
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. arról tájékoztatott minket, 

hogy a hamvasztó-üzemi szolgáltatások díjszabása 2013. február 1-jétől megváltozott: bruttó 

27.940,- Ft-ról bruttó 38.100,- Ft-ra nőtt. Ennek következtében a SZET Szentgotthárdi Kft. is 

módosítani kényszerült szolgáltatási díjtáblázatát. A módosítás érinti a szociális igazgatásról 

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

rendeletünk temetési segélyt szabályozó rendelkezéseit. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén nem a valós költségek alapján kerülne kiszámításra a temetési segély összege. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2013. február 18. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

  



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében, a Magyarorszár Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41.§-

ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. 

§ (3) bekezdésében és 46. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

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

földbetemetés költsége 2013. évben nettó 164.376,- Ft; a legolcsóbb hamvasztásos 

temetés költsége nettó 184.145,- Ft.” 

  

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

Huszár Gábor                                                             Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

kihirdetve:  

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdon temetési szolgáltatást végző cég szolgáltatási 

díjtáblázatában bekövetkezett változás indokolja. 



2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, mely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

7. § (1) bekezdése alapján kötelező eleme a jogszabálynak. A hatálybalépés napja 

nem előzheti meg a jogszabály kihirdetésének napját. A módosító rendelkezések a 

hatálybalépésükkel végrehajtottá válnak, a végrehajtottá válást követő napon pedig 

hatályukat vesztik. Ha a jogszabály minden rendelkezése előre látható időpontban 

végrehajtottá válik, a jogszabály hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban 

lehet rendelkezni a jogszabály hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2013. 02.27-i ülésére 

 

Tárgy: A Fizetőparkolást szabályozó rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2012. decemberében fogadta el a Képviselő-testület a fizetőparkolási rendszer módosítását, a 

kék zóna bevezetését és a kék kártya is ezzel a módosítással jött létre.  

2013. február 01-től a közlekedés rendje változott a városközpont egyes területei: egyirányú 

lett a József A. utca és a Rákóczi utca – és ezeken a közterületeken – meg a Deák F. u. 15-17 

udvarán lévő közterületen – jött létre az ú.n. kék zóna – itt parkolhatnak ezentúl azok a 

szentgotthárdiak, akik a gépjárműadójukat befizették és kiváltották a kék zóna használatára 

feljogosító kék kártyát továbbá itt is parkolhatnak azok a szentgotthárdiak is, akik 

kedvezményes parkolóbérlettel rendelkeznek. Az új rendszer bevezetése óta eltelt néhány 

hétben kiderült, hogy  vannak olyanok is ezekben a kék zónába tartozó utcákban, akik ott 

laknak, de nem szentgotthárdi bejelentett lakosok, így a gépjárművük után sem 

Szentgotthárdon adóznak viszont a kék zónában kék kártya nélkül nem állhatnak meg – ebből 

pedig az következik, hogy saját házuk vagy lakásuk előtt sem állhatnak meg az autójukkal.  

Az új rendszer bevezetését követő néhány hétben szankciót senkivel szemben nem 

alkalmaztunk így ezek az emberek sem lettek büntetve, viszont a helyzetüket rendezni kell.  

Az 1. számú melléklet szerinti rendelettervezet erről szól. Lehetővé teszi a kék kártya 

kiváltását a kék zónában élő nem szentgotthárdiak részére és az olyanok részére is, akik 

bejelentkezett szentgotthárdi lakosok a kék zónában, de pl. új gépjárművük van amire még 

gépjárműadót fizetni nem kellett – viszont a járművel meg szeretnének állni a házuk előtt. A 

javaslat kiterjeszti a kék kártyát kiváltani jogosultak körét ezekre az emberekre is.  

Felmerült és akár vitát is lehetne nyitni arról, hogy ennek a körnek is 500 Ft legyen-e a kék 

kártya kiváltása mint a Szentgotthárdon gépjárműadót fizetőknek vagy legyen magasabb a 

kék kártyáért fizetendő díj. A Javaslatunk ezt egyelőre nem tartalmazza ami nem jelenti azt, 

hogy ennek valamilyen formáját a jövőben ne dolgozzuk majd ki – egyelőre várnánk ezzel 

legalább az év végéig.   

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a kék kártyát 

kiállítani jogosult önkormányzati cégnek jelent többletbevételt a kék kártyák kiállításáért 

kérhető díj. A változásnak társadalmi kihatása korlátozott és cask azoknak jelent segítséget, 

akik a kék zónában élnek – nekik viszont a mindennapjaikat megkönnyíti.     

környezeti és egészségi következménye: a kék zóna bevezetésével a belvárosi részen 

szerettünk volna olyan helyzetet kialakítani, amikor a fizető parkolás megmarad, további 

parkolásra a helyben élőknek teremtünk lehetőséget viszont azt is reméltük tőle, hogy elérjük: 



kisebb less a belvárosban parkoló autók száma ezáltal a környezetet is tehermentesítjük a 

belvárosban.  E célt ez a módosítás is szolgálja.    

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: e változás adminisztrációs többletfeladatokat az 

Önkormányzati KözszolgáltATÓ Vállalatnál okoz hiszen újabb igénylők jelentkeznek a kék 

parkolási kártyáért, ugyanakkor ezt elllensúlyozza a kiállításért járó bevétel.    .    

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják.  

A jogalkotás elmaradásának esetén megnehezül a kék zónnában élők mindennapi élete. 

Álláspontunk szerint a változásnak jóval több a pozitív hozadéka, mintha a jelenlegi rendszer 

megmaradna. 

Szentgotthárd 2013. 02.17. 

 

                                                                          Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                                    Jegyző  



1. számú melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának …/… .(…. )önkormányzati rendelete  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati  

rendelet a módosításáról 

 

 

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

bekezdés a) pontjában, és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 

meg. 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4. § (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  

„Fizető parkolókban várakozni az üzemeltetési idő alatt, illetve  Kék zónában  várakozni csak 

jelen rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék zónába az éves kedvezményes bérlettel 

rendelkező is parkolhat, ha a bérlet e rendelet szerinti kihelyezéséről gondoskodott.” 

  

2. § A Rendelet 9/B.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

„A Szentgotthárdon gépjármű-adó fizetésére kötelezettek egész évre szóló  

„Szentgotthárdi kék parkolási kártya” (továbbiakban kék kártya) váltására jogosultak, mely 

kártya birtokában használhatják a 2.§ szerinti kék zónába tartozó helyeket  a (2) bekezdés 

szerinti feltételekkel. Ugyancsak jogosultak kék kártya váltására azok, akik igazolják, hogy a 

Rendelet 1.  melléklete szerinti utcában laknak de állandó bejelentett lakcímük nem 

Szentgotthárdon van így gépjárműadó fizetésére nem Szentgotthárdon kötelezettek. A kék 

zóna területén lévő utcákban élést igazolni kell a tartózkodási helyre való bejelentkezés esetén 

lakcímkártyával, egyéb esetben a kék zónába tartozó területen történt ingatlanvásárlás esetén 

a tulajdoni lapmásolattal, más jogcímen való ingatlanhasználat esetén a lakás/ingatlan 

tulajdonosának teljes bizonyító erejű dokumentumban tett igazolásának bemutatásával. E 

jogcímek megszűnése esetén a kék kártyát vissza kell adni.  Kék kártyára jogosultak azok is, 

akik a Rendelet 1. melléklete szerinti utcákba állandó lakcímre már bejelentkeztek, de a 

gépjárműadójukat majd csak a következő évtől tudják Szentgotthárdon fizetni.  

A Kék kártya addig lehet az arra jogosultak birtokában, amíg az e §-ban említett jogosultsági 

feltételek meg nem szűnnek. Megszűnésük esetén a kék kártyát vissza kell adni - a Kék kártya 

kiváltásakor fizetett díjból azonban semmilyen jogcímen nem jár visszatérítés.  

 

3.§ E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.     

 

Huszár Gábor                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                      Jegyző  

Kihirdetve:  



Indokolás: 

A tervezet 1. §-ához: 

A § különbséget tesz a fizető parkolókban való várakozás és a kék zónában való várakozás 

között. A fizető parkolóban várakozás szabályait a fizető parkolóban csak az üzemidőben 

szabályozza ez a rendelet, a kék zónában viszont nincsen üzemidő – a nap 24 órájában 

vonatkoznak rá az e rendelet szerinti előírások.  

 

A Tervezet 2.§-ához: 

E § eltérően szabályozza a Szentgotthárdon gépjárműadót fizetőkre vonatkozó előírásokat és a 

kék zónában élő de gépjárműadót nem itt fizetőkre vonatkozó szabályokat. Minden 

szentgotthárdi kiválthatja a kék kártyáját ha az adóját befizette. Az adót nem itt fizetők közül 

viszont cask azok, akik a kék zónában élnek. Az ott élést megfelelően igazolni kell. 

Különösen nagy a jelentősége ott, ahol a kék zóna területén élők nem a saját ingatlanukban 

élnek, hanem pl. bérlők vagy albérlők. Ilyenkor teljes bizonyító erejű iratban kell a 

tulajdonosnak igazolni, hogy a lakásában valaki laklik. 

Külön figyelni kell azokra, akik a kék kártyát kiváltották majd a kék zónából elköltöztek. 

Tőlük a kártyát be kell vonni – ehhez majd szükség lehet az ingatlantulajdonosok 

együttműködésére, jelzésére is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2013. február 27.-i képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Füzesi u. 5/a. számú, 1652. hrsz-ú (belterületbevonás előtti hrsz: 0222/10.) 

telek (továbbiakban: Telek)  a Silence Kft. tulajdonában van. A Telken a tulajdonos 

élelmiszer áruház építését tervezi. A Telekre az Ipari park I. ütem helyi építési szabályzata és 

szabályozási terve vonatkozik, melyet 2005-ben fogadott el a Képviselő-testület és több ízben 

módosítva lett.  

A Silence Kft. kérelmével ( 1.sz. melléklet) a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban:HÉSZ) 

és szabályozási terv alábbi tartalmú módosítását kezdeményezte:  

 

1. új útcsatlakozás kialakíthatósága a Füzesi útról, kizárólag a Telek megközelítése 

céljából 

  

2. a Telekre vonatkozóan az építménymagasság 6,00 m-re csökkentése 

 

3. a hátsókert legkisebb mélységének meghatározása, lehetőség szerint 1,00 m-ben  

 

 

A Képviselő-testület a kérelmet 147/2011. számú határozatával támogatta. 

 

147/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

„Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a 28/2007.(IX. 27.) ÖKT 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Helyi építési szabályzat II. fejezet Ipari park I. ütem 
tömbterület szabályozási előírásainak alábbiak szerinti felülvizsgálatát: 

 

 A felülvizsgálat során a Szentgotthárd Füzesi u. 5/a. számú, 0222/10. hrsz-ú földrészlet 

vonatkozásában meg kell vizsgálni:  

- új útcsatlakozás kialakíthatóságának lehetőségét a Füzesi útról, kizárólag a telek 

megközelítése céljából  



- a telken biztosítandó legnagyobb építménymagasság 6,00 m-re csökkentésének lehetőségét 

- a hátsókert legkisebb mélységének 1,00 m-ben történő meghatározását  

 

 A felülvizsgálat során garantálni kell a Kolostor-együttes páratlan településképi 

megjelenésének biztosítását, erre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatba a megfelelő előírásokat be 

kell emelni. 
 

 A felülvizsgálati, módosítási eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

SILENCE Kft-t terheli. A költségek viselésére a kérelmezővel külön megállapodást kell kötni és a 
felülvizsgálati, módosítási eljárást csak a költségek kérelmező általi megelőlegezése után lehet 

megindítani. A törvényi szabályozás értelmében az Önkormányzat bármely településrendezési eszköz 

felülvizsgálatát, módosítását, elkészítését támogató döntése, kizárólag a településrendezési eljárás 

megindítására kötelezi az Önkormányzatot.” 
 

A felülvizsgálat lezajlott.  

 

Az állami főépítész tárgyhoz kapcsolódó záró-véleményezése, az előterjesztés 2.sz. 

melléklete. 

 

A HÉSZ módosításának dokumentumai azok terjedelme miatt az építési hatóságnál 

rendelkezésre állnak. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárás lefolytatása során az üggyel 

kapcsolatban az érintett lakosság, szerveztek, érdek-képviseleti szervek részéről észrevétel 

nem érkezett. 

    

A változások lényeges elemei: 

A Helyi Építési Szabályzat csak erre a telekre vonatkozó előírásokkal módosul. 

 

A módosítás az építési övezet alábbi előírásait érinti: 

a) A telek adottságai miatt az épületet a Füzesi útra merőleges tengellyel lehet 

elhelyezni. Ugyanakkor a város felé közeledők számára az apátság feltáruló 

látványa nem sérülhet, ezért az épületet a lehető legnagyobb mértékig hátra kell 

húzni. Az árufeltöltő-rakodó helyiség hátsó falsíkja és a hátsó telekhatár között 

1,0m szabad területsáv marad. A megengedett legnagyobb építménymagasság 

7,5m-ről 6,0m-re csökken. 



A hátsó telekhatárral szomszédos telek területfelhasználási besorolása gazdasági 

erdő, beépítésre nem szánt terület, a hátsókert szűkülésének nincs korlátozó 

hatása. 

 

b) A hatályos építési övezet a Füzesi útra új útcsatlakozás kialakítását tiltja. Annak 

érdekében, hogy a tervezett áruházat mind a személygépkocsi forgalom, mind az 

árufeltöltés végett ne a szomszédos Penny Market parkolóján keresztül lehessen 

megközelíteni, új útcsatlakozás létesítési kérelmet nyújtott be a beruházó a 

Magyar Közút Zrt- hez. A közútkezelői hozzájárulást megkapta. 

 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:A módosítás 

lehetővé teszi egy terület fejlesztését, de csak egyetlen ingatlanra, annak a tulajdonosára 

vonatkozik. A tervezett beruházás lehetővé válása esetén új kereskedelmi egység jöhet létre 

Szentgotthárdon. Ugyanakkor a rendelettervezet a beruházást olyan módon engedi csak, hogy 

a városról a Rábafüzes felől érkezők elé táruló vizuális képet ne sértse. Az előkészítés során 

felmerült költségeket az önkormányzat kifizette, de azokat a kérelmező tulajdonos 

finanszírozta, így költségvetési kihatása a rendelet megalkotásának nincsen.  

környezeti és egészségi következménye: a Helyi Építési Szabályzat módosítása mindig az 

első lépése egy későbbi beruházásnak. Amíg a rendeletalkotásig eljutottunk, több hatóság, 

szakmai szervezet vizsgálta a kezdeményezett változás környezeti és egészségi 

következményeit – ebből kiindulva – ezek a szervezetek jóváhagyták a terveket. A rendelet 

következtében megvalósuló beruházásnak káros következményei nem lesznek. 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletmódosítás az alapja a további 

engedélyezési eljárásnak, így a rendelet segíti az adminisztrációs feladatokat. 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják.  

A jogalkotás elmaradásának esetén meghiúsul az ingatlan tulajdonosának tervezett 

területfejlesztési terve, ingatlanát nem tudja hasznosítani vagy teljesen új irányba kell 

gondolkodnia. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Szentgotthárd, 2013. február 15. 



 

 

 Dr.Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

 

 

  



 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2011. (….) számú 

önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint 

szabályozási tervének egységes szövegéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi LXV. törvény 42. §. 1., az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, továbbá az Országos Településrendezési és 

Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendeletben foglaltak alapján az 

alábbi rendeletet alkotja  

1.§ A Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának valamint szabályozási tervérnek 

egységes szövegéről szóló 28/2007 (IX. 27) önkormányzati rendelet (továbbiakban  Rendelet) 

24.§.-a  a következő (3) bekezdéssel egészül ki:   

„(3) A   jelű kialakult építési övezet előírásai a  

 

1652.hrsz-u telekre terjednek ki:  

a) A kialakítható legkisebb telek területe: 3000m2 

b) A beépítési mód szabadonálló. 

c) A hátsókert legkisebb mérete 1,0m lehet. 

d) A beépítettség legnagyobb mértéke 50% lehet. 

e) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0m. 

f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. 

g) A zöldfelület legkisebb mértéke 20%. 

h) Terepszint alatti építmény a telekterület legfeljebb 40%-a alatt létesíthető. 

i) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsiparkolók és rakodóhelyek telken 

belül helyezendők el.” 

 

50 SZ 

 
3000 6,0 GKSZ 

KS 



2.§  (1) A Rendelet 2. melléklete Eaz e rendelet 1. melléklete  szerinti a „970-SZABM 2/2010         

         törzsszámú tervdokumentáció 2.2 számú Ipari Park I. ütem szabályozási terv 3.sz.  

         módosítása” c. tervlappal egészül ki. 

   (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését      

   követő napon hatályát veszti. 

 

 ……………………… ……………………… 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve. 

 

 

 

 

1. melléklet a Rendelet 2. mellékletének módosításáról 

 

A 2. mellékletet kiegészítő „970-SZABM 2/2010 törzsszámú tervdokumentáció 2.2 számú 

Ipari Park I. ütem szabályozási terv 3.sz. módosítása” c. tervlap 

 

 

A módosítás célja és indoklása: 

 

A módosítást a Silence Kft. kezdeményezte abból a célból, hogy beruházását minél 

optimálisabb feltételek között valósíthassa meg.  

 

A HÉSZ módosítására irányuló kérelmet az önkormányzat támogatta.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet 



 

 



 

 



 



3.sz. melléklet

 

 



 

 

 



J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat. 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul-            

vételi eljárások száma: 

             1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

6 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 



  

 Megvalósult február 1-től  a „Kék zóna” parkolási rendszer keretében a Rákóczi u. és 

a József Attila utca  Rákóczi u, Deák F. u. közötti szakasza  forgalmi rendjének 

megváltoztatása, egyirányúsitása.  Az Evangélikus Egyházközség levélben kérte a 

vasárnapi parkolás lehetőségének biztosítását, ugyanis a jelenlegi „Várakozni tilos 

kivétel kék kártyával” felirat munkaszüneti napokon is tiltja a várakozást.  

 A „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” NYDOP-4.1./B-11-2011-

0006 pályázat keretében a Gimnázium és piac mögötti vb. támfal építésére  benyújtott 

ajánlatok elbírálásra kerültek. A nyertes vállalkozóval az UTPLAN kft-vel a 

szerződéskötés megtörtént.   

 Szentgotthárd-Farkasfa  településrész ivóvízminőség javítása KEOP-1.3.0/2F/09-

2010-0021 pályázat keretében, a Tempero Zrt-vel kötött kivitelezői szerződés 

felbontását követően, újabb ajánlatokat kértünk a kivitelezésre. A tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás lezárása után a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés 

megköthető. 

 Folyamatban van a Hunyadi úti buszpályaudvar áthelyezésére beadandó pályázat 

öszeállítása 

 

       

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. december 1-én:    - 268.925.199,- Ft 

 Bevételek december 1 – december 31.:                  32.319.097,- Ft 

 Kiadások . december 1 – december 31.:     -  30.393.853,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege november 31-én:   - 266.999.955,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk  275.000.000 e/Ft. 

A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk  

– 273.330.335Ft, tehát működésünk forrását továbbra is a folyószámlahitel biztosítja. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámla hitelt a számlavezető 

bank 2013. június 30-ig nyújtja, azon a napon egy összegben vissza kell fizetni.  



Kifizetetlen számláink összege: 13.229 e/Ft + a Társulásnak 18.055 e/Ft, összesen: 31.284 

e/Ft. Február 25-én a Magyar Államkincstár inkasszója várható kb 18.945 e/Ft összegben. 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a 

Társulás tekintetében a pénzforgalmi jelentést (2012. I.-XII. hó) 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a 

Társulás tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2012. I.-XII. hó). 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 

tekintetében a részesedésjelentést. 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk 2012 évről. 

- Folyamatos az önkormányzat és intézményei, a Polgármesteri hivatal, Társulás és 

intézményei, a nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi zárási munkálatai, valamint az 

önkormányzat és Társulás esetében a 2012. évi állami támogatásokkal való elszámolás 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 

tekintetében a 2012. évi ÖNKADO zárási összesítőt. 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé  az önkormányzat által 

bevezetett helyi adókról készült összesítést az ÖNEGM rendszerben 

- Elkészítettük a 2013. évi nyitó kivetési állapotokat 

- A parkoló bérlethez folyamatosan adjuk ki az igazolásokat a gépjárműadó befizetéséről 

- A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

- Folyamatosan felszólításokat küldünk az adózóknak hiánypótlásokra.   

- A beérkező méltányossági kérelmek elbírálása, és adóigazolások kiadása, adóérték- 

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása. 

- A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

- Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

- Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

- A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozathozatalok 

folyamatosan történnek. 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 



 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége 2012. 

augusztus havi információs jelentés (2012.12.21-2013.01.20) 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 637 fő, 164 fővel több, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 9,4 %. A nyilvántartott 

pályakezdők száma 34 fő, számuk az előző időszakhoz képest 2 fővel csökkent. 

 

Tárgyidőszakban 210 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint legtöbben a 

feldolgozóiparból (58 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (41 fő); területen kívüli 

szervezet (35 fő - főleg közfoglalkoztatás); kereskedelem, gépjárműjavítás (15 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (12 fő); közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás; építőipar (9-9 fő); szállítás, raktározás (6 fő) érkeztek. A többi belépő 

száma viszonylag egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A belépők száma az előző 

időszakhoz képest 117 fővel nőtt. Az alábbi feldolgozóipar-ágakból érkeztek a legtöbben: 

fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység (24 fő), gép, gépi berendezés 

gyártása (9 fő), textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása (7 fő), fémalapanyag és 

fémfeldolgozási termék gyártása (6 fő), járműgyártás (5 fő). A feldolgozóiparból belépők 

száma az előző időszakhoz képest a 23 fővel növekedett. A fafeldolgozó-ipari szakemberek 

tárgyidőszakban nagyobb számban érkeztek, és ez jellemzően a magyar és osztrák építőipar 

téli szezonalitása miatt van. Az országos és helyi közfoglalkoztatásból beáramlók száma 

minimum 30 %-al meghaladja a feldolgozó-ipariakét. A többi ágazat között viszonylag 

egyenletes mértékű, de kifejezett a regisztráltak számának növekedése. Ez a januári 

időszakban tendencia. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 46 fő (az előző időszakban: 70 fő volt). Elhelyezkedés miatt 

11 fő lépett ki. Ezen kívül 6 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el. Munkáltató nagyobb 

létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 16 fő, az előző időszakhoz képest 23 fővel 

csökkent. A legtöbb ajánlat a feldolgozóiparból (11 fő) érkezett. Az előző időszakban a 

közfoglalkoztatásban volt egy beléptetési periódus, ezért az állásajánlatok száma ott nőtt. A 

téli időszakban jellemzően a szabad álláshelyek száma drasztikusan visszaesik. A munkaerő-

igények 1-4 fősek. Nagyobb létszámú állásbejelentés nem érkezett. 

 

Hiányszakmák: elektromos karbantartó, bádogos. 

 

Speciális követelmények nem fordultak elő a munkáltatók részéről, a felajánlott és 

számosított munkabérek zöme minimálbér és a bérminimum környékén van. 



 

Tárgyidőszakban nincs tudomásunk letelepedő új vállalkozásról. 

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. 

 

A közfoglalkoztatással összefüggő ágazatokból beáramló álláskeresők száma nőtt. Ők 

javarészt szakképzetlen álláskeresők, és ha lesz rá lehetőségük, többségük ismét a 

közfoglalkoztatásban helyezkedik el. A mennyiségi növekedést leszámítva, jelentős változás 

nem történt.  

 

A regisztrált álláskeresők jellemzően az alábbi munkakörökben dolgoztak a legtöbben, illetve 

helyezkednének el szívesen: 

egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (főleg 

közfoglalkoztatott (69 fő), mechanikai gép-összeszerelő (35 fő), bolti eladó (33 fő), 

dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő (28 fő), intézményi takarító és kisegítő 

(22 fő), egyéb takarító és kisegítő (21 fő), lakatos (20 fő), konyhai kisegítő; pincér (18-18 fő), 

bútorasztalos (17 fő), famegmunkáló (14 fő), tehergépkocsi-vezető, egyéb ügyintéző (13 fő), 

rakodómunkás; tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr; festő és mázoló (12-12 fő). 

Leggyakoribb képzési igények: nyelvi képzések, vagyonőr, „C” vagy „C+E” kategóriás 

vezető, szakács. Sokan munkahely hiányában bármilyen képzésben szívesen részt vennének.  

 

 

 

IV.  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  7/2012.(III.1.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2012. évi 

költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  8/2012.(III.1.) rendelet: A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló rendelet 

módosítást nem igényel. 

 

- A  9/2012.(III.1.) rendelet :  A 2/1994. (I. 27.) Szentgotthárd Város Önkormányzata        

      Képviselő-testületének  a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról és a  

       10/1991. számú Önkormányzati Rendelet a víz- és csatornadíjak megállapításának   

        módjáról és azok mértékéről  szóló rendeletek  hatályon kívül  helyezésre  

        kerültek  2012. március 2.-től.  Felülvizsgálatot már nem igényelnek. 

 

- A  10 /2012.(III.1.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló rendelet módosítása  

      változtatást nem igényel. 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

                              

Dömötör Sándor: A rábafüzesi kerékpárút Szentgotthárd – Shittl Kft közötti szakasza 

úthibáinak felmérését a kivitelezővel közösen végezzük el. A rossz kivitelezésre vissza- 

vezethető hiányosságok garanciális munkák keretében kijavíttatjuk.  

 

dr. Haragh László : Kethelyi  Kis utca,  Sallai utca kereszteződésénél levő vízelvezetési 

hiányosságokat megvizsgáljuk és ha a hiba műszaki jellegű, akkor azt az időjárás 

függvényében, mielőbb kijavíttatjuk.  

 

 

Szentgotthárd, 2013. február 20. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. február 18-án 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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,- 

Tempero Kft. végelszámolás alatt, 
új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. 

Ajánlatok bontása 2013. február 18. 

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. 
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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. 

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.

0
0

0

,
-

F

t 

 

 Nyert! 
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TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása 

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 
t

a

n

t
e

r

m
i

 

c
s

o

m

a
g 

1 

a
l

k

a

l
m

a

z
á

s

 
s

z

e

r
v

e

r
 

c

s

 

 

 

9.576.037,- Ft 

0,- Ft 
Zárójelentés és elszámolás 

megtörtént. 
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Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 
 

18.000

.

0
0

0

,
-

 

F
t 

18.000.000,- Ft 

2.000.000,- Ft 
2013. január 24-26 energia 

felülvizsgálat Szentgotthárdon, 
kiértékelés 2013. áprilisában. 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 

Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.00
0

,

-
 

F

t 

 

 Elbírálás folyamatban. 
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Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 

 

268/2011. 

 

 

Önk. 

p
r

o

j
e

k

t

r
é

s

z
: 

130.11

5
.

0

5

3
,

- 

 
Teljes: 

317.71

3
.

6

7

8
,

- 

 

Igényelt 
támogatás önk.: 

117.103.547,- Ft 

 

Teljes: 

304.702.173,-Ft 

 

 

 

Önkormányzat: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Építőipari 
és Szolgáltató Kft. (Zalaegerszeg) 
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Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  

vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 

Horgászegyesület 
Szentgotthárd 

 

 

 
2.838.

4

9

7
,

- 

 

 

2.838.497,- 0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK Bt. 

Munkaterület átadás január 25-én 
megtörtént. 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

13.011

.

5
0

5

,

-
 

F

t 

 

 Elbírálás folyamatban. 

 

 

 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 
benyújtott pályázatok helyzete 2013. február 18-án 
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Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 
174.9

0
8
.
-
e
u
r
o 

nyert 8.744.-euro 
A projekt megvalósult, elszámolása 
folyamatban. 

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.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

8.
5
5
0
.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

- 

Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást nyert  
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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.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

8.
0
0
0
.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

2.
6
0
0
.
0
0
0
.
-
F
t
/
é
v 

- Megvalósítás szakasza 
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SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-11 

 

Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.94
0
.
7
0
5
.
- 

 
 
 
 

79
.
1
4
6
.
6
3
4
.
-
F
t 

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

nyert, támogatási szerződés 
megkötésre került, a közbeszerzés 
előkészítése zajlik 

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 

 
 
 
 
 

29.88
9
.
7
4
7
.
- 

 

6.235.079.-Ft benyújtva, elbírálás alatt 
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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 

 

 

 

 

 


