
ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2013. március 27-i  ülésére 

 

Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk már többször kérte Szentgotthárd 191/1.hrsz-ú volt határőr laktanya 

tulajdonjogának ingyenes átadását az ingatlan vagyonkezelőjétől, a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től.  

Az ingatlan vagyonkezelője az MNV/01/15064/2/2013. 1. számú mellékletként csatolt 

levelében, hogy önkormányzatunk vagyonátvételi  igényét, hivatkozva a 2007. évi CVI. Törv. 

36.§.(2) bek. c) pontjára és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§. (2) bek. a) és b) pontjaira, 

valamint az 1990. évi LXV.Tv. 8.§. (1) bekezdéseire,  testületi határozatban nyilvánítsa ki. 

 

Előre bocsátjuk, hogy ugyanebben a kérdésben már többször határozott a T. Testület, sőt az 

illetékes állami szerv részére gyakorlatilag ugyanilyen tartalmú határozatot is elfogadott már – 

az akkori elfogadáskor   hatályos jogszabályokra hivatkozással.      

Most a kérésnek megfelelően javasoljuk ismételten a határozat meghozatalát.    

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be  a Magyar 

Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében levő Szentgotthárd 

191/1. hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére, a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján. 

- A 191/1. hrsz-ú volt határőr ingatlan átadását, a  254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) 

pontja alapján, önkormányzati szociális lakások kialakítása céljából kezdeményezi. 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bek. 9. 

pontja  és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja szerint „helyi közszolgáltatások 

körében különösen : településfejlesztés, településrendezés” segítendő feladat céljából 

kezdeményezi az ingatlan átadását. 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete magára vállalja a Szentgotthárd 

191/1. hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadása esetén, a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségeket, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontjának megfelelően. 

 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. 03. 18. 

                                                           

                                                                                                      Fekete Tamás      

Ellenjegyzem :                                                                      városüzemeltetési vezető 

 

 

1. számú melléklet 



 

 

 



 

 

 



 

! 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. március 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: 

 

243/2008. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

   Városi D.S.E. 

    Szentgotthárd 

 

 

Az 2012-es októberi beszámolómban is utaltam rá, a Városi Diáksport Egyesületet az 

önkormányzat hozta létre 1998-ban / 2.3 millió Ft / teljesen más pénzügyi finanszírozás és 

kondíciók mellett. Tehát 1998-ban és a következő években érdemes volt terveket készíteni! 

A támogatás csökkenésével örülünk, hogy a sportcsoportvezetők tiszteletdíját és a járulékos 

költségeket ki tudjuk gazdálkodni.Az 500 ezer Ft támogatási összegről minden év március 

31- ig el kell számolni az Önkormányzat Pénzügyi Osztályának, a Társadalmi szervezetek 

egyszerűsített éves beszámolóját is el kell küldeni a bíróságnak. Sajnálom,hogy a 

beszámolómban tett javaslatomat a képviselő testület nem akceptálta! Még egyszer leírom, 

és utoljára javaslom, fölöslegesnek tartom a Város Önkormányzata Képviselő testületének 

313/2007 . számú határozatát,amely kötelezi az egyesületet az középtávú terv elkészítésére 

és az előző év tervének teljesítéséről való beszámolását. Mivel már az előző beszámolómban 

is utaltam rá, a saját bevétel és a támogatási összeg csak a tiszteletdíjakra és a járulékos 

összegekre, 4 hónapra elég !!! / tiszteletdíjak , könyvelési díj , számlavezetési díj!/ 



 

Ilyen minimális költségvetési összegre nem lehet és nem tudok középtávú tervet                   

készíteni!Ezen Önkormányzati határozatot, míg a finanszírozás nem változik, megfontolásra 

javaslom !!! 

Még egyszer kihangsúlyozva: anyagi lehetőségeink csak minimális célok megfogalmazására 

és megvalósítására adnak lehetőséget: 

Cél: 

A városi egyesületek részére utánpótlás nevelés / kézilabda, labdarúgás / és a rendszeres 

sportolásra való ösztönzés! 

 

- sportcsoportok zavartalan működése 4 hónapra/a tisztelet díjakat csak  kiküldetési 

rendelvénnyel tudom kifizetni ,mert a rendelkezésre álló pénz csak így elég!!!/ 

- kiemelt illetve támogatott sportként kezeljük a kézilabdát, a labdarúgást valamint a 

tornát és az atlétikát. 

- A házibajnokságok lebonyolítását / labdarúgás, kézilabda téli-tavaszi fordulókkal/ 

- Részt veszünk a helyi rendezésű kupákon / kézilabda, labdarúgás / 

 

 

     A sportcsoportok  a Széchenyi 5-8. évfolyamon működnek. 

 

Javaslom, hogy a Szentgotthárdi Önkormányzat területén működő oktatási intézményekben 

tanuló megyei és országos eredményeket elérő tanulók és testnevelők valamilyen szintű 

jutalmazását önkormányzati szinten, év végén!!!Jelen pillanatban a sportcsoportok 

finanszírozása szünetel. Az újabb finanszírozásra az 2013-as költségvetési utalás után van 

lehetőség. 

Kérem a Tisztelt Testületeti tagok valamelyikét,hogy tapasztalatával készítsen egy középtávú 

tervet 500 000 ezer Ft-ról a fenti ismeretek birtokában, én azt készségesen elfogadom!         

Kérem a Tisztelt Testületet javaslataim és beszámolóm elfogadására! 



 

    Szentgotthárd, 2013-03-16. 

 

                                                                      Tisztelettel: 

                                                                                           Kovács László 

                                                                                            V.D.S. elnök 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

     2 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 



  

 Megtörtént a „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” NYDOP-4.1./B-

11-2011-0006 projekt  keretében a Gimnázium és piac mögötti vb. támfal építésének 

munkaterület átadása. Kivitelező az UTPLAN kft Zalaegerszeg. 

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

2010-0021 pályázat keretében, a Közbeszerzési Bizottság a három pályázó közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő UTPLAN Kft-t hirdette ki nyertesnek. A szerződéskötési 

moratórium lejártát követően a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés 

megköthető. 

 Beadásra került az NYDOP-3.2.1/B-12. pályázat keretében a Hunyadi úti 

buszpályaudvar áthelyezésére tartalmazó projekt. Sajnos a GYSEV területére tervezett 

buszpályaudvar dokumentációja több olyan elemet is tartalmaz, amely nem felel meg 

városunk érdekeinek, azokat az  útépítési engedély kiadása előtt az érdekelt feleknek 

egyeztetniük szükséges. 

 Elkezdődtek a veszélyesnek ítélt fák kivágásai (Vajda János utca, Deák Ferenc utca, 

Hunyadi úti Szakorvosi rendelő udvara). Kivitelező : Varga Tibor egyéni vállalkozó 

Zalaegerszeg. 

      

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Bevétel – kiadás alakulása: 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2013. február 1-én:    - 266.999.955,- Ft 

 Bevételek február 1 – február 28..:                          23.524.234,- Ft 

 Kiadások . február 1 – február 28.:                 -  31.459.226,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege február 28-én:   - 274.934.947,- Ft. 

 

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

A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk  

– 46.650.496,-Ft, 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.  

 



Beszámolók, jelentések: 

 

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

Társulás tekintetében az éves mérlegjelentést  

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 

tekintetében az éves részesedésjelentést. 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat, a 

nemzetiségi önkormányzatok, a társulás, valamint az intézmények zárszámadását, 

melynek keretében elszámoltunk a 2012. évi állami támogatásokkal. 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat, a 

nemzetiségi önkormányzatok, a társulás, valamint az intézmények 2013. évi 

költségvetését. 

- Elvégeztük mind az önkormányzat, mind a társulás 2011. évi állami támogatás 

elszámolásának önrevízióját. 

 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

A parkolóbérlethez folyamatosan adjuk ki az igazolásokat. 

Az első félévi dömpingszerű adóelőleg- és adóbefizetések folyamatos könyvelése történik. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Gépjárműadó 2013. évi nyitó állomány feldolgozása. 

330 gépjárműadó tulajdonos változás miatt határozatok elkészítése, postázása.  

Talajterhelési tájékoztatók, bevallási nyomtatványok elkészítése, postázása a Vasivíz Zrt. 

kimutatása alapján. 

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos (napi többszöri) átutalása költségvetés 

részére.  

Kata-adózási módra áttérők bejelentkezésének feldolgozása, adók előírása.  

 

Állandó feladatok:  

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. 

Az Okmányiroda által átadott adatszolgáltatás alapján a havi gépjármű-határozatok kiküldésre 

kerültek. 

 

 

 

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  11/2012.(III.30.) rendelet: a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 
rendelet módosítára a mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

- A  12/2012.(III.30.) rendelet : A Polgármesteri Hivatalban  foglalkoztatottak  

      közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről  változtatást nem igényel. 
            A múltkori, februári képviselő-testületi ülésen került módosításra. 

 

- A  13 /2012.(III.30.)  rendelet : a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítására 
a mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 



- A  14/2012.(III.30.)  rendelet : a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  

a márciusi  képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra.  

 

 

 

 

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

                              

Dömötör Sándor: A Cafe Corso étterem előtti, részben korhadt, részben  teherautó által 

megrongált  díszfát a Közszolgáltató Vállalt munkatársai távolították el. 

 

Vadász József : Levélben kértük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a kezelésükben levő, 

rábafüzesi bekötőút, 8-as főút kereszteződésében található forgalomirányító lámpák működési 

rendszerének felülvizsgálatát és a forgalmi viszonyokhoz történő beszabályozását.. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. március 20. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. március 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. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,-Ft   Nyert! 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

2013. január 24-26 energia 

felülvizsgálat 
Szentgotthárdon, 

kiértékelés 2013. 

áprilisában. 

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 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(Zalaegerszeg) 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 
fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 

Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 

 

 

0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 
Bt. 

Munkaterület átadás január 
25-én megtörtént 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor
ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 
Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

215.598.919 
Ft 

 

 

0,- 

Benyújtva 2013. február 28-

án, befogadó nyilatkozat 
megérkezett, elbírálás 

folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 
megújuló 

energiával 

(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.790,- 
Ft. 

 

 

141.700.670,
- Ft 

25.005.120,- 

Ft 

Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 
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Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, elszámolása 
folyamatban van,  2013. március 
04-én VÁTI Kft. a helyszíni 
ellenőrzését megtartotta. 

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 
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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 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634.-Ft 
 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 

 
 
 
 
 

29.889.747.- 

 
 
 
 
 
 
 

nem részesült 
támogatásban 

6.235.079.-Ft 

BMÖGF/100-22/2013. ikt. sz. 
Belügyminisztériumi levél alapján:                       
„ a támogatás alapjául szolgáló  
2012.évi költségvetési törvényben 
rendelkezésre álló előirányzat 
sajnálatos módon csak az igények 
töredékének kielégítésére volt 
elegendő, így a pályázat nem 
részesült támogatásban.” 
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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  

 

 

 

 

 


