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Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítvány
A Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítványt 2001. január 25-én hozta létre
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgy#lése a 19/2001. sz. határozattal határozatlan
id tartamra, nyitott kiemelten közhasznú szervezetként. A Közalapítvány alapító okiratában
foglaltak értelmében a Kuratórium a közalapítvány m#ködésér l és gazdálkodásáról,
különösen a közalapítvány vagyon felhasználásáról és kezelésér l szükség szerint, de legalább
évente az alapítónak köteles beszámolni.
A város kiemelt projektként kezeli a fels oktatás fejlesztését. A Zalaegerszeg Fels fokú
Oktatásáért Közalapítvány azért jött létre, hogy minden t le telhet anyagi és szellemi
segítséget megadjon a Zalaegerszegen m#köd fels oktatási intézmények fejlesztéséhez.
Kiemelten közhasznú tevékenységünk: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Az Alapító Okiratban is megfogalmazott célkit#zéseink:
- a fels fokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása
- a fels fokú intézmények m#ködésének támogatása
- a fels fokú intézmények fejlesztésének támogatása
- az oktatási körülmények javítása
- a fels fokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése
- PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása
A Közalapítvány nem oktatási intézmény, nem önálló f iskola, hanem egy eszköz az
Önkormányzat kezében arra, hogy segítse és támogassa mindhárom zalaegerszegi
fels oktatási intézmény (pénzügyi és számviteli f iskola, egészségügyi f iskola, m#szaki
f iskola) m#ködését és fejlesztését.
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A fels oktatási közalapítvány 2003-as tevékenységér l a közhasznúsági jelentés számol
be, melyet csatoltunk az el terjesztéshez.
A közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. §-a értelmében a közhasznú
szervezet köteles az éves beszámolóval együtt közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek
elfogadása a legf bb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentést
legkés bb június 30-ig a közhasznú szervezet saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a
nyilvánosság számára elérhet módon közzé kell tenni.
Az alapító okirat szerint a Közalapítvány gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb
adatait a Zalai Hírlap útján is nyilvánosságra hozza.
A Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítvány Ellen rz Bizottsága 2004. június 1jei ülésén egyhangúlag elfogadta a 2003-as közhasznúsági jelentést.
A Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriuma 2004. június 2-i ülésén
egyhangúlag elfogadta a 2003-as közhasznúsági jelentést.
A 2004-es esztend ig a következ fontos eredményeket érte el a város a Közalapítvány
segítségével:
1. 2001-ben létrehoztuk a Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítványt
2. 2001. november 1-t l a Polgármesteri Hivatalban külön fels oktatási referens koordinálja
a zalaegerszegi fels oktatás ügyeit (2002. április 1-t l mint a Közalapítvány igazgatója)
3. 2002-ben az Önkormányzat és a Közalapítvány együttm#ködési megállapodást kötött az
egészségügyi f iskolával
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4. 2003-ban az Önkormányzat és a Közalapítvány együttm#ködési megállapodást kötött a
pénzügyi és számviteli f iskolával
5. Könny#ipari mérnökasszisztens képzés a Munkácsy SZKI-ben (2002. szeptembert l)
6. A Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítvány kezdeményezésére 2003. február 6án létrejött a Zala Megyei Fels oktatási Egyeztet Tanács
7. A Zalaegerszeg Fels fokú Oktatásáért Közalapítvány készítette el 2002. júliusában
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város rövid-, közép- és hosszú távú teljes fels oktatási
koncepcióját („Fels oktatás Zalaegerszegen és Zala megyében” cím# anyag). Ezt a
közalapítvány kuratóriuma, az érintett szakbizottságok és a közgy#lés egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
8. 2002. szeptember 5-én gépészmérnöki tanévnyitó, a m#szaki fels oktatás kezdete a
városban
9. A pénzügyi és számviteli f iskola önálló karrá válásának támogatása mind a
Közalapítvány, mind pedig az Önkormányzat részér l
10. Az Önkormányzat és a Közalapítvány pénzügyi támogatása a fels oktatás informatikai
fejlesztéséhez (2002. nyár: 800.000 Ft, 2003. január: 200.000 Ft, 2003. március:
2.087.500 Ft)
11. A Közalapítvány 500.000 Ft-os támogatása 2003-ban az egészségügyi f iskola
biomechanikai kutatólaboratóriumának kiépítéséhez szükséges softvare beszerzésére
12. 12 plusz kollégiumi hely biztosítása 2002-ben a m#szaki, valamint a pénzügyi és
számviteli f iskolának 1.090.000 Ft-os beruházással
13. 25 millió Ft-os pályázati támogatás elnyerése 2002-ben a Közalapítvány által a
zalaegerszegi m#szaki fels oktatás fejlesztésére a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól, valamint ehhez még 5 millió Ft önrész biztosítása
14. A közalapítvány kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági Bizottság (113/2002.) és a
Gazdasági Bizottság (221/2002.) is elfogadta, hogy a 2003-as gazdasági évben már külön
soron jelenjen meg a fels oktatás támogatása, hogy így ne az amúgy is sz#kös közoktatás
keretösszegének terhére történjenek a fejlesztések. Ennek eredményeképpen a 2003-as
költségvetésben már külön soron, 20 millió Ft-os támogatással szerepelt a Közalapítvány,
a 2004-es költségvetésben pedig 15 millió Ft-os támogatással.
15. 2002. október 3-án együttm#ködési megállapodás aláírása a három zalaegerszegi
fels oktatási intézmény hallgatói önkormányzataival a közös f iskolás rendezvények
szervezése és a zalaegerszegi f iskolás élet fellendítése érdekében. Ennek eredménye
képpen 2003. áprilisában a város történetében el ször került sor a három f iskola hallgatói
által közösen szervezett diáknapokra, amit a Közalapítvány anyagilag is támogatott
16. A karrá váláshoz szükséges három új tanszékvezet számára három lakás biztosítása a
volt N tlen Tiszti Szállóban
17. 2003. december 5-én együttm#ködési megállapodás aláírása a Pécsi Tudományegyetem és
az önkormányzat között, valamint ennek keretében kollégiumi bérleti szerz dés a Városi
Középiskolai Kollégiummal
18. Sikeres pályázati szereplés a PEA programban (három gy ztes és egy tartalék listás
pályázat)
19. Sikeres szereplés az OKÉV decentralizált szakképzési alapjának pályázatán (16 millió Ft a
mechatronika szakirány indításához szükséges eszközállomány biztosítására – szerz dés
aláírása 2004. június 16-án)
20. Könyvek adományozása a három f iskola könyvtárainak a Közalapítvány által
21. Jótékonysági rendezvényeken való részvétel (2002. augusztus 31.: Aquapark – nyárzáró
rendezvény, gy#jtés a Ment állomás számára; 2003. május: a Város Napjához
kapcsolódva gy#jtés a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályának)
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Terveink az elkövetkez id szakra:
1. A gépészmérnöki képzés további b vítése, felfuttatása, az eddigi gyártástechnológia és
informatika szakirány mellett a mechatronika szakirány elindítása 2004. szeptemberét l
2. Építész mérnökasszisztens fels fokú szakképzés indítása az országban el ször a DeákSzéchenyi SZKI-ben 2005. szeptembert l
3. Faipari termelésszervez fels fokú szakképzés indítása a Deák-Széchenyi SZKI-ben
2005. szeptembert l
4. Jogi asszisztens fels fokú szakképzés indítása a Csány László SZKI-ben 2005.
szeptemberében
5. Televíziós m#sorkészít fels fokú szakképzés indítása 2005. szeptemberében
6. A fels oktatási támogatások és ösztöndíjak további növelése
7. PhD-ösztöndíjak meghirdetése közösen a támogató cégekkel, vállalatokkal egyetemet
végzett zalaegerszegi fiataloknak a min sített oktatói bázis biztosítása érdekében
8. Laborfejlesztés a f iskolákban és a m#szaki fels oktatásban részt vev
szakközépiskolákban (informatikai fejlesztés, nyelvi laborok, akkreditált kutatóbázisok és
m#szaki laborok kiépítése) A Flextronics International Kft-vel közösen a campus területén
közös egyetemi-vállalati kutató-fejleszt bázis pályázatának beadása (ROP 3.3)
9. 2005. szeptemberét l a m#szaki fels oktatás keretében újabb BSc szakok indítása:
villamosmérnöki és épít mérnöki képzések letelepítése
10. A pénzügyi és számviteli f iskola önálló karrá alakításának, valamint az új szakok
letelepítésének támogatása
11. Kollégiumfejlesztés a volt Pet fi laktanya területén, a f iskolai városrész (campus)
továbbfejlesztése, az egészségügyi és a gépészmérnöki f iskolás kollégisták egy helyre
költöztetése
12. Újabb épületek felújítása oktatási céllal, hosszú távon valamennyi zalaegerszegi
fels oktatási intézmény egy területen való elhelyezése (fels oktatási központ – campus –
a városban a volt Pet fi laktanya területén)
13. Kisebb sportcsarnok uszodával és szabadban lév pályák felépítése a campus területén,
melyet a környék lakói, a város fiataljai és a környez alsó- és középfokú intézményeinek
diákjai is használhatnak (egyetemi-f iskolai bajnokságok rendezése)
14. Nagyobb részvétel a város kulturális- és közéletében (közös gólyatábor, gólyabál,
diáknapok, irodalmi estek, néptánccsoport, koncertek, kosár- és focicsapatok, stb.)
15. Újabb szakok indításának támogatása a egészségügyi f iskolán
16. Az egészségügyi f iskola Termálfürd re és Aquaparkra vonatkozó terveinek támogatása
(egészségügyi és rekreációs bázis kialakítása, biomechanikai kutatólaboratórium
kiépítése)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

