.  23 nap 

          december 15-31.    11 nap 

 

  



 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

tartalmáról 

 

37/2015. (XII.3.) KH 

 

A határozat kivonatot 2015. december 8-án megküldtük Dénes Sándor úrnak, Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város polgármesterének. 

 

Tagdelegálás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő 

Bizottságába 

 

38/2015. (XII.3.) KH 

 

A Zala Megyei Önkormányzat az Irányító Hatóságot Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés 

elnökének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába 

tagként történő delegálásáról a határozat kivonat megküldésével tájékoztatta. 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosítása 

 

40/2015. (XII.3.) KH 

 

A Zala Megyei Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratában a közgyűlés 

döntésének megfelelően az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az állandó 

könyvvizsgáló megbízatásának határideje és a személyi adataikban bekövetkezett változások, 

valamint a közgyűlési határozattal elfogadott további módosítások átvezetésre kerültek. Az 

egységes szövegezésű alapító okirat a közgyűlés elnökének aláírását követően került 

megküldésre a társaság ügyvezetője részére a cégbírósághoz történő benyújtás céljából, 

amelyre sor került. 

 

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft.-t érintő taggyűlési döntésekről és végelszámolásának megindításáról 

 

41/2015. (XII.3.) KH 

 

A határozat módosítása a Zala Megyei Közgyűlés jelen ülésének napirendjei között szerepel. 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtott pályázatok jóváhagyása 

 

43/2015. (XII.3.) KH 

 

A határozat 1. pontjának  a-c) alpontjaiban foglalt pályázatok benyújtásra kerültek. 
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