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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

Tárgy: a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003 (IV.30.) Ökt. rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. több vonatkozásban is 

módosult 2012. január 1-től, ezen előterjesztésünkben azokat a rendelkezéseket tekintjük át, 

melyek helyi szociális rendeletünk módosítását vonják maguk után. 

 

1./Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011.évi CLXVI.tv.  

34.§. (3) bekezdése a szociális törvényt kiegészítette a 140/I.§-al, mely szerint a 2012. január 

1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban 

megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható. Továbbá a hivatkozott 

törvény 84.§. 7.pontja hatályon kívül helyezi a szociális törvény helyi lakásfenntartási 

támogatásra vonatkozó rendelkezéseit.  

Ezért helyi szociális rendeletünkben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás 

szabályozását hatályon kívül kell helyeznünk. A rendelkezés 1 helyi lakásfenntartási 

támogatásban részesülő ellátottunkat érint, akinek jogosultsága 2012. május végével járt volna 

le. Jogosultságát helyi rendeletünk hatályba lépése előtt megszüntetjük 2012.március 31-i 

időponttal(akkor még a polgármester hatáskörgyakorlása is hatályban lesz), s egyúttal 

tájékoztatjuk a normatív lakásfenntartási támogatás igénybevételének lehetőségéről. 

 

2./ A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI.tv. egyes rendelkezései már 2011. 

szeptemberben hatályban léptek, az ehhez kapcsolódó korrekciókat elvégeztük. Azonban 

vannak olyan rendelkezései ennek a törvénynek, amelyek 2012. január 1-én léptek hatályba, 

ugyanakkor a közfoglalkoztatás témakörét a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI.tv.  szabályai is érintik. 

 

 A két törvény alapján elnevezésbeli változtatásokat kell átvezetnünk a helyi 

rendeleten: a közfoglalkoztatással összefüggő elektronikus nyilvántartás elnevezése 

változott, a bérpótló juttatás elnevezése időközben foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra változott, valamint a közfoglalkoztatottként a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő is foglalkoztatható (a 

rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra 

jogosult) 

 

 A közfoglalkoztatást megvalósító szervezetek közé beemelhetővé vált ismét az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, mint az állami és önkormányzati tulajdon 

kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által 

létrehozott gazdálkodó szervezet. 

 

 Megjegyezzük, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.tv. és a 
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tárgykörben az év végén megjelent Kormányrendelet kapcsán felmerül, hogy 

önkormányzatunknak lesz-e lehetősége a jövőben bizonyos önkormányzati feladatok 

megvalósítására megállapodást kötni egyes civil szervezetekkel, s a közfoglalkoztatás 

megvalósításában szintén együttműködni civil szervezetekkel. 

 

 A közfoglalkoztatás ellentételezéseként fizethető közfoglalkoztatási bér és 

közfoglalkoztatási garantált bér fogalmát már 2011.szeptemberi hatállyal a 2011.évi 

CVI.tv. bevezette, azonban a 2011.évi CXCI.tv. 51.pontja alatt szereplő rendelkezések 

módosították. 

 

 A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási 

szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011.(XII.28.) Korm.rendeletben kijelölésre 

került az állami foglalkoztatási szerv, meghatározásra került a szervezetrendszer. E 

szerint a munkaügyi kirendeltségek a 2011.év során megvalósított feladatokat látják el 

a jövőben is a közfoglalkoztatás rendszerében, ezért a közfoglalkoztatás szervezés 

folyamat szabályozásán a jelenleg rendelkezésünkre álló jogi környezet alapján nem 

javaslunk módosítást, csupán az elnevezés módosítások kerülnek átvezetésre. 

 

 Helyi szociális rendeletünket továbbá módosítanunk kell amiatt is, mert  a szociális 

törvény 2011. december 31-ig hatályos 35.§.(2) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként 

írhatta elő, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete 

rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket 

teljesítse. Ez a rendelkezés 2012. január 1-től hatályon kívül került, s a 2011.évi 

CVI.tv. 20.§.-a már a teljes, aktívkorúak ellátását kérelmezők illv. , arra jogosultak 

körére kiterjeszthetővé tette a lakókörnyezet rendezettségének helyi önkormányzat 

általi szabályozását. 

 

3./ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011.évi CXCI.tv.   

 további helyi szociális rendeletünket érintő rendelkezései a 42.pont alatt találhatók, 

miszerint a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskörgyakorlást kiveszik a 

képviselő-testület hatásköréből, a hatáskör gyakorló 2012. január 1-től a jegyző. Ezért 

hatályon kívül kell helyeznünk szociális rendeletünk idevonatkozó hatáskörgyakorlást 

szabályozó rendelkezését a mellékletből, valamint ugyancsak az SZMSZ-nek ezen  

hatáskör gyakorlásra vonatkozó rendelkezését. 

 lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat rendeletében a normatív 

lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a 

kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének 

biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. Mivel 

helyi rendeletünkben a bérpótló jutatás, majd a mostani módosítás elfogadásával az 

aktív korúak esetében szabályoztuk ezt a kérdést, azok a szabályok a Képviselő-

testület döntése esetén alkalmazhatók lennének a normatív lakásfenntartási támogatás 

esetében is. A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők jelentős része 

önkormányzati bérlakásban lakik, ehhez kapcsolódóan kap lakásfenntartási 

támogatást, tehát a lakhatási körülmények ellenőrzése egyébként is kívánatos. 

 lehetőséget ad arra, hogy a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás természetbeni szociális ellátás formájában legyen nyújtható, ha a családban 

a Gyvt. 68.§.-a szerint védelembe vett gyerek él, ekkor az eljárási szabályokat és a 

természetbeni juttatás formáit az önkormányzat rendeletben szabályozhatja. Erre 
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vonatkozóan nem terjesztünk elő szabályozást, mert a gyakorlat nem indokolja, nem 

fordult elő több év tapasztalata alapján, hogy az aktívkorúak ellátásában részesülők 

védelembe vett gyermeket nevelnek. 

 

4./ Helyi rendeletünkben szabályozzuk a temetési segély alapjául szolgáló, a szolgáltató 

által megadott földbe temetés és hamvasztásos temetés költségét. Januártól ez is változik, 

megkértük az új díjakat, azokat a rendelet módosításban szerepeltetjük.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását! 

 

Szentgotthárd, 2012. január 3. 

 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (… . … .) számú önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet, valamint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

9/1995.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet  módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény  32.cikk (2) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 132.§. (4) bekezdésének a./ és f./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a./pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 

LXV.törvény 8.§. (1) bekezdésében és a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 2.§.-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (3) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész 

hatályát veszti. 

 

2.§ A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében az „Integrált Munkaügyi Rendszeren” szövegrész 

helyébe a „Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison” szöveg lép. 

3.§ (1) A Rendelet 5/A.§. (Közfoglalkoztatás) (1) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak, az álláskeresőként nyilvántartott személyek, a rehabilitációs ellátásban részesülő 

személyek munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében közfoglalkoztatás szervezésében 

közreműködik.” 

 (2) A Rendelet 5/A.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ (2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatást 

az alábbi intézményekkel valósítja meg: Móra Ferenc Városi Könyvtár, Városi Gondozási 

Központ, Rendelőintézet Szentgotthárd, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde , Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Horgász Egyesület, Polgármesteri 

Hivatal, Szentgotthárdi Civil Fórum, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény). 

E rendelet alkalmazásában közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a Pannon Kapu  

Kulturális Egyesület, a Horgász Egyesület, a Szentgotthárdi Civil Fórum, és az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat is.” 

 (3) A Rendelet 5/A.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (4) Szentgotthárd Város Önkormányzata a közfoglalkoztatást megszervezi, a 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény pedig lebonyolítja azt a közfoglalkoztatást vállaló a 
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munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM r. vonatkozó rendelkezése szerint arra 

alkalmas foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, álláskeresőként nyilvántartott 

személyek, rehabilitációs ellátásban részesülő személyek foglalkoztatásával.” 

 (4) A Rendelet 5/A.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ (5) A közfoglalkoztatásra legalább négyórás, hatórás vagy maximum nyolcórás napi 

munkaidővel, valamint legalább évi két hónapos, maximum tizenkét hónapos munkavégzési 

időtartammal, határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni munkaszerződéssel. A várható 

havi munkabér a külön jogszabályokban meghatározott közfoglalkoztatási bér, 

közfoglalkoztatási garantált bér összege vagy annak a munkaidő arányában csökkentett 

összege.” 

 

4.§ (1) A Rendelet 5/B.§ (Közfoglalkoztatás)(4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ (4) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény köteles a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége által közvetített személyt foglalkoztatni, 

amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. A 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a (2) bekezdésben foglalt döntések alapján és 

annak végrehajtása érdekében munkaerő igényt nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségéhez.” 

(2) A Rendelet 5/B.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) A kiközvetítettek foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történő beutalását a 

Polgármesteri Hivatal kezdeményezi; a vizsgálat költségét kizárólag a Polgármesteri Hivatal 

által kezdeményezett és kizárólag a kiközvetített személy vonatkozásában finanszírozza a Vas 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége.” 

 

 (3) A Rendelet 5/B.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (6) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény köteles értesíteni a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségét és a Polgármesteri 

Hivatalt a munkaszerződés megkötéséről azzal, hogy a kiközvetítettel megkötött 

munkaszerződést a hatósági szerződés megkötését követő 10 napon belül, de legkésőbb az 

első elszámolással egyidejűleg e szervek részére megküldi. Abban az esetben, ha a 

kiközvetített a felajánlott közmunkát nem fogadja el, a jegyző a foglalkoztatást megvalósító 

intézmény vagy a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltsége értesítése alapján megteszi az Szt. -ben szabályozott intézkedéseket.” 

 

5.§ A Rendelet 5/C.§. (Közfoglalkoztatás) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„ (3) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény által igényelt összeg nem haladhatja meg a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére a külön jogszabályban 

megállapított közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér és közterheinek 

összegét; illetve négy órás vagy hat órás foglalkozatás esetén annak időarányos részét.” 
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6.§ (1) A Rendelet 5/D.§. (Lakókörnyezet rendezettsége)  (1) bekezdésében a „bérpótló 

juttatásra” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátására” szöveg lép. 

 

 (2) A Rendelet 5/D.§. (3) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe az 

„aktív korúak ellátása” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 5/D.§. (4) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe az 

„aktív korúak ellátása” szöveg lép. 

7.§. (1) A Rendelet III. címe (Normatív és helyi lakásfenntartási támogatás (továbbiakban 

együtt: lakásfenntartási támogatás) helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ III.cím Lakásfenntartási támogatás „ 

 (2) A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.§ A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság Szt.-ben meghatározott 

jogosultsági feltételei mellett értelemszerűen kell alkalmazni ezen rendelet 5/D.§-ban 

foglaltakat azzal, hogy a jogkövetkezmények tekintetében  az Szt. 38.§. (9) és (10) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.” 

 

8.§. A Rendelet 9.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Temetési költségként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazat 

Szombathely által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. A 

legolcsóbb földbetemetés költsége: 193.000 Ft; a legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége: 

196.000 Ft.” 

 

9.§ A Rendelet 3. melléklete (Szociális hatáskör gyakorlások átruházásáról)  helyébe e 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

10.§ A Rendelet 4/a. melléklete (Kérelem normatív/helyi lakásfenntartási támogatás 

megállapításához) hatályát veszti. 

 

11.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban:SZMSZ) 1.melléklet (A Képviselő-testület átruházott hatáskörei)1.1.2. 

pontjában a „Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása, felülvizsgálata és 

megszüntetése”, a „Helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése”, az 

„Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás megállapítása, 

megszüntetése” szövegrész hatályon kívül kerül. 

 

Záró rendelkezés 

 

12.§ (1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

        (2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 
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Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester               jegyző 

Kihirdetve: 2012. ………….. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

       Jegyző
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1. melléklet a …/2012. (…. …. .) számú önkormányzati 

rendelethez 

 

„ 3. melléklet a 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Szociális hatáskör gyakorlások átruházásáról 

 A B C 

Sorszám Tárgy Hatáskör 

címzettje 

Hatáskört gyakorló 

1 Átmeneti segély Képviselő-

testület 

Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága 

2 Átmeneti segély e rendelet 

3.§.(2) bekezdése alapján  

Képviselő-

testület 

Polgármester 

3 Átmeneti segély e rendelet 8.§. 

(9) bekezdése alapján 

Képviselő-

testület 

Polgármester 

4 Temetési segély Képviselő-

testület 

Polgármester 

5 Adósságkezelési szolgáltatás Képviselő-

testület 

Polgármester 
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INDOKOLÁS 

 

1.§.-hoz: a lakásfenntartási támogatás új rendjét szabályozó központi jogszabály tartalmaz az 

ellátás igénybevételéhez kérelmi nyomtatványt, amely magába foglalja a szükséges 

jövedelmi adatokról való nyilatkozatot is, így nem kell a helyi szociális rendeletünk 

szerinti jövedelem nyilatkozatot használni. 

 

2.§.-hoz: az adatbázis elektronikus nyilvántartás, elnevezése változott 

 

3.§.- 5.§ hoz: a közfoglalkoztatással kapcsolatos módosításokat tartalmazza: úgy mint, 

kibővült a közfoglalkoztathatók köre a rehabilitációs ellátásban részesülőkkel; a 

közfoglalkoztatásba bevonható gazdálkodó szervezetként az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat; a közfoglalkoztatottakat megillető munkabérre két új elnevezést 

vezettek be: közfoglalkoztatási bér: a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget 

nem igénylő munkakör betöltése esetén; közfoglalkoztatási garantált bér: legalább 

középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 

 

6.§.-hoz: a bérpótló juttatásban részesülők esetén lehetett a lakókörnyezet rendezettségét 

önkormányzati rendeletben szabályozni, mint jogosultsági feltételt. Jogszabály módosítást 

követően ez a rendelkezés kiterjeszthető az aktívkorúak ellátásában részesülők teljes 

körére.  

 

7.§.-hoz: a helyi lakásfenntartási támogatást a szociális törvény módosítás megszüntette, az 

erre vonatkozó teljes rendelkezést hatályon kívül helyezzük, a törvényi rendelkezés 

egységes lakásfenntartási támogatás elnevezést alkalmaz. A jogalkotó lehetővé tette, hogy 

a normatív lakásfenntartási támogatás esetén, az aktív korúak ellátásához hasonlóan az 

önkormányzat helyi rendeletében a lakókörnyezet rendezettséget  jogosultsági feltételként 

szabályozza, s ennek ellenőrzési szabályait az önkormányzat szintén megalkossa. A nem 

megfelelő lakókörnyezet esetén azonban a szociális törvény a megfelelő szankció 

alkalmazását szabályozza. 

 

8.§.-hoz: a temetési segély számítási alapja a szolgáltató által közölt temetési nemenkénti 

szolgáltatási díj, amelyet rendeletben kell szabályozni. Mértéke januártól módosul. 

 

9.§.-hoz:  a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört eddig a Képviselő-testület 

átruházta a polgármesterre, a jogszabály változással viszont kikerült a Képviselő-testület 

hatásköréből és a jegyző lett a hatáskör gyakorlója. 

 

10.§.-hoz: az új szabályozás tartalmaz kérelmi nyomtatványt a lakásfenntartási támogatáshoz, 

eddig nem volt központilag  nyomtatvány ehhez az ellátáshoz, azért szabályoztuk helyileg 

eddig.  

 

11.§.-hoz: a szociális rendelet 3.mellékletébe bevezetett hatáskör gyakorlás változás miatti 

módosításokat szinkronba kell hozni az SZMSZ-beli rendelkezésekkel is. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Telekadó rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. július 1-től vezette be az 

Önkormányzat illetékességi területén a telekadót, mely adónem szabályait a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján a 19/2011. (VI.1.) sz. ÖKT 

rendeletünk határozza meg. 

A Htv. 2012. január 1-én hatályba lépő módosításainak szabályait az egyes adótörvények 

módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény rendezi. A Htv. új rendelkezései többek között 

2012. január 1-től a telekadó tekintetében az adó tárgyi hatályát bővítette ki. A telek fogalmát 

(Htv. 52.§ 16. pontja) a Htv. úgy módosítja, hogy egyrészt adókötelessé válik a külterületi-, 

nem termőföldként nyilvántartott földrészlet is, sőt az épületnek nem minősülő építménnyel 

lefedett földrészlet is (pl. amin nem közútnak minősülő  út, parkoló, stb. található.) 

 

Htv. 52.§  

16. telek: az épülettel be nem fedett földterület, 

 ide nem értve  

- az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és 

ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket,  

- a külterületi termőföldet, valamint  

- az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, 

feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá  

- a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet. 

 

Mivel helyi rendeletünk fentiekben leírt módosító új szabálynak megfelelő rendelkezést nem 

tartalmazza szükséges a törvényi változást telekadó rendeletünkön is átvezetni. 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendeletmódosítást az előterjesztés szerint 

elfogadni szíveskedjen! 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. január 9. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011.(XII….) sz. rendelete 

A telekadóról szóló 19/2011. (VI.1.) ÖKT rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény  32.cikk (2) 

bekezdésében valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése felhatalmazása 

és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a telekadóról az alábbiakat rendeleti el:   

 

 

1.§ A telekadóról szóló 19/2011.(VI.1.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„Adóköteles minden, az Önkormányzat illetékességi területén lévő, a Helyi Adókról szóló 

1990. évi C. tv. 52.§ 16. pontjában meghatározott feltétel szerinti telek.” 

 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendeletnek jelen rendelettel nem érintett része változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

 

 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2012. …………. hó … nap 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Indokolás a Rendeletmódosításhoz: 

 

 

1.§ 

A Telekadó rendelet esetében adókötelezettség meghatározásával, módosításával foglalkozik 

tekintettel a törvényi szintű szabályozás új előírására. 

 

2.§ 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz.  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére 

 

Tárgy: ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. előzmények 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 2312/2 

hrsz-ú, 2193 m
2

 alapterületű, kivett épület és udvar megnevezésű belterületi ingatlan. Az 

ingatlan az Alkotmány u és Toldi M. u. kereszteződésében található, régen ebédlő és 

könyvtárként funkcionált. A könyvtár és az ebédlő 2004-ben szűnt meg az információs 

központ átadását követően, azóta az épület üresen áll, állaga évről évre romlik (Karbantartása 

nem megoldott, vakolat omlások, tetőbeázások, födém átázása és ezt követő vakolathullások 

tapasztalhatók. Több ablak is kitört vélhetően rongálás végett. Az ingatlant pár évvel ezelőtt 

értékesítésre több alkalommal is meghirdettük, de eladni nem tudtuk. A felújítása, 

karbantartása is jelentős összegeket emésztene fel. 

A Testület több ízben is tárgyalta Kardos Zoltán 9962 Csörötnek Petőfi u. 53. sz. alatti lakos 

vételi ajánlatát, melyben utoljára  a 2011. decemberi ülésen hozott döntést, mely szerint az 

alábbi 312/2011. számú határozat született: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2312/1 hrsz-ú, 131 m2 alapterületű, 
kivett orvosi rendelő megnevezésű és a 2312/2 hrsz-ú, 2193 m2

 alapterületű, kivett 
épület és udvar megnevezésű belterületi ingatlanok, előterjesztés 6. sz. 
mellékletében található helyszínrajz szerinti telekhatár rendezéséhez. 
A telekhatár rendezést követően visszamaradt kb. 1183 m2 területű, 2312/2 hrsz-ú 
ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 4/2001. (II. 1.) 
ÖKT rendelet szerint értékesítésre ezek után hirdeti meg. Az értékesítés feltételeit, 
valamit az ingatlan eladási árát telekhatár-rendezést követően határozza meg.” 

(a telekhatár rendezésről készült helyszínrajz a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete) 

 

II. Kérelem  
Kardos Zoltán a 2. sz. mellékletben található ismételt kérelemmel fordult a Testülethez, 

melyben kéri, hogy a testület az ingatlant megosztás nélkül, egyben értékesítse. 

Indoklásában leírta, hogy a  

„312/2011. Testületi határozattal elfogadott határozatban ugyan a Testület 
hozzájárult az ingatlan megosztásához, viszont amennyiben az ingatlanrészért az 
általam ajánlott 4.200.000.-Ft vételárhoz a megosztás-telekhatár rendezés költsége 
is hozzáadódik (ami több mint 100.000.-Ft), akkor abban az esetben mérlegelnem 
kellett az ingatlan egyben történő megvételének lehetőségét. Továbbá az elfogadott 
megosztás szerint az épület északi oldalán lévő telekhatár módosítás miatt –aminek 
következtében kb. 0,5 méter marad a fal és a telekhatár között- az érintett 
falszakaszon nem alakítható ki ablaknyílás.” 

 

A fent leírtakat mérlegelve a 2312/2 hrsz-ú ingatlanért egyben 5.050.000.-Ft vételárat ajánl, s 

az ingatlant továbbra is nevelt lánya, Sályi Krisztina (szül.: 1990.09.03.) nevére kívánja 

megvásárolni. 
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Amennyiben az ingatlan egyben történő értékesítését a T. Testület nem támogatja, úgy a 

312/2011. sz. határozatban elfogadott telekhatár rendezési rajz alapján nem kívánja 

megvásárolni az ingatlant, mivel bekorlátozza az átépítési lehetőségeit.   

(Az ingatlanok telekhatár rendezéséről ezidáig csak árajánlatot kértünk, a munka nem lett 

megrendelve, eddig költséggel nem járt) 

 

 

 

III. Értékesítés feltétele, lehetőségek  
 

Korábbi előterjesztésekben is írtuk: 

Vagyonrendeletünk értelmében a képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében független 

forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. Kardos Zoltán 2011. májusában a 

pályázaton történő mielőbbi indulás érdekében az értékbecslést is elkészíttette, a Vé-Ko 

Invest Kft. értékbecslése alapján a megvásárolni kívánt 1.207 m2 területű 

ingatlanrész forgalmi értéke 7.396.000.-Ft. (értékbecslés 3.sz. melléklet).  

Továbbá a földterület értékét 1000.-Ft/m2-ben állapította meg, amely alapján a 

maradék 986 m2-nyi terület forgalmi értéke 986.000.-Ft. 

Tehát a 2.312/2.hrsz-ú ingatlan forgalmi értéke összesen: 8.382.000.-Ft 
Az ingatlan vételára az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ 1 

(bekezdés) j.) pontja alapján ÁFA-t nem tartalmaz. 

 

Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú ingatlan 

könyv szerinti bruttó értéke összesen 5.034.071.-Ft. 
Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú ingatlan 

korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik, mivel az Önkormányzat vagyonrendelete 

szerint a helyi Intézmények, középületek a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe 

tartoznak.  

 

„8. § (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot 

átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció 

biztosítása mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet. 

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, 

hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 

Intézmények, középületek: 

Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a 

közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület 

akkor sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A 

használat és a hasznosítási jog is csak 1 évnél rövidebb időszakra ruházható át.” 

 

Mivel az ingatlanban sem intézményi, sem közfeladat ellátása 2004 óta nem történik és  

ideiglenesen sem szünetel, ezért a szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú ingatlan értékesítésének ilyen 

jellegű akadálya nincs.  

 

Korábbi előterjesztésben mérlegelendő szempontként írtuk az ingatlanrész vételárának 

megállapításánál, hogy  

- az ingatlan már jó ideje használaton kívül van. Állaga jelentősen romlik. Karban kellene 

tartani, illetve a hozzá tartozó terület kaszálásáról, télen a hó eltakarításáról tulajdonosként 

gondoskodnunk kell.  
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 - Kardos Zoltán az értékbecslésben megállapított árat magasnak tartja, az általa javasolt 

vételár 5.050.000.-Ft, a kataszteri nyilvántartásunk szerint a könyv szerinti bruttó érték  

5.034.071.-Ft. 

- Ha nem értékesítjük, ez az ingatlan karbantartás nélkül az enyészeté lesz, tovább 

értéktelenedik.  

- Az is lehet, hogy a jövőben akadna rá másik vevőjelölt, például ha fejlődik Szentgotthárd 

ipara, de ebben 100%-ig bízni nem lehet és ott is kérdés lesz a vételár. 

- Az Önkormányzatra elég sok építmény maradt iskolák, óvodák, tűzoltószertárak 

megszüntetését követően, melyek egy részét sikerült használatba adni, ill. tartani. Ezen 

ingatlanok jelentős részére, főleg az üresen állókra, azok állagának megóvására évente 

jelentős összeget kell/kellene költeni (temperáló fűtés, karbantartások), ami jelenleg a szűkös 

anyagi körülmények miatt sem megoldott.” 

 

Amennyiben a testület értékesítésre meghirdeti az ingatlant, úgy Kardos Zoltán által ajánlott 

5.050.000.-Ft-os vételár felette van a könyv szerinti bruttó értéknek. (Könyv szerinti bruttó 

érték: 5.034.071.-Ft) A vagyonrendelet 12.§ (1) és (2) bekezdése szerint: 

(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 

könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 

meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben a szakértő által 

meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott 

érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok 

gyakorlásakor.   

 

Egyben történő értékesítés esetén a könyv szerinti bruttó értéket kell alapul venni, az alatt 

értékesíteni nem lehet.  

Fontos kérdés természetesen, hogy az értékbecslés szerinti összeg jóval magasabb mint a most 

kínált összeg, ami ráadásul erősen a könyv szerinti érték közelében van csak. Ugyanakkor 

meggondolandó, hogy értékesítés nélkül az épület a teljes enyészeté lehet rövid időn belül, 

amikor viszont nem kapunk érte még annyit sem mint amennyit most megajánlottak. 

  

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2011. számú 

határozatát visszavonja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú, 2.193 m
2

 alapterületű, kivett épület és 

udvar megnevezésű belterületi ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés szerint meghirdeti eladásra. 

Az eladási ár  ……………………….- Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. február 15. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2312/2 hrsz-ú, 2193 m
2

 alapterületű, kivett épület és 

udvar megnevezésű belterületi ingatlant nem értékesíti.  
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Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

Szentgotthárd, 2012. január 6. 

                                                                                            Fekete Tamás 

            műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 

 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 

költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 

napon belül egy összegben kell megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a 

kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb 

ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a 

meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az 

ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a 

legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és 

feltételeiről a kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


