
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2012. október 31-i ülésére 

 

Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét utoljára 

2010-ben a 10/2010. (II.25.) önkormányzati rendelettel módosította.  

 

Mivel a bevételek reálértéke az infláció következtében csökkent, ezért javasoltuk a 

Közterület-használati díjak mértékének emelését. Javaslatainkat az októberi Testületi ülésre 

előterjesztettük, s akkor a Testület 252/2012. sz. határozata alapján a jelen Előterjesztés  1. 

számú melléklete szerinti közterület-használati díjak bevezetését javasolta (egységesen 15%-

kal történő emelés). Ez az emelés még így is jelentősen elmarad az októberben a Testület elé 

tájékoztatásképpen előterjesztett három környékbeli város  közterület-használati díjaitól 

melyek jóval magasabbak a városunkban alkalmazottaknál.  

Továbbá 2012-január 1-től Áfa mentes az Önkormányzat, igaz ennek elmaradása nem okoz 

kevesebb nettó bevételt számunkra, de a közterület használat a használók részére olcsóbbá 

vált. 

 

Az Októberi ülésen elfogadott táblázaton egy ponton, az 1. Tábla  2. pontjában javasolunk 

egy kiegészítést arra vonatkozóan, ha ideiglenes pavilon kerül elhelyezésre és szükség van 

további –a pavilonon kívüli – területre (pl. terasz, vagy bemutató tárgy kihelyezésére), akkor 

erre azt esetre is tartalmazzon kézenfekvő megoldást a rendeletünk. Ezt a pavilon m2 árának 

felében javasoljuk megállapítani.  

Jelezzük, hogy a rendeletmódosításban meghatározandó új díjakat csak a hatályba lépést  

követően  megkötött megállapodásokra kell alkalmazni, a már megkötött megállapodások 

díjai a szerződések megszűnéséig nem változnak.  

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

Szentgotthárd, 2012. november 15. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                              jegyző 

 

 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

/…. (....... ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

 

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet)  2. 

melléklete e rendelet 1. melléklete lép.  

 
2.§ (1). Az e rendelet szerinti díjakat a 2012. december 01. napját követően megkötött 

megállapodások vonatkozásában kell alkalmazni 

 (2) Ez a rendelet  2012. december 1-n lép hatályba es a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve …. napján 

 

 

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                       jegyző 



 

1. melléklet a 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. Mellékeltéről 

 

„1.Tábla 

 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körzet  „B”körzet  Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 275         140  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 

állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 
esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 
időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4. Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 

munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 
továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 

vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 

zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 
fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 

(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

500 300 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 
(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

370 

260 

 

275 

195 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 
ládák, göngyölegek elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 
helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 

18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 
adódó közterület foglalás      

önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 



parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  

2. Tábla 
 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak 

mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 

földhöz rögzített),-  hirdetési 

felület után 

Nem 

engedhető 
505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett 

hirdető berendezés 

Nem 

engedhető 
505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       

10 m2 felületig 920 505 560 Ft/m2/hó 

10 m2 felület felett 740 505 560 Ft/m2/hó 

5.  Mozgatható reklámtranszparens 465 380 370 Ft/m2/nap 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- és 

címtábla 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes 

információs rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db 

elem mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét 

táblán megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        

(2 db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, 

reklámfelület nagysága 2.40 m
2
 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) 

táblarendszeren, 1 db táblaelem mérete: 1.450 

mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem 

tartalmazzák!” 



Indokolás: 

 

1. §-hoz: A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét 

utoljára 2010-ben a 10/2010. (II.25.) önkormányzati rendelettel módosította. Ezért javasolt 

a jelenlegi díjak emelése, továbbá a néhány, az életszerű helyzetek alkalmazhatósága 

végett néhány,  új tétel bevezetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ c) pontja értelmében az adó mértékét a helyi 

sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan kell igazítani. 

Azt is kimondja a törvény, hogy az adózók terheit év közben növelni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 

adóban változtatást szeretnénk 2013-ban, akkor arról még 2012-ben dönteni kell, 2012. december 2-ig pedig ki 

kell hirdetni. 

A 238/2012. számú Képviselő-testületi határozat kezdeményezi az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati 

rendelet módosítását. 

2012. január 1-jétől Szentgotthárd területén az adó alapja és mértéke jelenleg a szállásdíj, ennek hiányában a 

szállásért bármilyen jogcímen megfizetendő ellenérték 4%-a, a törvényi maximum. 

2012. évben a tervezett 22 M Ft idegenforgalmi adóval számoltunk. Az októberi normatíva lemondásakor a 

befolyt bevétel miatt 17 M Ft-ról lemondtunk. Ez komoly bevételkiesést jelentett a 2012. évi költségvetésben. 

Az Adóhatóság egész évben több alkalommal bocsátott ki inkasszót, a Polgármester és a Képviselő-testület is 
folytatott tárgyalásokat a legnagyobb és az adó szempontjából legdrágább szállásadóval, melyek nem vezettek 

eredményre. 

A módosítás elfogadása esetén lényegében egy megoldás lehet hiszen a törvény ezt engedi meg: az adó alapja a 

tartózkodási idő, a mértéke 2013. január 1-től a maximum: 469,9 Ft/vendégéjszaka. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium határozza meg ezt a valorizációs szorzót ami mostanra már megjelent, ezért tudjuk az előterjesztést 

megtenni.  

(A valorizációt 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással – 2003. évtől 

kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva számolják ki.).  

Előnye ennek a megoldásnak mindenekelőtt az, hogy könnyen kontrollálható. A szállásadók által kötelezően 

vezetett dokumentumokból egyszerűen állapítható meg, hogy hány vendégéjszakát töltöttek az adott 

szállásadónál.  

A jelenlegi rendszerrel szemben a vendég által ténylegesen fizetett szállásdíj nehezen kontrollálható, a 
vendégnek különböző okokból és címeken adott egyedi kedvezmények sem követhetők.  

2011. évben az akkori vendégéjszakánként számolt idegenforgalmi adóból befolyt forintösszeg 20 805 756 Ft 

volt, ez összesen 36 adózótól került befizetésre. Adóvégrehajtást kellett foganatosítani 1 esetben. 

Ezzel szemben a 2012-es új rendszerben a befolyt adó összege 2012.09.30-ig 3 799 890 Ft – ezt 36 adóalany 

fizette be. Végrehajtási eljárást kellett lefolytatni 1 adózó ellen 

 

Ebből látható, hogy a tényleges adóbevétel reálisan az ideinél magasabb lehet.  

A bevezetett új rendszerre 2011-ben készültek számítások melyek akkor ezt mutatták:  

„az adófizetési kötelezettség a Szentgotthárdon érvényesített szállásdíjak ismeretében a 37 szállásadó közül 33 

esetben csökkent, a kb. 9000.- Ft-os ár estén nem változott és egyetlen esetben nőtt – igaz, hogy ott 8,8 millió 

forinttal. Az összes idegenforgalmi adó bevételünk e számítás alapján 1,3 millió forinttal növekedhetne.”  
Az akkori előterjesztésben az is olvasható volt, hogy túlzottan egy szálláshelyre épül a helyi idegenforgalmi adó 

rendszere – ez kedvezőtlen adózási struktúra, és számtalan veszélyt hordoz magában.  

Amennyiben a vendégéjszakákra alapozott rendszer kerül visszavezetésre, akkor ezek a veszélyek nagy 

valószínűséggel megszűnnek.  

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a fent már emlegetett szálláshely ellen felszámolási kérelem van a 

bíróságon, így ha a felszámolás valóban megtörténik, az idegenforgalmi adó alanyainak  a szerkezete úgy 

változik meg, hogy az idegenforgalmi adóbevételekre végképp nem számíthatunk.   

 

Hátránya a javaslat elfogadása esetén ismét visszaalakuló régi rendszernek, hogy a szállásadk többségétől 

bevételre számíthatunk, így a szálláshelyeken fizetendő költségek a legtöbb helyen nőnek.  

A szállóvendégek által fizetendő szállásdíj struktúrája és mértéke változni fog. 

Ismét – mint 2012. előtt -  nem tesz különbséget a vendégéjszakákra alapított rendszer a szálláshelyek minősége 
között, tehát az alacsonyabb kategóriájú helyeken a szállásdíjak esetén a vendég által fizetett idegenforgalmi adó 



a szálláshelyért fizetendő összes költség nagyobb százaléka, míg a drágább szálláshelyen a teljes fizetendő 

összegben kisebb részt tesz ki.   

.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítás tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd 2012. november 18. 

 

 

                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                          Jegyző 



 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(….) önkormányzati  rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében,meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

10. §. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

1.§ (1) Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4.§ 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma” 

 

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendég éjszakánként ……,- Ft.”   

 

2.§  Ez a rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indokolás: 

Az 1. §-hoz: 
A Helyi adókról szóló törvény a helyi adó mértékét  vagy a vendégéjszakák számához, vagy a szállásdíjhoz köti. 

Ezek közül  a javaslat aq vendégéjszakákhoz kötött adómértéket tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012.november 28-i ülésére  

 

Tárgy: Kitüntetés alapítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Elnökeként Bauer Károly kereste meg önkormányzatunkat az 1. számú 

melléklet szerinti kezdeményezéssel. Eszerint javasolja, hogy városi önkormányzati szinten is kaphassanak 

elismerést azok az idősek, akik öntevékenyen, szívesen, szívvel és lélekkel tesznek a többi idős szentgotthárdi 

emberérért akár civil szervezet tagjaként akár más módon és formában. A javaslat „erkölcsi elismerésben” 

részesítésről beszél. 

Az idős emberek jólléte érdeke az egész közösségnek – itt most esetünkben mondhatjuk, hogy egész 

Szentgotthárdnak. Pillanatnyilag azt látni, hogy egyre nő az idős városi polgárok száma és aránya a lakosság 

egészéhez képest. Ez egyrészről örvendetes, másrészről mint minden társadalmi jelenség felveti a maga 

problémáit is. Megerősödő szociális és egészségügyi szolgáltatást, közlekedési, pihenési, rekreálódás iránti 
igényeket támaszt. Ezeknek részben tud csak megfelelni az állam és az önkormányzat. Egyre nagyobb szerepük 

van ezekben  a civil szervezeteknek, a külüönbözőközösségeknek amelyekben az idősek megtalálják idős éveik 

értelmét. De fokozódó szerepük van ebben azoknak az idős városi polgároknak is, akiknek a magatartása példa a 

többiek előtt vagy akik segítik a többieket abban, hogy - ahogyan a kezdeményező levél írja - elkerüljék a keserű 

öregséget. 

Vannak, akik tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni – megalapítása esetén ezt ismerné el az „Idősek az idősekért” 

díjjal Szentgotthárd Város Önkormányzata. 

Ez a helyi kitüntetési rendeletünk módosítását jelentheti – most azonban fontosnak tartom, hogy első körben még 

csak fogalmazzuk meg és fogadjuk el azokat az elveket és sarokpontokat amelyekre a következő testületi ülésen 

majd a rendeletmódosítást rá lehet építeni.  

 
Az „Iddősek az idősekért díjjal kitüntethető személyi kört tekintve annak a 

- szentgotthárdi lakcímmel rendelkező  

- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött  

- városi polgárnak. 

aki 

- szentgotthárdi civil szervezet tagjaként  

vagy 

- magánszemélyként 

aktívantevékenykedik a többi idős ember hétköznapjainak jobbá, szebbé tétele érdekében. 

 

A következő kérdés, hogy  mit kell tenni annak akit ezzel az elismeréssel ki szeretnénk tüntetni? Nemcsak elért 
látványos eredményekre kell gondolni, hanem elégséges lehet az is, ha a többi idős ember elismeréssel említi a 

sokak – kisebb nagyobb idős közösségek -  mindennapjaitegy – egy magányosan élő időstársuk mindennapjait 

segítik jelentősen könnyebbé tenni? 

 

Javaslatot kell még tenni arra, hogy kik adhatnak jelölést. Egy megoldási lehetőség. Mindenek előtt a „fő 

profiljuk” szerint idősek ügyeivel foglalkozó civil szervezeteket, azután az idősekkel foglalkozó intézményeket, 

a szociális területen működő civil szervezeteket lenne célszerű a jelölés jogával felruházni. 

 

A kitüntetést az idősek világnapja vagy esetleg más hasonló ünnep alkalmával adná az önkormányzat – erre is 

javaslatot kell tenni. 

 

Dönteni kell még arról is, hogy oklevelet, díszoklevelet vagy érdemérmet ad-e az önkormányzat? 
 

A testületi döntés előkészítése során jelentős szerepet a szociális ügyekkel foglalkozó  

bizottságnak kellene adni. 

 

Végül meg kell határozni azt is, hogy valóban „csak erkölcsi” elismerésnek szánjuk vagy ezzel díjazás is jár. 

Természetesen a költségvetési helyzetünkre is tekintettel kell lenni.  



 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat „Idősek az 

idősekért” kitüntetést alapítson és ehhez a kitüntetésekről szóló rendeletét módosítsa. 

A rendeletet a következők szerint kell előterjeszteni.   …………………..  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

            Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 20. 

 

         Huszár Gábor 

         Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére. 

 

Tárgy:  A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek mellékletének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az októberi ülésén tárgyalta a Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülését, s a 

239/2012. számú határozat 3. pontja alapján döntött arról, hogy a 2013. évre vonatkozó 

vagyongazdálkodási irányelvek I. sz. mellékletében található Önkormányzati tulajdonú külterületi 

(szántó, rét, gyep, legelő) ingatlanokat, ill. azokban lévő tulajdoni részarányait (jelen előterjesztés 1. 

sz. melléklete) a vagyongazdálkodási irányelvekben leírtak és a vagyonrendelet szerint értékesítésre 
meghirdeti.  

 

Az ingatlanok értékesíthetőségét tovább vizsgálva az alábbi felvetéssel élnénk a listában szereplő, 
tisztán Önkormányzati tulajdonú szentgotthárdi 0232/31, 0232/32 és 0232/33 hrsz-ú, szántó művelési 

ágú ingatlanokkal kapcsolatban. Ezek a Rábafüzesi határátkelőnél találhatók.(térkép 3. sz. melléklet) 

Szentgotthárd Város Szerkezeti terve szerint ez a 3 db ingatlan a „kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület” besorolásba tartozik, mely értéknövelő tényező így a hagyományos 

értelemben  vett mezőgazdasági művelési ágú ingatlanokkal nem egyenértékű, azok értéke 

véleményünk szerint magasabb lehet. 

Ebben az esetben –amennyiben vételi szándék jelentkezne rá - a Testület ne a 

Vagyonrendeletünkben alkalmazott számítási módszert vegye csak alapul, hanem 

készíttessünk majd értékbecslést is.  

Ehhez javasolnánk az októberi döntés módosítását, ezen ingatlanok kivételét a,  „helyben 

szokásos módon meghirdetett ingatlanok” köréből - mivel ezeknél konkrét árral kerülnek 

kifüggesztésre az eladásra felkínált külterületi mezőgazdasági műv. ágú ingatlanok- és 

helyette javasoljuk, hogy „értékesítésre felkínált ingatlanok”-ként kerüljenek meghirdetésre. 

Így vételárat csak akkor határozunk meg, ha vételi ajánlat érkezik, ekkor értékbecsültetjük és 

ezt követően dönt a T. Testület az eladási árról, mint az erdők esetében.  

Hasonló okok alapján javasoltuk októberben is az 1. sz. mellékletben szereplő *-gal és piros 

színnel megjelölt 0211/1 és 0214/1 hrsz-ú, legelő műv. ágú ingatlanoknál is a képlet alapján 

megállapított értéktől történő eltekintést is. (ezek korábban a Transzkavics által bérelt 

területek voltak a Lapincs - vasútvonal által határolt részen)  

Ezen ingatlanokat javasoljuk a 2013. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelvek I. 

sz. mellékletéből a III. sz. mellékletébe átemelni. 

 

Továbbá a „Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok” közül 

a 25. sorszám alatt lévő tul.hányad tévesen került feltüntetésre, az már nem képezi az 

Önkormányzat tulajdonát, így törölni szükséges. 

 

Javasoljuk, a vagyongazdálkodási irányelvek I. és III. sz. mellékletének a módosítását a 

jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint. 

Határozati javaslat 



 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási irányelvek 239/2012. sz. 

határozattal elfogadott 2013. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelvek I. és III. sz. mellékletét a 

jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint módosítja.   

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét 

képező 2013. évre vonatkozó vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. mellékletében található 
Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanokat, ill. azokban lévő tulajdoni részarányait 

értékesítésre felkínálja.  

Az ingatlan eladási ára az adott erdőre vonatkozó vételi szándék jelzését követően kerül 
megállapításra a vagyonrendeletben meghatározott módon.  

 

Határidő:  1. pontban azonnal, 2. pontban meghirdetés: folyamatos,  

Felelős: Műszaki Iroda, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. november 16. 

 

   Fekete Tamás 
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző    műszaki irodavezető 

 

 



1.sz. melléklet: 

Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 532 334    
Sztg-Rábafüzes 

Átkelőnél  2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 532 334    

3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 29235 97.49 3 976 803    

4 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 1950 1.83 74 649    
Sztg-Farkasfa 

5 __0792/_40/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 2022 0.63 25 699    

6 __0831/_18/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 1570 2.23 90 966    Sztg-Rábatótf. 

Összesen: 5 232 786     

 

 

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 _*0211/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 19793 6.93 113 075    Sztg. Lapincs-vasút 
közti ter. 2 _*0214/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 3448 1.21 19 743    

3 __0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 2975 0.62 10 116    Rábafüzes-Jakabh. 
közt Észak 

4 __0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 950 0.33 5 385    

Összesen: 148 319     

 * értékesítésre ezen értéken nem javasolt ingatlanok 

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

1 ___036/103/_/ 
3960 1320 3 / 9 szántó (1) 15.84 

305 341  
Sztg-Rábakethely 2067 689 3 / 9 rét (2) 8.27 

2 ___090/_65/_/ 3444 1005 7 / 24 rét (2) 7.47 71 136    

3 __0104/100/_/ 3783 1891 4 / 8 rét (2) 1.32 21 532    Sztg-Zsidah. 

4 __0651/_34/_/ 1619 72 8 / 180 szántó (1) 4.23 7 674    Sztg-Máriaújf. 

5 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    

S
z
tg

-F
a
rk

a
s
fa

 

6 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

7 __0699/_14/_/ 2383 132 3 / 54 rét (2) 2.57 4 646    

8 __0699/_16/_/ 1034 57 3 / 54 rét (2) 1.12 2 015    

9 __0699/_17/_/ 1098 61 3 / 54 rét (2) 1.19 2 157    

10 __0699/_18/_/ 910 51 3 / 54 rét (2) 0.98 1 792    

11 __0699/_19/_/ 807 45 3 / 54 rét (2) 0.87 1 583    

12 __0699/_21/_/ 1491 83 3 / 54 rét (2) 1.61 2 925    

13 __0699/_22/_/ 478 27 3 / 54 rét (2) 0.52 959    

14 __0703/__6/_/ 986 55 3 / 54 rét (2) 0.35 637    

15 __0707/__4/_/ 5157 368 3 / 42 rét (2) 5.57 12 971       

16 __0741/105/_/ 3246 541 8 / 48 szántó (1) 3.05 20 736    



17 __0775/_52/_/ 2828 566 4 / 20 rét (2) 0.99  6 466       

18 __0795/_11/_/ 
2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 

9 392 
2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  

19 __0798/_39/_/ 2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 1 807    

20 __0817/_33/_/ 1447 482 4 / 12 rét (2) 0.51  5 544       

21 __0826/__3/_/ 778 43 1 / 18 szántó (1) 0.49 1 105    

22 __0826/__4/_/ 1738 97 1 / 8 szántó (1) 1.09 2 482    

23 __0826/_16/_/ 260 26 1 / 10 rét (2) 0.28 914    

24 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    

25 __0831/_28/_/ 1738 217 5040 / 40320 szántó (1) 2.42 12 325    Sztg-Rábatótf. 

Összesen: 501 133    

  



2.sz. melléklet: 

Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 1950 1.83 74 649    
Sztg-Farkasfa 

2 __0792/_40/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 2022 0.63 25 699    

3 __0831/_18/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 1570 2.23 90 966    Sztg-Rábatótf. 

 

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 2961 0.62 10 116    Rábafüzes-Jakabh. 

közt Észak 
2 __0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 950 0.33 5 385    

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

1 ___036/103/_/ 
3960 1320 3 / 9 szántó (1) 15.84 

305 341  
Sztg-Rábakethely 2067 689 3 / 9 rét (2) 8.27 

2 ___090/_65/_/ 3444 1005 7 / 24 rét (2) 7.47 71 136    

3 __0104/100/_/ 3783 1891 4 / 8 rét (2) 1.32 21 532    Sztg-Zsidah. 

4 __0651/_34/_/ 1619 72 8 / 180 szántó (1) 4.23 7 674    Sztg-Máriaújf. 

5 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    

S
z
tg

-F
a
rk

a
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6 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

7 __0699/_14/_/ 2383 132 3 / 54 rét (2) 2.57 4 646    

8 __0699/_16/_/ 1034 57 3 / 54 rét (2) 1.12 2 015    

9 __0699/_17/_/ 1098 61 3 / 54 rét (2) 1.19 2 157    

10 __0699/_18/_/ 910 51 3 / 54 rét (2) 0.98 1 792    

11 __0699/_19/_/ 807 45 3 / 54 rét (2) 0.87 1 583    

12 __0699/_21/_/ 1491 83 3 / 54 rét (2) 1.61 2 925    

13 __0699/_22/_/ 478 27 3 / 54 rét (2) 0.52 959    

14 __0703/__6/_/ 986 55 3 / 54 rét (2) 0.35 637    

15 __0707/__4/_/ 5157 368 3 / 42 rét (2) 5.57 12 971       

16 __0741/105/_/ 3246 541 8 / 48 szántó (1) 3.05 20 736    

17 __0775/_52/_/ 2828 566 4 / 20 rét (2) 0.99  6 466       

18 __0795/_11/_/ 
2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 

9 392 
2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  

19 __0798/_39/_/ 2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 1 807    

20 __0817/_33/_/ 1447 482 4 / 12 rét (2) 0.51  5 544       

21 __0826/__3/_/ 778 43 1 / 18 szántó (1) 0.49 1 105    

22 __0826/__4/_/ 1738 97 1 / 8 szántó (1) 1.09 2 482    

23 __0826/_16/_/ 260 26 1 / 10 rét (2) 0.28 914    

24 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    



 Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 
Sztg-Rábafüzes 

Átkelőnél  2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 

3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 29235 97.49 
 

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Elhelyezkedés 

1 __0211/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 19793 6.93 Sztg. Lapincs-
vasút közti ter. 2 __0214/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 3448 1.21 

 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 
Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 0395 
Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 5621 m2 szántó  2522 2.37 96 677    

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

Korlát. 
forgalomképes  
törvény a. (3) 1.1768 m2 rét  6124 16.47 671 843    erdő 5644 

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 szántó  9886 31.73 1 294 327    

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 legelő  5940 5.58 227 619    

szántó 9886 
m2, műv.alól. 
Kiv.: 2917 m2 

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

0705/9 46174 15391 12 / 36 rét  2415 0.85 9 246    

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

2 0826/46 11662 649 8 / 144 legelő  1786 0.38 690    9876 m2 erdő 

3 0844/16 21705 7461 11 / 32 legelő 4758 1.66 18 621    
16983 m2 
erdő 

Sztg-Rábatótf. 

 



3.sz. melléklet: 

 
 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére. 

 

Tárgy :  Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. alatti 

ingatlan értékesítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 254/2012. számú határozata alapján ismételten elrendelte a 

szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2346 m
2
 területű, ingatlan eladásra történő 

meghirdetését a helyben szokásos módon.  

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Az eladási ár 6.328.500.- Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. november 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 633.000.- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. novemberi testületi ülés. 

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: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló 

nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően 

megküldött értesítés kézhezvételétől számított 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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

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.  

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig pályázat nem érkezett. 



 

A januári előterjesztésben így írtuk az ingatlanról:  

Az épület nagyon rossz állapotban van, állaga évről évre romlik Az ingatlan felújítása, 

komfortosítása jelentős összegeket emésztene fel. A tetőszerkezet elöregedett, több helyen 

korhadások tapasztalhatók, cserepezése töredezett, többszöri pótlás ellenére is több helyen 

újra-és újra beázik. A ház falai vizesednek, melléképületek romos állapotban vannak. 

A lakások mosdó és Wc helyiséggel nem rendelkeznek. 

 

 Érvek az értékbecslés szerinti áron való értékesítés mellett:  

Vagyonunkat ha értékesítjük, a legjobb áron kell tennünk. Az ingatlan állapotát az 

Értékbecslő is figyelembe vette. 

 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. 

 
Érvek az értékbecslés szerinti ártól való eltérés mellett:   

Ha a vételárból nem engedünk, az ingatlan ugyan a tulajdonunkban marad, aminek lakhatóvá 

tétele, karbantartása a mi kötelességünk viszont marad két olyan komfort nélküli lakásunk, 

melybe jelentős lakbérhátralékot felhalmozókat költöztethetünk. Ebben az esetben is 

haladéktalanul el kell végeztetnünk néhány munkát: melléképület lebontása; a tető 

megjavítását.. 

Az ingatlan olcsóbban kerül értékesítésre, melyből bevételünk keletkezik, és nem kell 

felújítására  költenünk. 

 

Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 4.214..000.-Ft.   

Értékesítés esetén a könyv szerinti bruttó érték alatt az ingatlant értékesíteni nem lehet.  

Ugyanakkor meggondolandó, hogy értékesítés nélkül az épület állapotának javítása érdekében 

jelentős összegeket kellene ráfordítani. Azonban ekkor 2 db. alacsony költségű szociális 

bérlakás kiutalhatóvá válik. 

 

További lehetőség esetleg a könyv szerinti értéken, 4.212.000.-Ft-ért történő meghirdetés.  

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.   

 

Abban az esetben ha az ingatlant nem értékesítjük, akkor az itt található 2 db. 38 és 50 m2-es 

komfort nélküli bérlakásokba átköltöztethetünk problémás, nem fizető bérlőket. Azonban az 

épületre a tetőzet, vakolat szükséges javítására, a lakások lakhatóvá tételére tisztasági 

meszelés, ablakok,ajtók javítására, mázolására udvari WC felújítására jelentősebbnek 

mondható összeget kellene költenünk, továbbá az életveszélyes, düledező melléképületet is le 

kell bontani –ez mindenképpen megoldandó feladat. 

A fenti tételek becsült költsége 1-2 millió Ft. (A tető javítására 2008-ban kértünk árajánlatot, 

akkor 1.003.000:_Ft+Áfa-ba került volna, ez a tetőcserepek átrakását, hornyok tisztítását, 

törött cserepek cseréjét és tetőszerkezet megerősítését 10x15-ös szarufával, valamint a 

szükséges tetőlécek cseréjét tartalmazza.  

 



 

 

 Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, 

Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2346 m
2
 területű, 

ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon ismételten 

meghirdeti eladásra. 

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

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. január 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

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

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. januári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, 

természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű, 2346 m
2
 területű, ingatlant megfelelő ajánlat hiányában nem értékesíti. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. november 16. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     



 

1.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: A nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról 

szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően 

megküldött értesítés kézhezvételétől számított 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 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 257/2012. számú határozatával elrendelte a Szentgotthárd, Széll K. tér 

19. szám alatti társasház udvarán lévő 31/A/8 hrsz-ú 16 m
2
  alapterületű garázs helyben 

szokásos módon történő meghirdetését bérbeadásra 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Bérleti díj: havi 5.550.-Ft 

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 14. A bérleti szerződés időtartama 

határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. novemberi testületi ülés. 

 

A megadott határidőig 2012. november 14-ig az alábbi ajánlat érkezett: 
 

Kocsis Gál Orsolya (szül.: Szombathely, 1975.01.31. an.: Papp Marianna) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. sz. 

alatti lakos által ajánlott bérleti díj: 5.550.-Ft  (ajánlat 1. sz. melléklet). Pályázata érvényes, az ajánlott bérleti 

díj megegyezik a pályázati kiírásban szereplő díjjal. 

 

Határozati javaslat 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 

társasház udvarán lévő 31/A/8 hrsz-ú 16 m2  alapterületű garázsra Kocsis Gál Orsolya (szül.: Szombathely, 

1975.01.31. an.: Papp Marianna) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 257/2012. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő bérleti 

díjért és feltételekkel. 

Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2012. december 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 15. 

                                                                                      

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                                 műszaki irodavezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 



1.sz. melléklet: 

 



 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2012. november 28.-ai ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

 

118/2012. számú képviselő-testületi határozat 
 

 

Az ÁSZ intézkedési terve alapján : 

 

A 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor fokozott figyelmet kell fordítani az ÁSZ 

jegyzőkönyvben foglaltakra. Fel kell hívni a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a 

döntéseknél vegye figyelembe a meghozott Intézkedési tervet. 
 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

HATÓSÁGI ÉS OKMÁNYIRODA 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-

ának 2012. október 1-én hatályba lépett módosítása alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kapcsolódó gyermekenkénti 5.800,-Ft összegű juttatást 2012. november 

hónaptól természetbeni támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani a 

jogosultak számára.  

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Nemzeti Üdülési 

Szolgálat Kft. által forgalmazott Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat 

vásárlására használható fel.   

A Magyar Állankincstártól megigényelt utalványokat az Üdülési Szolgálat november 24-ig 

eljuttatja a települési önkormányzatok részére. Az Erzsébet-utalványok 90 gyermek 

szülője/törvényes képviselője részére történő átadását a Polgármesteri Hivatal bonyolítja.  

 

 

Műszaki Iroda: 
 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 



 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 1 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 0 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

- Építésrendészeti eljárások száma: 0 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés, bontás száma 6 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 
 

- Megrendeltük a város karácsonyi díszkivilágításának üzembe-helyezésével kapcsolatos 

munkákat. Idén a rendelkezésre álló keretből 18 db csillagalakzat és 1 db füzér felszerelését, 

illetve a papírbolt előtti fák díszítéséhez, a szökőkútnál lévő díszhez, a „mindenki 

karácsonyfájához” és betlehem kivilágításához szükséges betáplálásokat tudtuk megrendelni. 

Kivitelező: Laczó Nándor ev. Szentgotthárd 

 

- 2012. november 15-én az állami, illetve önkormányzati kezelésű utak takarításával 

megbízott szervezetek, az intézmények, a nagyobb ipari üzemek és egyéb szervezetek 

bevonásával hó-eltakarítási értekezletet tartottunk. Szentgotthárdon a város közúthálózatának 

gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű összekötő utak részei, azok városi átkelési 

szakaszai, ezért az alábbiakban felsorolt városi utakon a síkosság mentesítés és hó-eltakarítás 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata: 

8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út); 

Rábafüzesi bekötőút – Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459. jelű út); 

Kossuth L. u. -  Kethelyi út, Mártírok út – Széchenyi u. - Tótfalusi út (7454. jelű út) 

Máriaújfalui út – Nyíres út (7455. jelű út); 

Árpád út – Apátistvánfalvai út (7458. jelű út); 

Május 1 út – Hunyadi út (Május 1 út – Ady E. utca közötti szakasza) – Ady E. utca a 

vasútállomásig (74328. jelű út). 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti telefonszáma 

06-94-819-765, Soós Róbert üzemmérnökség vezető elérhetősége 06-30-300-15-14. 

Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

(Tel.: 94/594-459) végzi a hó-eltakarítást és a síkosság mentesítést. Ezt a feladatukat mindig a 

hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján végzik. A téli útüzemeltetés 

során 4 db saját gépet és 6 db bérelt gépet az utak, valamint 3 db kisgépet a járdák takarítására 

tudnak bevetni, így összesen 13 db gép áll rendelkezésükre. Síkosság-mentesítésre csak egy 

nagyobb, illetve egy kisebb géppel rendelkeznek, amellyel csak az önkormányzati 

kerékpárutak és néhány veszélyes (beárnyékolt) útszakasz szórását tudják elvégezni 

folyamatosan. A többi önkormányzati úton sem az erre a célra rendelkezésre álló forrásból 

beszerezhető szóróanyag mennyisége, sem a gépparkjuk nem teszi lehetővé a folyamatos 

síkosság-mentesítést. A többi útszakaszon csak hó-eltakarítás folyik a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig fontossági sorrendben, az ütemtervnek 

megfelelően történik, nem érnek oda mindenhová egyszerre. A kézi-hóeltakarításra állandó 

jelleggel 14 fő áll rendelkezésükre. Közfoglalkoztatásban részt vevők jelenleg nem tudnak 

számolni. Rendkívüli időjárási körülmények között további 5-10 fő rendkívüli hómunkást 

tudnának alkalmazni. A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények 

megközelítésének biztosítása, az önkormányzati területek előtti járdák, valamint a 

gyalogátkelőhelyek és az autóbuszöblök takarítása, síkosság-mentesítése a feladatuk. Az 

ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő 



járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) takarítása, síkosság-

mentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. 

 

- 2012. november 14-én az önkormányzati kezelésű védelmi művek, felszerelések, eszközök, 

gépek és anyagok, valamint a védekezési felkészültség felülvizsgálatával kapcsolatos bejárást 

tartunk a vízügyi igazgatóság, a ÖKV és a katasztrófavédelem képviselőivel.  

 

 

 

- A VASIVÍZ  Zrt vezérigazgatója Dr Kohut Viktor az alábbi levélben tájékoztatta a Zrt 

tulajdonos önkormányzatait a 2011. évi CCIX. törvény előírásairól, a Zrt-re gyakorolt 

hatásairól :  

 

„ Az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott és a 2012. évi CVI. törvénnyel 

2012. július 15-től módosított Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) a víziközmű szolgáltatás ellátására, valamint a települési 

önkormányzatok és a víziközmű szolgáltatók együttműködésére vonatkozó átfogó 

változásokat vezetett be. Az alábbiakban összefoglaljuk a törvény legfontosabb előírásait. A 

törvény 74.§ -ában felhatalmazta a Kormányt és a víziközmű-szolgáltatásért felelős minisztert 

a végrehajtására vonatkozó rendeletek megalkotására. A törvény alkalmazásának részletes 

feltételeit ezen rendeletek fogják meghatározni. A rendeletek szövege jelenleg még nem 

ismert.  

A Vksztv. 3.§ (1) értelmében a törvényben meghatározott új hatósági feladatokat 2012. 07. 

15-től (75.§(3) bek) a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Hivatal a 

víziközmű-szolgáltatók által befizetett felügyeleti díjból fedezi a működési költségeit, mely 

jelenleg évi 150,-Ft/felhasználói egyenérték (5.§). A 2012. évre időarányos díjat kell fizetni. 

Új fogalomként került bevezetésre a felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, amely a 

víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számosságát - víziközmű-szolgáltatási 

ágazatonként, a felhasználók kapacitás igényeire figyelemmel – a Vksztv. 1. melléklete 

szerinti képlet alapján egységesen fejezi ki – 2.§7. 

 

Vagyonátruházás: 

A Vksztv. 6.§(1) alapján víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat - az 

ellátásért felelősök - tulajdonába tartozhat, ezért a jelenleg víziközmű szolgáltatók 

tulajdonában lévő víziközmű vagyon átruházása az alábbi rendelkezéseknek megfelelően 

történik: 

Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó 

szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a 

tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért 

felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenesen, a 

tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át – 79.§(1). 

Több ellátásért felelős tulajdonában lévő vízkiközmű átszállását a 79.§(3) szabályozza.  

79.§(4) alapján abban az esetben áfa mentes a térítésmentes vagyonátruházás, ha a felek 

ebben állapodnak meg, ekkor tekinthető közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából 

a vízközmű szolgáltatónál rendkívüli ráfordítást jelent, ami nagymértékű, esetenként 

milliárdos veszteséget okoz. 

 

Vagyonértékelés: 



A vagyonértékelés részletes szabályait a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter 

rendeletben fogja megállapítani – 74. §(2). A törvény az alábbi általános rendelkezéseket az 

rögzíti: 

A 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében a vagyonértékelést 

legkésőbb 2015. december 31-ig kell elvégeztetni - 78.§(1). 

A víziközmű tulajdonosa az új üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a tulajdonában 

lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell végeztessen-12.§(1). A 

vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés melléklete -12.§(2). 

A vagyonértékelés költségei a víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adásából származó 

bevételek terhére is finanszírozhatóak - 12.§(1). 

 

 Üzemeltetési szerződés:  

A víziközmű-üzemeltetési jogviszony a Vksztv. 15.§(2) és 16.§(6) bekezdései értelmében az 

ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató között létrejött, Hivatal által jóváhagyott 

vagyonkezelési, bérleti-üzemeltetési vagy koncessziós szerződésen alapul. Ezekre 

összefoglaló néven üzemeltetési szerződésként hivatkozik a törvény. Az üzemeltetési 

szerződések kötelező tartalmi elemeit, benyújtásuk formai követelményeit kormány rendelet 

fogja megállapítani. A törvény rendelkezéseinek értelmében: 

Kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek 

közös tulajdonában álló víziközmű-szolgáltató társasággal lehet vagyonkezelési és bérleti-

üzemeltetési szerződést kötni –16.§(6). Ez a társaság holdingba szerevezett módon is 

működhet – 16.§(7). 

A vagyonkezelési szerződés általános előírásait a Vksztv. 23-26.§, a bérleti-üzemeltetési 

szerződés általános előírásait a Vksztv. 29-31. § szabályozza.  

Amennyiben az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért felelős pályázati eljárást 

folytat le, annak kiírása csak a pályázat Hivatal általi jóváhagyását követően történhet –16. 

§(1)-(4). 

Az új üzemeltetési szerződés, vagy az üzemeltetési szerződés módosítása legkorábban a 

Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba- 22.§. 

 

A víziközmű-szolgáltatás díjai: 

A Vksztv. 62. –66. §-aiban a törvény keretjelleggel adja meg, milyen elveket kell figyelembe 

venni a díjképzésnél. Ennek megfelelően úgy kell a víziközmű-szolgáltatás árait 

meghatározni, hogy az ösztönözzön a szolgáltatás biztonságos és költséghatékony ellátására, a 

szolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására. A díjnak alkalmasnak kell lennie az 

indokolt költségek és ráfordítások megtérülésére, a tartós működéshez szükséges nyereség 

fedezetének biztosítására. A törvény rendelkezéseinek értelmében: 

A víziközmű közüzemi szolgáltatások díját szolgáltatási ágazatonként kell megállapítani, a 

költségek, ráfordítások és kiadások figyelembe vételével - 62.§.  

Kéttényezős díjat (alapdíj és fogyasztással arányos díj) kell alkalmazni – 63.§(1). 

A lakossági és a közületi felhasználók részére eltérő díj is megállapítható, de a közületi 

felhasználók által fizetendő díj nem haladhatja meg a lakossági díj másfélszeresét - 64.§.  

A víziközmű-szolgáltatási díj hatósági díj, melynek megállapítása miniszteri rendeletben fog 

megtörténni - 65.-66.§. 

A hatósági díjra vonatkozó javaslatát a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszternek a 

hatósági díjrendelet megalkotásához a Hivatal minden év október 15-ig - 65.§(2), első 

alkalommal 2013. 09. 15-ig küldi meg - 76. §(7). A víziközmű-szolgáltatás hatósági áras 

2014. 01. 01-től.  

A víziközműves kapcsolódó szolgáltatások díja szintén ugyanezen időponttól hatósági áras - 

67.-68.§. 



 

Víziközmű-szolgáltatói működési engedély: 

A Vksztv. 35.§ értelmében a víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély alapján 

lehet végezni. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben 

meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.  

A már működő víziközmű-szolgáltatókra a Vksztv. 82.§(1)-(2) bekezdései és 84.§ az alábbiak 

szerinti átmeneti rendelkezéseket tartalmazza: 

a 2013. május 31. napja után a víziközmű-szolgáltatói tevékenységet folytatni kívánó 

gazdasági társaság, köteles legkésőbb e határidőig a működési engedély iránti kérelmet 

benyújtani a Hivatalhoz, 

a 2012. július 15-én működő gazdálkodó szervezet a kérelem jogerős elbírálásáig jogosult 

tevékenységét a törvényben előírtak szerint folytatni azzal, hogy rá alkalmazni kell a törvény 

víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseit, 

a Hivatal a víziközmű-szolgáltató részére első alkalommal legalább 50.000 felhasználói 

egyenérték elérése esetén is kibocsátja a működési engedélyt, amennyiben a víziközmű-

szolgáltató a jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel, 

ha a fentiek szerint kibocsátott működési engedélyben foglalt felhasználói egyenérték nem éri 

el a 100.000-et, akkor a működési engedélyt 2014. december 31. napjával, ha eléri a 100.000-

et, de kevesebb, mint 150.000, akkor a működési engedélyt 2016. december 31. napjával 

visszavonja. 

  

Egyéb a törvényben meghatározott fontosabb feladatok és határidők:  

2012. 07. 15-től a víziközmű szolgáltató a honlapján a Vksztv. 48.§-a szerinti közzétételi 

kötelezettségeket az ott meghatározott módon teljesíti.  

2012. 07. 15-től a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a felhasználó azonosításához 

szükséges adatkezelést a Vksztv. 61.§-ában meghatározottak szerint köteles végezni. 

2012. 12. 30-ig a víziközmű-szolgáltatóknak ki kell dolgozni a számviteli szétválasztási 

szabályokat és először a 2013. évi beszámoló elkészítésekor kell alkalmazni - 49.§, 82.§(5) és 

85.§. 

2013. 01. 01-től a keresztfinanszírozás tilalmának elve miatt a víziközmű szolgáltató az 

alaptevékenységen kívüli egyéb gazdasági tevékenységeinek költségeit és ráfordításait nem 

finanszírozhatja a víziközmű-szolgáltatás díjából. 

2013. 07. 01-ig az ingatlan tulajdonosa rákötési kötelezettségét köteles teljesíteni, 

amennyiben 2012. július 15-én a közműves ivóvízellátás vagy a közműves 

szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az 

ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll - 83.§(5). 

2013. 12. 30-ig a víziközmű szolgáltató az átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérő 

berendezést helyez el - 83.§(4). 

2014. 01. 01-től a víziközmű szolgáltató az általa működtetett vízközművekről térképi 

nyilvántartást vezet - 13.§. 

2014. 03. 31-ig az ellátásért felelős a területileg illetékes vízügyi hatóságnál kérheti a 

vízvezetési szolgalmi jog javára történő megállapítását, vagy a vízvezetési szolgalmi jog 

részére történő bejegyzésére alkalmas határozat kiadását, ha az ingatlan-nyilvántartásban az 

idegen ingatlanon lévő víziközmű vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog jogosultjaként 

2013. december 31-én nem települési önkormányzat, vagy az állam van bejegyezve - 81.§(1). 

2014. 09. 15-ig a Hivatalhoz be kell nyújtani az első tizenöt éves időtávra készített gördülő 

fejlesztési tervet, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll - 11.§. 

2014. 12. 31-től a következő kiszervezett tevékenységeket kizárólag az állam, települési 

önkormányzat vagy ezek közös tulajdonában álló gazdasági társaság végezheti: víziközmű 

napi üzemben tartását, víziközmű hibaelhárítását, víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtását, 



ügyfélszolgálati tevékenységet, fogyasztásmérő berendezés leolvasására irányuló 

szolgáltatást, díjbeszedési szolgáltatatást, felhasználási hely ellenőrzését, vagy 

fogyasztásmérő berendezések cseréjét - 45.§(5) 

 

 

A Magyar Energia Hivatal szerepe: 

A Hivatal legfontosabb feladatai a víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozóan: 

jóváhagyja az üzemeltető működési engedélyét - 35.§(1) 

jóváhagyja az üzemeltetési szerződéseket - 15.§ (1) 

kijelöli a közérdekű üzemeltetőt - 32.§(1) 

eljár víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében - 3.§(6) 

hozzájárul a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti egyes 

cégjogi eseményeihez - 42.§(1) 

előzetes engedélyt ad a víziközmű-üzemeltetés később meghatározásra kerülő részeinek 

kiszervezéséhez, további nevesített részeinek kiszervezéséhez az előzetes tájékoztatása 

szükséges - 45.§(1) 

jóváhagyja a víziközmű szolgáltató későbbi kormányrendeletben meghatározásra kerülő 

feltételek szerint elkészített beszerzési szabályzatát - 46.§ 

betekintési joga van a víziközmű-szolgáltató pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, valamint az 

azokhoz kapcsolódó bizonylatokba - 50.§(1) 

jogosult a feladat ellátása érdekében a víziközmű-szolgáltatótól, az ellátásért felelőstől, a 

jegyzőtől, a víziközmű tulajdonosától és a kiszervezett tevékenységet végzőtől eseti és 

rendszeres információt kérni, továbbá az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel 

kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti 

titkot tartalmazó iratokat is - 60.§(1). Az adatszolgáltatás részletes szabályozását a későbbi 

rendeletek fogják meghatározni - 74.§(1)1., 8. „ 

  

 

Pénzügyi Iroda: 

  

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. október 1-én:     -109.210.270,- Ft 

 Bevételek október 1 – október 31.:                    29.917.386,- Ft 

 Kiadások . október 1 – október 31.:      -103.312.168,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege október 31-én: -182.605.052, - Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két 

ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 243.659.408,-Ft, 

tehát működésünk forrását továbbra is a folyószámlahitel biztosítja. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámla hitelt a bank 2012. 

december 21-ig nyújtja, azon a napon egy összegben vissza kell fizetni. A 2012. évi 

költségvetésben tervezett bevételek nem realizálódtak, miközben a kiadások igen. 

 

 

Adóhatósági munka: 
 



A Képviselő-Testület a 238/2012. számú Képviselő-testületi határozatban kezdeményezte az 

idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását, melynek tárgyalása a 2012. 

november 28-i ülésén történik. 

 

 

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha 

szükséges korrigáljuk. 

 
Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 34/2011.(XII.1.)  önkormányzati rendelet:  a  Szentgotthárd Város Helyi Építési 
Szabályzatának valamint szabályozási tervének egységes szerkezetbe foglalására megalkotott  

rendeletének módosítása  változtatást nem igényel. 

 

- A  35 /2011.(XII.1.)  önkormányzati rendelet : a  fizető parkolók működésének és 

            igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása a mostani 2012. novemberi 

            képviselő-testületi ülésen várhatóan módosításra kerül. 

 

 
                                           

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

    

Kardosné Kovács Márta : A Széchenyi u. – Mártirok u. kereszteződésénél a Non Stop üzlet 

környezetében levő szemetes útszakasz takarítása ügyében értesítettük a közterület 

felügyelőket, továbbá az üzlet tulajdonosának figyelmét is felhívtuk a környezetének tisztán 

tartására. 

 

Labritz Béla :  A Széll Kálmán téren a III. Béla szobor környezetében levő önkormányzati út 

KRESZ szabályai szerinti közlekedés betartatására a közterület felügyelők figyelmét 

felhívtuk. 

 

Dömötör Sándor : - A Május 1. u. javítását december elejéig történő javítását a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt Körmendi Üzemmérnökségének vezetője ismételten megígérte. 

- A József Attila u. egyirányúsításának lehetőségét a Rákóczi u. és a Deák Ferenc u. között 

már többször tárgyalta a Képviselő-testület és forgalomtechnikai okokból nem támogatta. (a 

Széll Kálmán tér esetleges kényszerű lezárása esetén lehetetlenné válna a városközpont 

gépjármű forgalma) 

- A Rózsa Ferenc utcában a „túlnőtt” növényzet nyírására a Közszolgáltató Vállalt és az 

érintett lakók figyelmét felhívtu. 

 

Vadász József: A zsidahegyi u. kőzúzalékkal történő kátyúzását, amennyiben a 

Közszolgáltató Vállalat szállító és rakodógép hiányában nem tudja elvégezni, akkor más 

kivitelezőktől megrendeljük. 

Megnyugtató műszaki megoldás a  Zsidahegyi u hengerelt (meleg) aszfaltréteggel történő 

helyreállítása lenne. Sajnos a kivitelezés cca. 30 MFt költsége nem áll rendelkezésünkre. 

 



 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



V. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. november 19-én 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
barokk templom és 
kolostor turisztikai 
fejlesztése 

NYDOP-2.1.1     elutasítva 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

1F:1.617.000,- 
2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Közbeszerzés eredménye: 
Tempero Kft. Budapest, nettó 

összeg: 44.500.000 Ft. 
Munkaterület átadása megtörtént. 

Várhatóan új közbeszerzési eljárást 
kell lebonyolítani a Tempero Kft eláll 

a szerződéstől. 
Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 
55.555.555,- Ft 

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- Ft 
(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Stratégiai zajtérkép készítése 
folyamatban. Légszennyezettségi 
térkép elkészült. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ívóvízminőségjavítása 
EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

 

3.045.000,-Ft 

 

 Nyert! 

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása 

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

18.000.000,- Ft 

18.000.000,- Ft 

2.000.000,- Ft 

9.000.000 Ft önerőt átutalta  a 
VÁTI Kht. Október 25-26-27 

utazás Luzernbe, szakmai út. 
Liget Led-es parkvilágításának 

kiépítésére beszerzés. 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 

 

Önk. projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
117.103.547,- Ft 

 
Teljes: 

304.702.173,-Ft 
 

 
 

Önkormányzat: 
13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

A kivitelei- és tendertervek 
elkészültek. A kivitelezést 
célzóközbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban. 

Önerő igénylés előírt módon 
benyújtva. Bírálat folyamatban, 

esélyek jók. (Széchenyi 
Programiroda) 

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

2.838.497,- 

 
 

2.838.497,- 
0,- 

Szerződéskötés megtörtént, 
VÍZÉPTEK Bt. Kivitelezés 2012-

ben. Eredeti befejezési határidő: 
2012. november 15., 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

13.011.505,- Ft  

 Elbírálás folyamatban. 

 
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 

benyújtott pályázatok helyzete 2012. november 19-én 
 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, elszámolása 
folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-Ft/év 8.550.000.-
Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
a Pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-Ft/év 8.000.000.-
Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 
 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 
2.600.000.-Ft/év 2.600.000.-

Ft/év - Megvalósítás szakasza 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-11 
 
Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 

 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634.-Ft 

 10% + az 
óvodai 
feladatellátási 
hely 
felújításának 
költségeinek 
100%-a 

nyert, támogatási szerződés 
megkötésre került, a közbeszerzés 
előkészítése zajlik 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár 
Óvodájának négy 
gyermek csoportszoba 
teljes felújítására, és a 
hozzájuk tartozó 
gyermekmosdók-, illetve 
4 db gyermeköltöző 
felújítása 
Kerekerdő Óvoda 
tetőszerkezetének 
felújítása, külső vakolat 
javítása 

a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete, az 
önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó 
központosított 
előirányzatból 
származó támogatás 
igénybevételének 
részletes feltételeiről 
szóló felhívásra 

19/2012. TT 
határozat 

 
 
 
 
 

29.889.747.- 

 

6.235.079.-Ft benyújtva, elbírálás alatt 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 
kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 
támogatási 
intenzitású 

benyújtva, elbírálás alatt 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 
pályázata 

Az Óvodafejlesztés” 

(kódszám: TÁMOP-
3.1.11-12/2) 

- 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

benyújtva, elbírálás alatt 

 
 

 
 


