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I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 

 
 

A Zala Megyei Közgyűlés 3/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete  

a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/2007. 

(VI. 26.) ÖR számú rendelet módosításáról 
 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) pontjában és 24.§ (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról 

és adományozásáról szóló 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

1.§ 

A megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/2007. 

(VI. 26.) ÖR számú rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) 1.§-a az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„1.§ A Közgyűlés méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek 

munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak Zala megye jó hírének öregbítéséhez, 

maradandóan és kimagaslóan gazdagították a megye egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, 

művészeti, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolták és őrizték a megye hagyományait, 

fejlesztették településeit.  

 

A Közgyűlés ezen szándékának megfelelően az alábbi elismerési formákról rendelkezik:  

 

 Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím  

 Zala Megye Közigazgatásáért díj  

 Zala Megye Egészségügyéért díj  

 Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díj  

 Zalai Pedagógus díj  

 Zala Megye Sportjáért díj  

 Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj  

 Zala Megye Fejlesztéséért díj  

 Zala György díj 

 Az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díj  

 Zala Megye Címere Emlékplakett díj ” 

 

 

 

2. §  

 

Az Alaprendelet 6-17.§-a helyébe a következő lép: 
 



 

 

 „6.§ 

„Zalai Pedagógus” díj 

(1) Zalai Pedagógus díj adományozható azon személyek, szervezetek és közösségek számára, 

akik (amelyek) a megyei oktató-nevelő munkában elért példamutató pedagógiai 

munkásságukkal hozzájárultak a megyei ifjúság testi és szellemi gyarapodásához. 

(2) A kitüntető díjból évente egy adományozható. 

7.§ 

„Zala Megye Sportjáért” díj 

(1) Zala Megye Sportjáért díj adományozható azon személyek, szervezetek és közösségek 

számára, akik (amelyek) kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá az iskolai sport és az 

utánpótlás-nevelés sikereihez, a megye testnevelési és sport életében kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak, illetve eredményt értek el. 

 

(2) A kitüntető díjból évente kettő adományozható. 

 

8.§ 

 „Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért” díj 

(1) Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj adományozható azon személyek, 

szervezetek és közösségek számára, akik (amelyek) hosszabb ideje eredményesen 

tevékenykedtek Zala megye civil társadalma és a megyében élő nemzetiségek érdekében. 

(2) A kitüntető díjból évente egy adományozható. 

9.§ 

„Zala Megye Fejlesztéséért” díj 

(1)  Zala Megye Fejlesztéséért díj adományozható azon személyek, szervezetek és közösségek 

számára, akik a területfejlesztési intézményrendszer, az idegenforgalom és az 

önkormányzati, a gazdasági, illetve a civil szféra területén, hosszú időn keresztül 

kiemelkedő teljesítményükkel elősegítették a megye területfejlesztési és turisztikai 

célkitűzéseinek megvalósítását, kifejtett munkásságukkal hozzájárultak a megyei 

együttműködés kiépítéséhez, településeinek harmonikus fejlesztéséhez, a gazdaság 

fellendítéséhez.   

 (2) A kitüntető díjból évente kettő adományozható. 

10.§ 

„Zala György” díj 

(1) Zala György díj adományozható Zala megye és a Muravidék kulturális és művészeti 

életének és épített környezetének fejlesztése, alakítása, valamint az értékmegőrzés 

érdekében huzamosan kifejtett kimagasló művészi, gyakorlati és/vagy elméleti alkotó 

tevékenységet folytató személyek vagy szervezetek elismeréséül. 

 (2) A kitüntető díjból évente egy adományozható. 

 



 

 

 11.§ 

„Az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata” díj 

(1) Az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díj adományozható azon települési 

önkormányzatok számára, amelyek a megyei idősügyi tevékenység területén a kötelező 

jogszabályi feladatokat meghaladóan kimagasló tevékenységet végeztek.  

(2) A kitüntető díjból évente kettő adományozható. 

(3) A kitüntető díj adományozására a Zala Megyei Idősügyi Tanács tesz részletes 

indokolással javaslatot a közgyűlés elnökének, aki a javaslat alapján átruházott 

hatáskörben dönt a kitüntető díj odaítéléséről. A közgyűlés elnöke döntéséről tájékoztatja 

a Közgyűlést. 

12.§ 

„Zala Megye Címere Emlékplakett” díj 

(1) Zala Megye Címere Emlékplakett díj adományozható azon személyek számára, akik 

tevékenységükkel a megye kultúrájának, szellemi életének fejlődését, a megyében élők 

életkörülményeinek javítását szolgálták, tudományos, művészeti munkásságuk során 

maradandót alkottak, a megyében kiemelkedő közéleti, közszolgálati tevékenységet 

végeztek, különösképpen hozzájárulva ezzel a megye hazai és külföldi hírnevének 

öregbítéséhez. 

(2) A kitüntető díjból évente legfeljebb tíz adományozható. 

(3) A kitüntetett emlékplakettet, pénzjutalmat és a kitüntetés adományozásáról szóló 

oklevelet vehet át a közgyűlés elnökétől ünnepélyes keretek között. A kitüntető díjhoz 

adományozandó emlékplakett a megye címerének megfelelő alakú és mintájú arányos 

plakett, hátoldalán szerepel a díj elnevezése, a kitüntetett neve és az adományozás éve. 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke határoz, 

döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést. 

III. 

A kitüntető cím és díjak adományozásának közös szabályai 

13.§ 

(1)A kitüntető díjakkal oklevél jár, valamint pénzjutalom adományozható, melynek mértékét 

a közgyűlés évente költségvetési rendeletben határozza meg. 

(2) A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a Közgyűlés 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

(3) A kitüntető címmel és díjakkal járó jutalom utáni közterheket az önkormányzat viseli. 

14.§ 

(1) A kitüntető címet és díjakat – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel – minden 

évben a Megye Napján a közgyűlés elnöke adja át ünnepélyes keretek között.  

 

(2) Kiemelkedő esemény, vagy évforduló alkalmával – a Közgyűlés döntése szerint – a 

kitüntető cím és díjak az (1) bekezdésben megjelölttől eltérő időpontban is 

adományozhatók.  



 

 

  

(3) Az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díj az Idősek Világnapja évfordulója alkalmából a 

Zala Megyei Idősügyi Tanács és a megyei közgyűlés tisztségviselője jelenlétében kerül 

átadásra.  

15.§ 

(1) A kitüntető cím és díjak adományozásával – a 11.§ kivételével – elhunyt személy emléke 

is megtisztelhető. 

(2) A kitüntető díjak egyéneknek, szervezeteknek, közösségeknek megosztva egyaránt 

adományozhatók.  

(3) A kitüntetettekről és díjazottakról a közgyűlés hivatala nyilvántartást vezet.  

 

16.§ 

 

(1) A kitüntető cím és díjak adományozására – a 11., 12. §-ok kivételével – javaslatot 

tehetnek: 

a.) a közgyűlés tagjai és bizottságai, a megyei főjegyző, 

b.) a megyében működő települési önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei, 

továbbá önkormányzati társulások, 

c.) a megye országgyűlési képviselői, 

d.) a kitüntető díjak szerinti szakterületek szakmai és társadalmi szervezetei. 

(2) A kitüntető cím és díjak adományozására vonatkozó javaslatokat – a 11.§ 12.§-ok 

kivételével – részletes indokolással ellátva az átadás évének május 15. napjáig kell 

megküldeni a közgyűlés elnökének. 

(3) A kitüntető cím és díjak odaítélésének előkészítése, véleményezése – a 11.§ 12.§-ok 

kivételével – az alábbi eljárás szerint történik:  

a.) A (2) bekezdésben meghatározott időpontig beérkező javaslatokat előkészítő 

bizottság véleményezi és rangsorolja, melynek tagjai a bizottsági elnökök és a 

közgyűlési alelnökök. A bizottság akkor határozatképes, amennyiben a tagok 

többségének jelenléte biztosított. A kitüntetési javaslatok rangsorolásához a jelenlévő 

tagok többségének szavazata szükséges. Az előkészítő bizottság ülésére meg kell 

hívni tanácskozási joggal a közgyűlési képviselőcsoportok vezetőit is. 

b.) A közgyűlés elnöke az előkészítő bizottság kitüntetési típusonként rangsorolt 

javaslata figyelembe vételével terjeszti a kitüntető cím és díjak adományozására 

irányuló javaslatot a Közgyűlés elé.  

(4) A kitüntető cím és díjak odaítéléséről – a 11. § 12. § kivételével – a Közgyűlés minősített 

többséggel dönt. 

IV. 

A kitüntető cím és díjak visszavonásának rendje 

17.§ 

(1) A kitüntető cím és díj visszavonható, ha arra a jogosult méltatlanná válik. Méltatlan a 

kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, 

vagy a társadalmi értékrend szerint jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít.    

(2) A kitüntető cím és díjak visszavonására – a 12.§ kivételével – azok tehetnek javaslatot, 

akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.  



 

 

  

(3) A visszavonásról a javaslat alapján a Közgyűlés minősített többséggel dönt. A Zala 

Megye Címere Emlékplakett visszavonásáról átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke 

dönt, melyről tájékoztatja a Közgyűlést.” 
 

3.§ 

 

Az Alaprendelet 18.§-a helyébe a következő lép: 

 

V. 

 

Záró rendelkezések 

 

18.§ 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg  

a.) a 19-26.§-ok hatályukat vesztik. 

b.) A Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/1992.(I.30.) KGY. számú rendelete 

"Pais Dezső Díj" alapításáról és adományozásáról hatályát veszti. 

 

 

 

 

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

 megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke 

 



 

 

 

 

 

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
 

Napirend megállapítása 

 

10/2016. (III.17.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja.  

 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Zala Megyei 

Önkormányzat részvételével benyújtani kívánt pályázatok jóváhagyása 

 

11/2016. (III.17.) KH 

 

1. A Zala Megyei Közgyűlés  

a. felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati 

felhívás tekintetében 652 millió Ft-os összegű, Zala megyei kerékpárút-fejlesztést 

célzó 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelmek benyújtására, 

konzorciumban a fejlesztéssel érintett településekkel, a Zala Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint az állami tulajdonú országos közút 

szegélyen belüli részén megvalósítandó fejlesztés esetén az országos közutak 

jogszabályban meghatározott építtetőjével az előterjesztésben foglaltak szerint.  

 

b. felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-

1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás tekintetében 519 millió Ft-os összegű, Zala 

megyei kerékpárút-fejlesztést célzó 100 %-os támogatás intenzitású támogatási 

kérelmek benyújtására, konzorciumban a fejlesztéssel érintett településekkel, a Zala 

Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint az 

állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén megvalósítandó fejlesztés 

esetén az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjével az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

c. felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések című TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás tekintetében 963 

millió Ft-os összegű, 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelem 

benyújtására, konzorciumban a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei 

Önkormányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, 

valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel. 

 

2. A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza tisztségviselőjét a konzorciumi szerződések 

aláírására, valamint a támogatási kérelmekkel kapcsolatos jognyilatkozatok teljes körű 

megtételére, illetve a felhívások esetleges változása esetén a szükséges módosítások 

átvezetésére és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 1. pontra: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

2. pontra: folyamatos 

Felelős:    Zala Megyei Közgyűlés tisztségviselője 



 

 

 

 

 

Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 

keretében benyújtott pályázatok jóváhagyása 

 

12/2016. (III.17.) KH 

 

1. A Zala Megyei Közgyűlés  

a. a Zala Megyei Önkormányzat vezető partneri részvételével az INTERREG V-A 

Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati 

határidejére benyújtott IronCurtainCycling projektet jóváhagyja és vállalja, hogy a 

pályázat nyertessége esetén a 268.000 Euró költségvetésű, 95 %-os támogatottságú 

projektrész megvalósításhoz szükséges önerő összegét, 13.400 Eurót a projekt 

időtartama alatt mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.  

b. a Zala Megyei Önkormányzat projektpartneri részvételével az INTERREG V-A 

Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati 

határidejére benyújtott PannonPleasure II projektet jóváhagyja és vállalja, hogy a 

pályázat nyertessége esetén a 131.798 Euró költségvetésű, 95 %-os támogatottságú 

projektrész megvalósításhoz szükséges önerő összegét, 6.589,9 Eurót a projekt 

időtartama alatt mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja. 

c. a Zala Megyei Önkormányzat projektpartneri részvételével az INTERREG V-A 

Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati 

határidejére benyújtott ReCharge projektet jóváhagyja és vállalja, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a 38.284 Euró költségvetésű, 95 %-os támogatottságú 

projektrész megvalósításhoz szükséges önerő összegét, 1.914,2 Eurót a projekt 

időtartama alatt mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

2. A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázatokkal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: pályázatnak megfelelően folyamatos 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 
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