
T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. 

(Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX.  havi gazdálkodásáról, likviditási 

helyzetéről) 

2. A Rendelőintézet kérelme létszámbővítéshez. 

3. Ügyeleti ellátás – közös diszpécserszolgálat működtetése. 

4. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

5. Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye. 

6. A helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V.19.) önkormányzati rendelet, a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiségeinek és területeinek bérleti díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/1995.(IV.27.) önkormányzati 

rendelet egységesítése. 

7. Ingatlan értékesítés Sztg. 0703/14 és 0707/15 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság) 

8. Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása. 

9. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése. 

10. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

11. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről. 

13. Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a 

településrészek útjainak állapotáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója 

 (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX.  havi gazdálkodásáról, likviditási  

              helyzetéről) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§(1) bekezdésében foglaltak alapján 

a polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja 

a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásakor. A polgármester 

a 2013. I-IX.  havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóval egyidejűleg 

terjeszti a Képviselő-testület elé a háromnegyed éves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a 

hozzá kapcsolódó mellékleteket. 

Mivel az Áht és Ávr módosítása szerint a 2014. évi költségvetési koncepciót 2013. április 

hónapban már a Testület elé terjesztettük, így mostanra csak a háromnegyed éves teljesítés 

ismertetése marad. 

 
Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal összesített gazdálkodási adatai alapján a 

2013. évi pénzügyi terv szeptember hónap végére a következőképpen alakult: a bevételek 

teljesítése 77,7%-os, a kiadások pedig 79%-os teljesítési arányt mutatnak.  

 

Az 3-4-5. számú melléklet jogcímenként mutatja be a bevételek és a kiadások eredeti, 

módosított előirányzatait és ezek teljesítését mind értékben, mind százalékos formában. 

 

A 1. számú melléklet az I-IX. havi költségvetésének összevont mérlegét, a 2. számú 

melléklet azok bontását működési és felhalmozási bevételekre, kiadásokra. 

 

Működési bevételek alakulása 

 

A működési bevételek az időszak során 83,2 %-os teljesítési arányt értek el. A különböző 

jogcímeken tervezett bevételek alakulását az alábbiakban részletezzük. 

 

A normatív, normatív kötött felhasználású bevételek a 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletben szabályozott mértékben érkeztek számlánkra. 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek összességében 71 %-ra teljesültek ebben az 

időszakban .  

A közhatalmi bevételek jogcímbe soroltuk az adóbevételeket, a bírságokat, az illetéket 87,6 

%-os szintet mutatnak.  

Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: 

 

Megnevezés e/Ft e/Ft % 

Helyi iparűzési adó 950.000 835.056 87,9 



Telekadó 14.875 5.534 37,2 

Idegenforgalmi adó 7.000 3.867 55,2 

Gépjárműadó 20.000 19.799 99,0 

Bírságok, pótlékok 1.000 4.201 420,1 
 

Az adóbevételeink közül a gépjárműadóból  (átengedett központi adó) származó bevétel 99%-ban 

realizálódott.  

A helyi adó kivetéséből és beszedéséből keletkező bevételből a legjelentősebb az iparűzési 

adóbevétel. Ebből az adónemből szeptember 30-ig 835.056 E Ft bevétel folyt be, amely az éves 

előirányzat 87,9 %-a.  

A telekadóból ebben az időszakban 5.534 E Ft-ot szedett be az önkormányzat, amely a tervadat 

37,2%-a.  

 

Az idegenforgalmi adó 7.000 E Ft-tal a tervadatként szereplő bevétel alatt teljesült (55,2%), a helyi 

adóhoz is kapcsolódó pótlék, bírság bevétel pedig 3.201 E Ft-tal magasabb összegben került 

jóváírásra az ütemtervben meghatározotthoz képest. 

 

Felhalmozási bevételek alakulása 

 

Felhalmozási célú támogatásként a szeptember hónap végéig 97.815 E Ft bevételt számoltunk, 

mely a tervezett 174.062 E Ft 56,2%-a. Mivel ezen a jogcímen érkező bevételek pályázati 

támogatásként érkeznek, többnyire utólagos elszámolásként, pontos ütemezése a tervezési időszakban 

nem lehetséges. 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek sorába tartozik az ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális 

javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei. Ezeknek a bevételi jogcímeknek az ütemezése 

szintén nem lehet egyenletes eloszlású, hiszen az értékesítés csak egy-egy szerződéshez kapcsolódó 

gazdasági esemény. Ezen jogcímből 22.992 E Ft bevétel realizálódott a tervezett 15.596 E Ft-hoz 

képest, ami 147.4%. 

 

Az ingatlan értékesítésből 8.200 E Ft bevételt prognosztizáltunk a tervezés során, azonban 

szeptember végére a teljesítés 9.744 E Ft, ami 118,8%. Osztalékbevétellel a tervezés során nem 

számolt az önkormányzat, ezen a jogcímeken 10.700 E Ft érkezett a pénzforgalmi számlánkra. 

 

Önkormányzat egyéb sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele a tervezett 7.396 E Ft-hoz 

képest 34,5%, azaz 2.548 E Ft. 

 

 

A felhalmozási bevételek a fentiek alapján összességében 65,3 %-os teljesítést mutatnak. 

 

Az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek, valamint az állami támogatások jó teljesítési 

arányt mutatnak. 

Az intézmények a működési bevételeken belül időarányosan tettek szert. 

 
Működési kiadások alakulása 

 

A működési kiadások 67,8 %-os teljesítési adata szintén tartalmazza az önkormányzat és a hivatalhoz 

kapcsolódó kifizetéseket. 

 

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó teljesítését tekintve az ütemezett kiadásokat kis mértékben meghaladták, melyet a 

cafetéria keretében nyújtott juttatás teljesítése okozza, hiszen a béren kívüli juttatások közül nem 

lehetséges minden tételt egyenletes felhasználással kezelni. 

A dologi kiadások teljesítési szintje 69,7 %-os.  



 

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközöket, 

valamint az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadásokat. Az első kilenc hónapban 60,2 %-os 

teljesítést tudtunk végrehajtani. A pénzügyi helyzetre való tekintettel, a kiadások teljesítésénél 

prioritásként kell kezelni az alapvető működési kiadásokat. 

Gotthard Therm Kft részére működési célra 19.619 E Ft –ot tagi kölcsönként nyújtottunk, 

30.000 E Ft összegben tartozást vállaltunk át, 11.848 E Ft összegben engedélyezte a Képviselő-

testület az óvadék felhasználást, ezáltal újabb összegre vállaltunk kezességet a kötvény és 

kamatain felül. 

A végelszámolás alatt levő Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól 18.739 E Ft értékben 

fizettünk kezesként, illetve vállaltunk át tartozást. 

 

Felhalmozási kiadások alakulása 

 

A felhalmozási kiadások 70,6 %-os teljesítési adatában nagy súllyal szerepel a kötvénykibocsátáshoz 

kapcsolódó készfizető kezességből adódó fizetési kötelezettségünk teljesítése. 

 

Az Erste Bank Zrt-nél a Gotthard Therm Kft által kibocsátott kötvény okirata szerint az 

önkormányzattól – mint készfizető kezestől - 2013. évben esedékes tőke és kamatfizetési 

kötelezettségére összesen 303.544 E forintösszeget inkasszáltak.  

A végelszámolás alatt levő Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól 4.243 E Ft értékben vállaltunk 

át kezesként forgóeszköz hitel tartozás rendezését.  

 

 

A beruházási kiadások teljesítése szinte csak a pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeinkre 

terjedtek ki. A jelentősebb beruházás a Bölcsőde felújítás pályázatához kapcsolódik.  

 

A felújítási kiadások is az önkormányzati lakásoknál jelentkező felújítások kiadási tételeit, valamint 

az út felújítási munkáinak költségeit tartalmazzák.  

 

Intézményfinanszírozás 

 

Az időszak végéig az intézményeknek juttatott támogatás a polgármesteri hivatal/Közös 

Önkormányzati Hivatal finanszírozása nélkül 44,7 %-ra teljesült. Az intézményi kiadások teljesítése 

változatlanul részletes indoklással alátámasztott kérelmeik alapján, fenntartói kontroll után 

történik meg.  
 

A polgármesteri hivatal intézményfinanszírozása a módosított előirányzathoz képest 55,3 %-

os teljesítésként valósult meg az időszak végére. A költségvetési kiadások teljesítése 

időarányos. A Helyi Önkormányzat felújítási illetve fejlesztési, beruházási kiadásait tekintve 

megállapítható, hogy teljesítésük meglehetősen elmarad az időarányostól. A Polgármesteri 

Hivatal, az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok, támogatási kiadások 

teljesítése összességében időarányos. 

Az intézmények és Polgármesteri Hivatal éves szintű támogatását összességében 47,7%-ban 

teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását. 

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámlahitellel az 

Önkormányzat nem rendelkezik.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót 

elfogadni szíveskedjen! 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2013. I-IX.  

havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

      

Szentgotthárd, 2013. október 17. 

        Huszár Gábor 

        polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: A Rendelőintézet kérelme létszámbővítéshez 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő- testülethez. (Lásd: 1.sz. melléklet.) 

 

A Rendelőintézet, a Kistérségi Társulás és a Falugondnoki szolgálat konzorciumi 

együttműködésében benyújtott TÁMOP projektünk, amelyet a „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című felhívásra nyújtottunk be, 104,4 

millió Ft (100%-os) támogatásban részesült. A nagyszabású projektről korábbi 

beszámolókban részletesebben írtunk már. A megvalósításához szükséges támogatási 

szerződés megkötése - az előterjesztés készítésének időpontjában – még folyamatban van. A 

projekt indíthatóságának előkészületeit megtettük, a támogatási szerződés megkötéséhez – 

részünkről - valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 

 

A pályázat keretében – a pályázat kötelező tartalmi elemeként - a Rendelőintézet 

bázisán kistérségi egészségfejlesztési irodát (EFI)  hoztunk létre. Az iroda 

működtetésére a Rendelőintézet - a pályázat keretében megfogalmazott elvárásokkal és 

tervezettekkel teljesen összhangban - 2 főt felvett és határozott idejű munkaszerződéssel 

alkalmaz. A 2 fő közül 1 fő EFI irodavezető és szakmai vezető, 1 fő pedig projektmenedzser 

munkakörben kerül alkalmazásra 2013. szeptember 01. időponttól. A projekt megvalósítási 

időtartamában az alkalmazás költségei teljes mértékben biztosítottak a pályázat 

költségvetésből. (A projekt fenntartás időszakában, azaz 2015.08.31.-2018.08.31. között az 

EFI munkatársainak alkalmazási költségeit a szaktárca finanszírozza pályázati- és egyéb 

állami támogatások útján – amennyiben mégsem, a vezető alkalmazásának költségeit az 

Önkormányzat a 69/2012. és 197/2012. sz. Képviselő-testületi határozata alapján, a 

projektmenedzser alkalmazásának költségeit a Falugondnoki Szolgálat biztosítja 

megállapodás alapján.) 

 

Az intézmény elfogadott létszáma a 2013-as költségvetésben 31 fő, amelyből 30 fő 

főfoglalkoztatású és 1 fő részfoglalkoztatású - ez a létszám emelkedik most az EFI 2 fő 

alkalmazottjával, így a Rendelőintézet létszáma 31 főről 33 -ra változik. 

 



Az EFI működése/feladatai kapcsán a pályázati felhívás kötelezően végzendő, „minimum” 

tevékenységeket is meghatározott, úgy, mint: 

 a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, 

módszertani segítségnyújtás; 

 szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára, különösen a lakosság 

keretében végzendő szűrési tevékenységek kapcsán; 

 kapcsolattartás a területen működő népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a 

régióban/térségben működő más egészségfejlesztési irodákkal;  

 a térségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek 

együttműködésének előmozdítása, 

 kliensek szolgáltatásokhoz, programokba irányítása, 

 egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása 

(tájékoztató anyagok, hírlevelek, kiadványok készítése, terjesztése, 

 egészségfejlesztési témájú programok, tartalmak megvalósításának támogatása, 

 szakmai kommunikáció a kistérségi egészségügy alap- és szakellátásban dolgozók 

számára, stb. 

A fentieken túl az EFI munkatársainak feladta lesz – az intézményi pályázatírásba való 

bekapcsolódáson túl – magának a szóban forgó TÁMOP projektnek a lebonyolítása is. (Lásd: 

szűrővizsgálatok, állapotfelmérés, szűrési programok, tanácsadások, cukorbetegek és szív-és 

érrendszeri betegek számára betegklubok működtetése, találkozások, előadások, programok 

biztosítása, tájékoztató kiadványok készítése, előadások tartása, kistérségi egészségkalauz 

megjelentetése, szakmai kommunikációs programok, továbbképzések, szakmai tanácsadások 

szervezése a betegklubokban, kistérségi kihívás napjai, kistérségi szervezésű nagy 

sportágválasztó program tanácsadással, Nordic walking klub szervezése a Szívklub 

koordinálásában, gyalog-és kerékpártúra klub szervezése, úszó tanfolyamok és népszerűsítő 

programok indítása, Zumba táncklub létrehozása, információs kampány, " Leteszem a cigit" 

modell program megvalósítása, dietetikai tanácsadás szervezése az EFI-ben és a háziorvosi 

rendelőkben, testmozgás-tanácsadás szervezése a betegklubokban gyógytornász által, Porci 

Berci program megvalósítása iskolások részére, települési egészségnapok megszervezése, 

egészségfejlesztési hazai és nemzetközi szakirodalom -folyóiratok és szakkönyvek- beszerzése, 

stb.) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét támogatja és engedélyezi az intézmény létszámbővítését a TÁMOP -6.1.2-11/3 -

2012-0011. kódszámú pályázat keretében 2 fővel – 1 fő EFI irodavezető, 1 

projektmenedzser - határozott időre, 2013.09.01. időponttól a projekt fenntartási időszak 

végéig, azaz 2018.08.31. időpontig, azzal, hogy a projekt megvalósítás időpontjáig 

(2015.08.31.) az alkalmazás költségeire az elnyert pályázati támogatás nyújt fedezetet. A 

Rendelőintézet Szentgotthárd létszáma ezzel 33 főre változik. 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor polgármester 

      Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

 



Szentgotthárd, 2013. október 17. 

 

                dr. Gábor László 

                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 

  

 

1. számú melléklet 

 



 
 

 

 



 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: Ügyeleti ellátás – közös diszpécserszolgálat működtetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az utóbbi képviselő-testületi üléseken már szó esett arról, hogy az orvosi ügyeleti ellátás 

további ellátásával foglalkozni kell. A 202/2013. számú határozatában a Képviselő-testület 

felkérte a Polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás megszervezésével kapcsolatban a 

Mentőszolgálattal folytasson tárgyalásokat. A tárgyalások zajlanak, az adatszolgáltatásokat 

követően - az előterjesztés készítésének időpontjában - az Országos Mentőszolgálat ajánlatára 

várunk, jelen előterjesztés egyelőre csak részben foglalkozik az ellátás jövőjével, arra az 

OMSZ ajánlatának ismeretében még visszatérünk. 

 

Jelen előterjesztés apropója az, hogy időközben az ügyeleti finanszírozást illetően kedvezőtlen 

változás állt be. Az ügyeleti szolgálatunkat 2003-tól központi ügyeletként engedélyezték, ami 

finanszírozási szempontból kedvező volt, 30%-os többletfinanszírozást kaptunk erre 

tekintettel. Ennek ellenére az ÁNTSZ hol csak szimplán háziorvosi ügyeletként, hol 

összevont ügyeletként adott  ki működési engedély módosításokat, miközben a TB 

finanszírozásunk maradt a régi 30%-os plusz finanszírozás – egészen a múlt hónapig. Most 

megvonták ezt a 30% -os plusz finanszírozást, mert nem állunk szerződésben az Országos 

Mentőszolgálattal az ügyeletben való együttműködésre, amely a törvény szerint feltétele a 

központi ügyeletként való működésnek. Tény, hogy a 2013.  januárban kiadott működési 

engedély már összevont háziorvosi ügyeletre szólt, ugyanakkor a finanszírozás ezt továbbra is 

központiként kezelte. 

  

Annak érdekében tehát, hogy mielőbb visszakaphassuk ezt a plusz finanszírozást (havi 400 

e Ft forintot), központi ügyeletként kellene működtetni az ellátást, ehhez viszont szükség 

van az Országos Mentőszolgálattal való megállapodásra. 

 

Az OMSZ rugalmasan állt a kérdéshez, tájékoztatásuk alapján akár már novembertől is 

létrejöhetne ez az együttműködés. Javaslatunk alapján a megkötendő megállapodás keretében 

a sürgősségi ellátást a Rendelőintézet és az OMSZ közös diszpécserszolgálatot működtetve 

biztosítja, központi orvosi ügyeleti formában. Vagyis: egységes riasztási rendszert 

működtetünk a Mentőszolgálattal akképpen, hogy az OMSZ diszpécserszolgálati központja 

egységesen biztosítja a sürgősségi betegellátás és a mentés riasztási rendszerét (E rendszer 

alkalmas a rendőrség és a tűzoltóság egyidejű elérhetőségére is). Az orvosi ügyeleti 

rendszerünk a  továbbiakban így működne:  

- a Rendelőintézet biztosítja azt, hogy az ügyeleti időben folyamatosan orvos álljon 

rendelkezésre, (ezzel együtt az OMSZ felelőssége nem terjed ki az orvosi ügyelet által 

végzett szakmai munka ellátására).  

- Az ügyeleti gépkocsit a Rendelőintézet biztosítja, de a bejelentések alapján a 

diszpécser irányítja majd.  



- Az OMSZ biztosítja a beérkező hívások fogadását valamint a diszpécser szolgálat 

mentésirányítási feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 

A közös diszpécserszolgálat működtetése további 10% OEP finanszírozás-kiegészítést 

jelent – ez 108.500,- Ft/hó összeg, az OMSZ ezért a kiegészítésért látja el a szolgáltatást, 

tehát a közös diszpécserszolgálat működtetése többletköltséggel nem jár a 

Rendelőintézet (közvetve az Önkormányzat) számára, sőt, ezáltal az „elveszett” 30%-os 

plusz finanszírozásra is jogosultá válunk. 

 

A közös diszpécserszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezetét az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza – a megállapodás december elejétől 1 évre szól. 

 

Kérem a Tisztelt Képvielő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet megállapodást kössön az orvosi ügyeleti feladatok ellátása kapcsán az 

Országos Mentőszolgálattal a közös diszpécserszolgálati feladatok ellátására az Előterjesztés 

1. számú melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

Szentgotthárd, 2013. október 21. 

 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A rendelet hatályon kívül helyezése, szabályzat elfogadása: 

 

Mivel a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet önálló cím alatt rendelkezik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályairól, ezért e témában 

önkormányzati rendelet nem alkotható a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

helyi szabályozására - helyi rendelet helyett szabályzatban szükséges rendezni. A 

szentgotthárdi rendelet a kormányrendeletnél jóval korábban jött létre, viszont célszerűnek 

tartjuk ennek hatályon kívül helyezését és helyette szsabályzat elfogadását. Az ország több 

megyéjében is a kormányhivatalok erre hívták fel az önkormányzatok figyelmét. Vas 

megyében eddig erre nem került sor, ettől függetlenül javasoljuk a rendelet hatályon kívül 

helyezését és helyette egy lényegében a rendelettel azonos szabályokat tartalmazó szabályzat 

megalkotását. Ennek értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 

elbírálásának szabályairól szóló 40/2003. (X.30.) rendeletet az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerint szabályzattá dolgoztuk át, a korábbi rendeletben foglaltakhoz hasonló tartalommal.  

 

Előzetes hatásvizsgálat megállapításai: 

 A tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns 

 Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: többletfeladatot nem jelent.  

 A jogalkotás elmaradásának esetén: a kormányrendelet elfogadása miatt fennálló 

helyzet rendezetlen marad.  

 

 

2. A 2014. évi pályázat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 206/2013. számú képviselő-testületi határozat 1./ 

pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat 2014. évi fordulójához. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 

fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2013. 



október 11. volt - Szentgotthárd Város Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a 

nyilatkozatot, melyet a Pályázatkezelő el is fogadott. 

 

A  pályázati kiírás ("A" és "B" típus együttesen) dátuma 2013. október 14. volt, a Hivatal 

közzé is tette helyben. 

 

 Az „A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára vonatkozik, a „B” típusú a 

felsőoktatási tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben felsőoktatásban megkezdeni kívánó 

tanulók számára szól. Az ösztöndíj időtartama: 

 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, 

 „B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap.  

 

Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet, 

egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az 

ösztöndíjban  támogatottak  létszámát az önkormányzat határozza meg „A” típusú és 

„B” típusú pályázat esetén is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 206/2013. számú határozat 3. 

pontja alapján a jelen  ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó 

támogatási összegről. A szeptemberi határozat 2. pontjában a Képviselő-testület döntött 

már arról, hogy az Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában összesen 400.000,- Ft 

támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetésben kell 

tervezni. 

 

Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  kizárólag az „ A” típusú pályázatot benyújtott diákokat, 

már a felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, összesen  10 főt, 2.000,- Ft/fő/hó összeggel. 

 

A jövő évre megemelt támogatási összeg egyrészt lehetőséget biztosítana arra, hogy a 

pályázók számát vagy az eddigi pályázók számának (10 fő) támogatási összegét megemelje. E 

kérdésben most kell döntenie a Tisztelt Képviselő-testületnek. Tájékoztatásul az elmúlt 

években pályázók száma: 

2012.év   12 fő 

2011.év   14 fő 

2010.év   14 fő 

2009.év   14 fő 

 

A szabályzatunk alapján a pályázatokat az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.  

 

A pályázatok beadásának határideje: 2013. november 15. A pályázatok ÁSZF-ben rögzített 

elbírálásának határideje: 2013. december 14. A vonatkozó önkormányzati rendeletünk 

kimondja, hogy az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város Képviselő-testületénél lehet fellebbezni, aki 

a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen dönt. (Amennyiben a novemberi bizottsági 

ülésen döntés születik és esetleg a pályázók részéről  történik fellebbezés, a Képviselő-testület 

a decemberi  rendes ülésén tárgyalni tudja.) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 



 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén  .......(javaslat: 10 vagy 16 fő) ….. főt részesít 

ösztöndíjban 

 a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban. 
Határidő : 2013. december 14. 

Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén ...... (javaslat: 4.000,- Ft vagy 2.500.-Ft) …. Ft/fő/hó 
támogatást nyújt 

 a „B” típusú pályázat esetén …… (javaslat: 0,- Ft) … Ft/fő/hó támogatást nyújt. 

Határidő : 2014. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. október 21. 
                    

 

 

                                                                                                 Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi 

szabályairól hatályon kívül helyezéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-ában  kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának 

helyi szabályairól szóló 40/2003. (X.30.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

 

 

                              Dr. Dancsecs Zsolt         Huszár Gábor 

           jegyző          polgármester 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 
 

 

 

Indokolás:  

1.§-hoz: A rendelet hatályon kívül helyezésének szükségességét az indokolja, hogy ugyanezt 

az élethelyzetet a kormány által a rendelet hatálybalépését követően elfogadott 

kormányrendelet már szabályozza – így a helyi rendeletet mint alacsaonyabb szintű 

jogszabályt hatályon kívül kell helyezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

SZABÁLYZAT 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának helyi 

szabályairól 

 

 

Általános rendelkezések 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, (továbbiakban: 

Ösztöndíj)melynek keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére részesíti 

ösztöndíjban a Szentgotthárdon lakóhellyel rendelkező 

„A” típusú pályázat esetén: hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 

jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 

teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 

osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják 

tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázat esetén: hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a.) az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek és az adott tanévet követő első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben 

teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 

venni.” 

 

A pályázat kiírása 

 

2.) A pályázat kihirdetéséről a Polgármester gondoskodik. 

A kiírás szövegét szentgotthárdi sajtótermékekben és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati  

Hivatal  hirdetőtábláján kell elhelyezni. 

 

A pályázat benyújtása 

 

3.) Pályázni a jelen Szabályzat mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével, illetve a BURSA 

pályázati kiírásban foglaltak szerint lehet. A pályázati határidő lejáratának napján postára 

adott pályázatokat még el kell fogadni. 

 

A pályázatok elbírálása 

 



4.) A pályázatokat az  Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága bírálja el. A döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza. 

5.) A pályázatok elbírálása során elsődleges szempont a pályázó és vele életvitelszerűen egy 

háztartásban élők egy főre eső nettó átlagjövedelme. Ebbe be kell számítani a fent említettek  

munkaviszonyból, bedolgozási jogviszonyból, egyéb jogcímen kapott bérjellegű 

jövedelemből, nyugdíjból, gyermektartás-díjból, nyugdíjszerű ellátásból, munkanélküli 

járadékból, terhességigyermekágyi segélyből, GYES-ből, GYED-ből, GYET-ből, táppénzből, 

családi pótlékból és egyéb, a fentiekkel azonosnak minősülő jövedelmét. Ugyancsak be kell 

számítani az ingatlan hasznosításából, vállalkozásból, szellemi alkotásból és egyéb ezekkel 

hasonló jellegű forrásból származó jövedelmeket. 

A  jövedelmek átlagát figyelembe véve a pályázókat rangsorolni kell. Akinél az egy főre jutó 

átlagos jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-át nem haladja meg azt az I. 

csoportba, akinél meghaladja, azt a II. csoportba kell sorolni. 

A csoportba sorolást követően a pályázókat kategóriánként és egyenként minősíteni kell. A 

minősítés egységes szempontok figyelembe vételével, pontozással történik. 

 

6.) A szempontok és az adható pontok az alábbiak: 

 

a) Ha a pályázó maga is eltartott gyermek, a pályázó családjában lévő eltartott gyermekek 

száma 2 szülő esetén 

aa)- eltartottanként 1-1 pont 

ab)-amennyiben bármely eltartott fogyatékkal élő, úgy további 1-1 pont 

 

b)  a pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) 

Szentgotthárdhoz közelebb van Budapest illetve Pécs közigazgatási határainál: 0 pont 

- a pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) 

Budapesten, illetve Pécs városában van: 1 pont 

- a Pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) a 

Duna vonalától keletre van: 2 pont. 

- Amennyiben a tanintézmény központja vagy székhelye nem azonos azzal a telephellyel ahol 

a Pályázó tanul, akkor ebből a szempontból mindig a telephelyet és nem a központot 

(székhelyet) kell figyelembe venni. 

 

c) amennyiben a Pályázó vagy vele egy háztartásban élő családtagja az utolsó egy évben 

szociális ellátásra igényt adott be Szentgotthárd Város Önkormányzatának illetékes szervéhez 

és ellátásra jogosultságát az illetékes önkormányzati döntéshozó rászorultságára tekintettel 

támogatta: 1 pont 

 

d) Amennyiben a pályázó és családja Szentgotthárdon albérletben lakik: 1 pont. 

 

e) Amennyiben a pályázó és a családtagjai az általuk lakott lakáson(házon) kívül további 

ingatlanvagyonnal, 1 millió Ft-nál értékesebb gépjárművel, gazdasági társaságban 

részvénnyel, üzletrésszel, stb. NEM rendelkeznek és az elbírálást megelőző egy évben nem is 

rendelkezett: 3 pont. 

 

7.) A Bizottság döntéseit előkészítő Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ugyancsak 

jogosult igazolások, bizonylatok bekérésére. 

 

8.) A pontszámokat kategóriánként összesíteni kell és a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig 

először az I. kategóriában lévő pályázókat, majd ha ebben a kategóriában már „elfogytak” a 



pályázók úgy a II. kategóriában lévő több pontot kapott pályázókat kell támogatásban 

részesíteni. 

 

9.) A Bizottságnak mérlegelési joga van abban az esetben, ha az I. kategóriába került pályázó   

ingatlanvagyonnal, értékesebb gépkocsival, stb. rendelkezik. A Bizottságnak  jogosult 

helyette a II. kategória legtöbb pontot elért pályázóját részesíteni támogatásban. Ennek 

előfeltétele, hogy a II. kategóriába tartozó pályázó sem rendelkezhet vagyonnal. A 

mérlegelést ebben az esetben a legnagyobb körültekintéssel kell végezni. 

A tények igazolásához a Bizottságnak  igazolásokat, bizonylatokat kérhet be. 

10.) a.) A Bizottság  döntéseit előkészítő Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

ugyancsak jogosult igazolások, bizonylatok bekérésére,valamint környezettanulmány 

lefolytatására.  

b.) Környezettanulmány lefolytatására a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot is felkérheti. 

c.) Amennyiben a pályázó a kért adatokat a megadott határidőig nem biztosítja, a Bizottság a 

pályázatát elutasítja. 

d.) Abban az esetben, ha hivatalos tudomás, vagy környezettanulmány alapján a kérelmező 

életkörülményeire tekintettel a jövedelem nyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel kell kérni a 

pályázót az általa és vele közös háztartásban élők által lakott lakás, valamint a saját és vele 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 

igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem 

nyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelmet a fenntartásai költségek 

figyelembe vételével kell vélelmezni. 

e.)  A pályázatban, a hozzá tartozó jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével is vizsgálható. 

 

f.) E Szabályzat alkalmazásában környezettanulmány a pályázó és családja vagyoni, szociális, 

egészségügyi, lakás vagy egyéb körülményeiről a tényállás tisztázása, ellenőrzése érdekében a 

helyszínen készített irat, amely az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és 

megállapításokat rögzíti. Bizonylat mindazon számla, csekk, fizetési értesítés és ezekkel 

azonos tartalmú egyéb irat, ami szükséges és alkalmas a pályázatban foglalt állítások 

igazolására. 

 

11.) Ha a környezettanulmány  eredménye nem támasztja alá a pályázatban és a jövedelem 

nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát, a pályázat elutasítható. 

 

12.) A pályázó és családja köteles együttműködni a környezettanulmány  eljárás lefolytatása 

során, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül. 

 

13.) Nem kell környezettanulmányt készíteni a pályázónál, illetve családjánál, ha az 

életkörülményeit a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati  Hivatal vagy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat bármely ügyben 6 hónapon belül környezettanulmány készítésével is 

vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. Ebben az esetben az ügyintéző 

feljegyzi a korábbi környezettanulmány készítésének időpontját és a lényegesebb 

megállapításokat." 

 

14.) A Bizottság az ösztöndíjat a pályázók szociális helyzete alapján differenciáltan is 

megállapíthatja. 

 

Fellebbezés 



 

15.) A Bizottság döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város Képviselő-testületénél lehet  

fellebbezni. A Képviselő-testület a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésén dönt. 

 

Szentgotthárd, 2013. október 30. 

 

 

 

 

1. sz. Melléklet 

 

 

A pályázó  és a vele  életvitelszerűen egy háztartásban élő hozzátartozók tulajdonában lévő 

ingatlanok felsorolása: 

 

Az ingatlan 

tulajdonosának 

neve: 

Helyrajzi 

száma 

Jellege: (lakás, 

szántó, stb. ) 

Tulajdoni 

hányada 

Terhek az 

ingatlanon ( pl. 

haszonélv., 

jelzálog) 

     

     

     

 

 

A pályázó és a vele életvitelszerűen egy háztartásban élő hozzátartozók tulajdonában lévő 

gépjárművek felsorolása: 

 

 

A gépjármű 

tulajdonosa 

Típusa Rendszáma Évjárata 

    

    

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Szentgotthárd, ……………..év…………………….hó……………..nap 

 

 

 

          Pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, 

hogy a VASIVÍZ Zrt. feladatai közé tartozik a saját tulajdonában lévő szombathelyi 

Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése is. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapelvként vezette be a 

keresztfinanszírozás tilalmának elvét. A törvény 1.§ (1) k) értelmében a víziközmű-

szolgáltatás díját a víziközmű-szolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy az 

maradéktalanul fedezetet nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység indokolt 

költségeire és ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos 

ésszerű üzleti nyereségére, de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági 

tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét. A törvény 49.§-a értelmében szükséges 

a víziközmű-működtetés körébe nem tartozó, másodlagos tevékenységek esetében a 

számviteli szétválasztás az alaptevékenységtől és az éves beszámolóban az elkülönült 

bemutatás, mintha ezeket a tevékenységeket a víziközmű-szolgáltató önálló tevékenység 

keretében végezte volna. 



 

A VASIVÍZ ZRT alaptevékenysége a tulajdonos ellátásáért felelős önkormányzatok részére 

víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátása a törvény és a végrehajtására vonatkozó 

rendeletekben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a fürdőszolgáltatási tevékenység 

ellátása során a keresztfinanszírozás tilalma nem érvényesül, úgy a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal megtilthatja az alaptevékenység ellátását. 

A fentebb ismertetett keresztfinanszírozás tilalmának elve okán 2013. január 01. időpontot 

követően a másodlagos tevékenységként végzett szombathelyi Fedett Uszoda és 

Termálfürdő üzemeltetésében jelentős finanszírozási probléma jelentkezik. A 2013. évi 

tervadatok alapján az Uszoda és termálfürdő üzemeltetésének várható finanszírozási hiánya – 

amelyre a tervezett másodlagos tevékenységből származó nyeresége már nem nyújt fedezetet 

– közel 149 millió Ft. 

 

Az alaptevékenység ellátása érdekében kérik, hogy az Önkormányzatunk a szombathelyi 

Fedett Uszoda és Termálfürdő 2013. évi üzemeltetéséhez a tervezett finanszírozási hiány 

csökkentése érdekében működési támogatást nyújtson a VASIVÍZ Zrt-nek a 149 millió 

forint hiány tulajdoni hányadának megfelelően. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

„Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás” jogcímen 6.854.000 Ft-ot 

szükséges  a Vasivíz Zrt részére megfizetni.  

 

Önkormányzatunk ugyan valóban résztulajdonosa (4.16 %) a Társaságnak, a szombathelyi 

fürdő veszteségeinek finanszírozása nem magától értetődő feladata Önkormányzatunknak, 

különösen, ha a saját fürdőnk működtetési nehézségeire gondolunk. Bár a legnagyobb 

tulajdoni hányaddal rendelkező és ezáltal legnagyobb támogatást erre fordító önkormányzat a 

szombathelyi, megfontolandó, hogy jelen helyzetben a szombathelyi fürdő működtetését 

támogatja-e  Önkormányzatunk. A támogatáshoz a megfelelő indokot találni is nehéz. Nem 

nyújt szolgáltatást a szombathelyi fürdő önkormányzatunknak – mint más területeken sok 

megyei illetve szombathelyi intézmény. Nem állunk a fürdővel szerződéses jogviszonyban. 

Összesen annyi kapcsolatunk van vele, hogy a VASIVÍZ Zrt más területeken szolgáltat 

Szentgotthárdnak is. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyzete itt azért is 

nehéz, mert az önkormányzatunk finanszírozza a saját fürdőjét is – erején és lehetőségein 

felül. Ráadásul közel két éve ennek a helyzetnek komoly veszélyeit, az ezáltal felmerülő 

problémákat és veszélyeket éppen az Állami Számvevőszék tárta fel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. részére 

„Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás” jogcímen 6.854.000 Ft-

ot NEM tud nyújtani. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. részére 

„Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás” jogcímen 6.854.000 Ft-

ot nyújt a ………………….. keret terhére. 

.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. október 10. 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy:   

A helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V.19.) önkormányzati rendelet, a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek és területeinek 

bérleti díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában 

lévő nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet egységesítése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségekre vonatkozó szabályokat jelenleg 3 (a „tárgy” 

részben leírt) rendelet alkotja, melyek alapjai 1994-1995-ben fogalmazódtak meg. 

Szükségesnek tartjuk ezen rendeletek aktualizálását akképp, hogy ezeket egybegyúrva egy 

egységes, jelenlegi viszonyokhoz jobban alkalmazkodó szabályozás szülessen. Az így 

összeállított rendelet az 1. sz. mellékletben olvasható.  

A 2 -3 -4. sz. mellékletben a korábbi 3 rendelet található.     

 

 

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, költségvetési, gazdasági hatása: egyértelműbbé 

válnak a helyiségekre vonatkozó szabályok, a bérbeadó , s bérlő feladatai és lehetőségei   

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletek egységesítése kevesebb 

adminisztratív feladatot okoz,  

A jogalkotás elmaradásának esetén: Az elavult szabályok alkalmazhatatlanná tesznek 

bizonyos rendelkezéseket 

 

Kérem a rendelet tervezet megvitatását és elfogadását. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. október 15. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 



1. számú melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……..önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó szabályairól  
 

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

felhatalmazás és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Ltv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletének és 

elidegenítésének szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

 

1. A RENDELET HATÁLYA 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) tulajdonában álló, forgalomképes üzleti vagyonba tartozó nem lakás céljára 

szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség). 

 

(2) Az Ltv-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a 

továbbiakban: Ptk) és az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati 

rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

(3) E rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) 

b) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetése (a továbbiakban: 

Városüzemeltetés)  

c) a SZET Szentgotthárdi Kft. (a továbbiakban: SZET Kft) 

gyakorolja. 

(4) A SZET Kft., a Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő garázsok esetében, 

mint bérbeadó, e rendelet alapján a Képviselő-testület rendelkezésének megfelelően a saját 

nevében, a saját javára köti meg a bérleti szerződést és a saját nevében jogosult annak 

módosítására, vagy felmondására is, valamint az azokból eredő igények érvényesítésére. 

 

 
2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 

 

2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről. 

 

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot 

nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

 

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  



 

(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület 

állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével 

bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 

 

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

 

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 
3.§ (1) Az 1990. évi LXXIV. Törvény alapján határozatlan időre szóló bérleti joggal 

rendelkező bérlő a helyiség bérleti jogát a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával 

átruházhatja, vagy elcserélheti. 

 

(2) A bérlő a helyiség átruházásról szóló megállapodást annak megkötésétől számított 15 

napon belül köteles a Városüzemeltetésnek a hozzájárulás megadása érdekében 2 példányban 

megküldeni. 

 

(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

    a) a helyiség fekvését, pontos címét; 

    b) a helyiség alapterületét és az éves bérleti díj összegét; 

    c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását; 

    d) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bérlemény fenntartási hozzájárulás egy összegben 

történő megfizetését vállalja; 

    e) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan 

közölt bér megfizetését vállalja; 

    f) az átruházás ellenében kikötött pénzbeli térítés összegét. 

 

(4) Az átruházáshoz, vagy cseréhez való hozzájárulás nem tagadható meg, ha  

    a) az átvevő vállalja, hogy az Önkormányzatnak a bérleti szerződés megkötése előtt egy 

összegben bérlemény fenntartási hozzájárulást fizet, amelynek mértéke a 

megállapodásban kikötött pénzbeni térítés 20%-a, de nem lehet kevesebb, mint a helyiség 

éves bérleti díjával azonos összeg.  

    b) a helyiségben visszamaradt bérlőtárs az átruházáshoz írásban hozzájárult; 

    c) ha a tervezett használat a helyiség rendeltetésétől, vagy az eddigi használat módjától 

eltér, vagy építési munkák elvégzése válik szükségessé, az átvevő a Képviselő-testület és 

az érdekelt szakhatóságok hozzájárulását előzetesen beszerezte. 

    d) ha az átvevő vállalja a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan közölt bérleti díj 

megfizetését. 

    e) az átadónak és az átvevőnek az Önkormányzattal szemben adó vagy helyiségbérleti díj 

tartozása nincsen. 

 



(5) Az átruházáshoz való hozzájárulás megtagadható, ha a helyiségre öt évnél rövidebb időn 

belül településrendezés, vagy fejlesztés miatt, illetőleg más közérdekű felhasználás céljára 

előre láthatólag szükség lesz. 

 

(6) A Képviselő-testület a hozzájárulást köteles megtagadni, ha az átvevő 

    a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik;  

    b) tevékenysége külön jogszabályba ütközik; 

    c) tevékenysége sérti az épület többi bérlőjének, illetőleg a tulajdonostársainak jogos 

érdekeit. 

 

(7) A helyiség cseréjéhez való hozzájárulásnál  az  (1)-(6) bekezdésben foglaltakat azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értékesebb helyiség új bérlője köteles az önkormányzatnak 

a bérleti szerződés megkötése előtt egy összegben bérlemény-fenntartási hozzájárulást fizetni, 

amelynek mértéke a megállapodásban kikötött értékkülönbözet 20%-a, de nem lehet 

kevesebb, mint a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan kiközölt évi nettó bérleti 

díjak különbözete. 

 

4.§ Önkormányzati helyiségek cseréjéhez hozzájárulás az alábbi esetekben adható: 

- a cserehelyiségek  Szentgotthárd közigazgatási területén találhatók, 

- a lakosság ellátása, vagy érdeke a cserét indokolttá teszi, 

- környezetvédelmi szempontból a csere indokolt, 

- a tevékenység folytatására a cserehelyiség alkalmas, 

- a tevékenység áthelyezése nem sérti a lakosság érdekét 

 

5.§ (1) Önkormányzati helyiséget albérletbe adni legfeljebb határozott időre, legfeljebb egy 

évre és csak akkor lehet, ha a bérlő a Képviselő-testület hozzájárulását kéri, a kérelem 

beadásával egyidejűleg befizet egy összegben egy évi bérleti díjnak megfelelő összeget és 

kérelmében vállalja és elfogadja, hogy az albérletbe adás engedélyezése esetén a Képviselő-

testület az üzlethelyiség bérleti díját legalább 50 – legfeljebb 150%-kal megemeli az albérleti 

szerződés fennállásának idejére. Az albérleti jogviszony megszűnése után a bérlő külön 

kérelmére a Képviselő-testület a bérleti díjat legfeljebb az albérleti szerződés megkötése előtti 

összegre mérsékli.  

A Képviselő-testület az e bekezdésben írtakat nem vállaló Bérlő esetén az albérletbe adás 

engedélyezését megtagadja. 

 

(2) Albérleti szerződés nem hosszabbítható meg, a határozott idő letelte után csak új albérleti 

szerződés köthető. Ennek engedélyezési feltételei azonosak az (1) bekezdésben írottakkal 

 

6.§ (1) A helyiség átalakítása, felújítása a Városüzemeltetés, vagy a garázsok esetében a 

SZET Kft. hozzájárulásával végezhető, amennyiben annak teljes költségét a bérlő viseli és 

ezen költségeket a bérbeadó nem téríti meg a bérleti jogviszony megszűnése esetén sem.   

A Bérlő az átalakítás és felújítási megkezdése előtt köteles a bérbeadót írásban, olyan időben 

értesíteni, hogy annak indokoltságát még a munkálatok megkezdése előtt vizsgálni lehessen. 

Egyéb esetekben az alábbi (2) – (7) bekezdések az irányadók: 

 

(2) A Városüzemeltetés, garázsok esetében a SZET Kft. és a bérlő megállapodhatnak hogy 

a helyiséget a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el megfelelő 

berendezésekkel.  

 



(3) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell 

az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés időpontját  

 

(4) A bérlő ráfordításait a bérleti díj szüneteltetésével, vagy mérséklésével csak abban az 

esetben nyerheti vissza, ha az általa elvégzett munkálatok a Törvény 91/A.§ 17. pontjában  

meghatározott központi berendezéseket érinti.  

 

 (5) Amennyiben a Bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony fennállása alatt kívánja 

felújítani, úgy ezen szándékát a Városüzemeltetés vagy garázsok esetében a SZET Kft. felé 

köteles írásban olyan időben jelezni, hogy annak indokoltságát még a munkálatok 

megkezdése előtt vizsgálni lehessen. Amennyiben a SZET Kft. által bérbe adott bérleményt 

érinti a felújítás, úgy a SZET Kft. a Városüzemeltetés felé köteles haladéktalanul jelezni. Ezt 

követően a helyiséget meg kell tekinteni. A (4) bek. hatálya alá tartozó felújítás indokoltsága 

esetén a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a felújítás tényét, annak várható 

költségeit és a Szerződő felek által lényegesnek ítélt további szempontokat.  Ha a 

munkálatokat ténylegesen elvégezték, akkor a munka befejezését követően a bérlő köteles 

értesíteni a Városüzemeltetést, vagy garázsok esetében a SZET KFt-t a felújítás 

megvalósulásának ellenőrzése érdekében. A Bérlő a tényleges költségeket köteles számlával 

igazolni, ezt követően a bérleti díj szüneteltetésének vagy mérséklésének feltételeit külön 

megállapodásban kell rögzíteni.   

A számlából ki kell tűnnie annak, hogy a (4) bek. szerint elszámolható felújítások költségei 

milyenek voltak. 

 

(6) A Városüzemeltetés vagy garázsok esetében a SZET Kft. és a bérlő megállapodhatnak 

abban is, hogy a bérlő a helyiséget (4) bekezdés alá nem tartozó esetekben is átalakíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben külön megállapodást kell kötni az ingatlankezelő és a bérlő 

között. Az 1 millió forint beruházási értéket meghaladó esetekben a megállapodás 

megkötésének előfeltétele a Képviselő-testület jóváhagyása. Amennyiben az Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal ,az  ingatlankezelő a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz 

hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő a megállapodástól függően igényt 

tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére illetve a költségei, 

vagy azok egy részének a bérleti díjba való beszámításába.  

Az elvégzett munkák megkezdésére, végzésére, ellenőrzésére a (4) bek. előírásai 

irányadók.  

 

(7) A (4) – (6) bek. hatálya alá nem tartozó esetekben  a felújítások miatt a Bérlő 

semmilyen jogcímen visszatérítésre nem tarthat igényt.  

 

(8) A helyiség leadásakor kötelezően elvégzendő munkák: 

        a) falfestés /meszelés/ 

        b) nyílászárók mázolása 

        c) berendezések javítása. 

 
3. HELYISÉGEK ÉS TERÜLETEINEK BÉRLETI DÍJAIRÓL 

 
7.§ (1) Üres helyiség bérleti díját a Képviselő-testület állapítja meg. 

(2) Bérleti szerződés meghosszabbítása esetén a Képviselő-testület a bérleti díjat 

módosíthatja.  

(3) A bérleti díj szempontjából figyelembe kell venni a helyiség településen való 

elhelyezkedését.  



 

8.§ A bérleti díjak mértékét a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. 

 
4. HELYISÉGEK  ELIDEGENÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
9.§ (1) Helyiség elidegenítése értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. 

(2) Helyiségek értékesítésekor az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

rendeletben alkalmazottak szerint kell eljárni.  

 

10.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérlőit elővásárlási jog illeti meg az 

általuk bérelt helyiségre függetlenül attól, hogy az a helyiség állami tulajdonból került 

önkormányzat tulajdonába, vagy nem.   

 

 (2) Elővásárlási jogával kizárólag az a bérlő élhet, aki bérleti díj- és rezsiköltség tartozását a 

vásárlási szándék bejelentéséig kiegyenlíti. 

 

(3) A helyiség értékesítésekor a Képviselő-testület által elfogadott legelőnyösebb ajánlatot a 

Városüzemeltetés közli a bérlővel – amennyiben a legjobb ajánlatot adó nem a bérlő.  

E nyilatkozatban tájékoztatja a bérlőt a helyiség vételáráról és az adásvételi szerződés 

megkötésének feltételeiről, továbbá felhívja a bérlő figyelmét, hogy a kézhezvételtől számított 

8 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a megismert feltételek alapján él-e az elővásárlási 

jogával, ezen határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(4) Vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 21 banki napon belül, egy 

összegben kell megfizetni. Ezen határidőtől eltérni a Képviselő-testület által hozott határozat 

alapján lehet. 

 
5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11.§. (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.   

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V.19.) 

önkormányzati rendelet, a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiségeinek és területeinek bérleti díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 

elidegenítésének szabályairól szóló 17/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

 

 

Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester               jegyző 

 

Kihirdetve: 2013. 
 

 

 



Indokolás: 

 

1.§ (2) bekezdéséhez: 

Szükségesnek tartjuk az Ltv-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv mellet az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati 

rendelet szabályait is alkalmazni. 

 

1.§ (3) bekezdéséhez: 

2013-as évben megváltozott elnevezések végett módosítani szükséges. 

 

1.§ (4) bekezdéséhez: 

A SZET Kft jogainak pontosabb megfogalmazása és alkalmazhatósága végett szükséges.  

 

2.§ (2) bekezdéséhez: 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 11.§ (16) bekezdése és az Önkormányzat 

vagyonáról szóló  4/2011. önkormányzati rendelet 28/I. §-val összhangban az 5 millió forint 

bruttó forgalmi értéket meg nem haladó helyiséget pályáztatás nélkül lehessen bérbe adni. 

 

2.§ (5) bekezdéséhez: 

A helyiségre vonatkozó bérlet időtartamára vonatkozóan nem látjuk szükségesnek a 

„tevékenységtől” függő szabályozást, mivel azok nincsenek korlátozva. A képviselő-testület a 

megüresedett helyiségek esetén a pályázati kiírásban szabályozhatja azt, hogy a bérlet 

határozott, vagy határozatlan időtartalmú lesz. 

 

2.§ (6) bekezdéséhez: 

A határozott időtartamra vonatkozó szerződések esetén, azok meghosszabbításának feltételeit 

szabályozni szükséges. 

 

3.§ (2) bekezdéséhez: 

Elnevezés változás miatt. 

 

3.§ (4) és (7) bekezdéséhez: 

A bérleti jog átruházása esetében további szigorítás szükséges annak érdekében, hogy az 

Önkormányzat az ilyenkor elvárható bevételhez jusson. 

 

5.§-hoz: 

Az Önkormányzat által bérbe adott helyiség további albérletbe adásának feltételeit részletesen 

szabályozza, és az albérletbe adóra lényegesen nagyobb terheket rfó a javaslat – éppen azzal a 

céllal, hogy az albérletbe adásokat visszaszorítsa.   

 

6.§-hoz: 

Szabályozni szükséges a bérbe adott helyiségek felújítása, átalakítása esetén azt, hogy mely 

költségeket téríti meg a bérbeadó a bérlőnek és milyen formában. 

 

7.§-hoz:  

Az Ltv. 36.§-a kimondja, hogy a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem 

szabályozhatja, azonban szükséges annak rögzítése, hogy azt a Képviselő-testület jogosult 

megállapítani.  

Továbbá a bérleti díjak korrekcióit is törölni szükséges, mivel ez a rendelkezés még az állami 

tulajdonból önkormányzati tulajdonba kapott üzleteknél volt életképes, mivel akkor 



meghatározott bérleti díjért kerültek bérbeadásra a helyiségek. A Testület a megüresedett 

helyiségek esetében szabadon dönt a bérleti díjról. 

  

9.§-hoz: 

Helyiségek elidegenítésének kérdéséről a Képviselő-testület határoz s a Vagyonrendeletben 

meghatározott eljárási rend szerint kell eljárni, nem szükséges itt újraszabályozni ezen 

kérdéskört. 

 

10.§ (1) bekezdéséhez: 

A bérbe adott helyiségekre általánosan biztosítanánk elővásárlási jogot, nem csak az állam 

tulajdonából önkormányzati tulajdonba került helyiségekre, ill. az 1. sz. mellékletben lévő 

garázsokra. 

 

10.§ (2) bekezdéséhez: 

Szükségesnek tartjuk a bérleti díj tartozás maradéktalan megfizetése mellett a rezsiköltségek 

rendezését is megkövetelni. 

   

10.§ (3) és (4) bekezdéséhez: 

A helyiség értékesítése esetén, amennyiben a legjobb vételi ajánlatot adó nem a bérlő, akkor 

szükségesnek látjuk annak szabályozását, hogy az elővásárlási jogával milyen módon tud élni, 

illetve milyen fizetési feltételek vonatkoznak rá. 



2. sz. melléklet: 



 





 





 





 





3.sz.melléklet: 

 







4.sz.melléklet: 



 



 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére  

 

Tárgy: Ingatlan értékesítés Sztg. 0703/14 és 0707/15 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság) 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A Képviselőtestület 214/2013. számú határozata alapján elrendelte az alábbi táblázatban 

szereplő  külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányának értékesítését, az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés 

szerint a helyben szokásos módon:   

Település hrsz Terület 

(ha) 

AK Műv.ág Tul. 

részarány 

Önkorm. 

területe 

(ha) 

eladási 

vételár 

(Ft) 

Szentgotthárd 0703/14 10,5883 27,82 erdő 1536/12960 1,2549 971.300.- 

Szentgotthárd 0707/15 0,3969 0,83 erdő, út 3/54 0,0221 14.600.- 

 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2013. október 16. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt 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.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. októberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését 

követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon 

belül egy összegben kell megfizetni.  

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

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 

ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig egyedül Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság nyújtott be a fenti határozat feltételeivel megegyező ajánlatot.  

Az ingatlanra tett vételi ajánlata összesen: 985.900.-Ft. (ajánlat 1. sz. melléklet).  

A 98.590.-Ft bánatpénz befizetésre került. 

Az ajánlott vételár megegyezik a pályázati kiírásban szereplő árral, a pályázat érvényes. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 0703/14 hrsz-ú, 

10 ha 5883 m
2
 területű, kivett erdő művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 1536/12960 

tulajdoni részarányára és a 0707/15 hrsz-ú, 3969 m2 területű, kivett erdő, út művelési ágú 



külterületi ingatlanban lévő 3/54 tulajdoni részarányára az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 214/2013. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és vételárért.   

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2013. október 17. 

 

                                                                                          Fekete Tamás   

                                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

 
 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 218/2013. számú határozata alapján az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 területű 

ingatlant hasznosításra, beépítésre ismételten meghirdette. Az ingatlanon kizárólag lakásokat 

tartalmazó társasház építésére van lehetőség. A meghirdetésre a vagyonrendelet szerinti 

helyben szokásos módon kell eljárni. 

 

A pályázati kiírás: 

Pályázat feltételei az alábbiak voltak: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

területű ingatlant hasznosításra, beépítésre meghirdeti az alábbiak szerint: 

A vállalkozó jogot szerez arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra ráépítési 

szerződéssel társasházat építsen fel a hatályos szabályozási tervek előírásainak megfelelően. 

A terveket a pályázó saját költségén köteles elkészíttetni és azokat engedélyeztetni.  

Az ingatlan értékének ellentételezéseként a társasház elkészültét követően az Önkormányzat 

tulajdonába kerül a társasházban összesen min. 100 m2 alapterületű és min. 2 db. önálló 

lakás az épület utcafronti földszinti részén. 

A beruházást legkésőbb 2015. 09.30-ig meg kell valósítani. (a vállalt határidő lehet ennél 

rövidebb is) 

A nyertes pályázó köteles a megkötendő Megállapodás aláírásával egyidejűleg legalább  

2.000.000.-Ft óvadékot (az összeg lehet ennél magasabb is)  megfizetni, mely a beruházás 

megvalósításának biztosítékául szolgál. Az óvadék az ajánlatban vállaltak és a szerződésben 

vállaltak maradéktalan teljesítése esetén,  a beruházás elkészülte – használatba vételi 

engedély jogerőssé válása – után visszafizetésre kerül. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. október 17.  

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a megépítendő társasházban összesen legalább 100 m2-nyi 

lakást biztosít az Önkormányzat számára ami legalább 2 beköltözhető állapotú, a társasház 

többi lakásával azonos komfortfokozatú. A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás - 

darabszám - megjelölésével fogadjuk el. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. októberi testületi ülés. 

Több pályázói ajánlat esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki 

az Önkormányzat részére magasabb kaució fizetését vállalja és/vagy aki a lakások 

felépítésére a felhívásban írtnál rövidebb határidőt vállal.   

Az Önkormányzat az ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatban a pályázó nem nyilatkozik arról, hogy a 

megépítendő társasházban legalább 100 m2-nyi lakásterületet biztosít az önkormányzatnak; 

ha nem jelöli meg az önkormányzat számára biztosítandó lakásmennyiséget, vagy ha a 

megjelölt, önkormányzatnak biztosítandó lakásszám nem éri el a 2 lakást.  

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

eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. 



Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt 

minimum feltételeket. 

A megkötendő szerződések: Keretszerződés, ami tartalmazza a Szerződő Felek vállalásait; 

majd a jogerős építési engedélyek ismeretében ráépítési szerződés megkötése; majd társasház 

alapító okirat aláírása. 

 

A terület hasznosítására vonatkozó hirdetményt a helyben szokásos módon megjelentettük, a 

megadott határidőig pályázat nem érkezett.  

 

Mivel többszöri nekifutás után is az derül ki, hogy az ingatlant még akkor sem tudjuk 

hasznosítani lakásépítésre ha azért vételárat nem kérünk csak majd a beépítés végén tartunk 

igényt lakásra – ennél nagyobb kedvezményt a köz vagyonával való rendelkezés során nem 

adhatunk. Meg kell állapítanunk, hogy jelen pillanatban nincsenek abban a helyzetben 

vállalkozások, még inkább nincsen abban a helyzetben a lsakáspiac, hogy valóban esély 

legyen e terület lakásokkal való beépítésére. Egy időre lehetne ezt a kérdést háttérben hagyni 

és javasoljuk, hogy a T. Testület foglalkozzon ezzel az ingatlannal úgy, mint ahol 

Szentgotthárd egy másik jelentős problémáját tudnánk orvosolni – ez pedig a belvárosi 

parkolás gondja. Javasoljuk, hogy a Testület rendelje el annak felmérését, hogy milyen 

módon, mekkora költséggel lehetne parkolókat kialakítani az ingatlanunkon. Ennek több 

szempontból is jelentősége volna:  

- az ingatlannak fontos új funkciója lenne a jelenlegi elhanyagolt állapot pedig megszűnne;  

- jelentősen javulna a József A. u. – Széchenyi u. ezen részének a mára már szinte 

tarthatatlanná vált parkolási – közlekedési helyzete;  

- ezáltal csökkenhetne az egész belvárosban a  parkolási probléma. 

- a kialakítás viszonylag egyszerűnek és nem túl költségesnek tűnik; 

- később bármelyik pillanatban ez megszüntethető és az ingatlan fejleszthető 

- később ha ez szükséges lesz akár a fizető parkolásba is bevonható ami már bevételt is 

jelenthetne.  

 

A másik lehetőség, hogy teszünk javaslatokat egy új pályázathoz kapcsolódóan a 

befektetői hajlandóság növelése érdekében. Így: 

- Javasoljuk a cserébe kért lakások össz alapterületének csökkentését 100 m2-ről 80 m2-

re. 

- Javasoljuk a cserébe kért lakások esetén a földszinti utcafronti kikötés törlését. 

- A beépítés biztosítékaként kikötendő kötbér összegét is javasoljuk átgondolni, hogy az 

2.000.000.-Ft maradjon, vagy alacsonyabb legyen. 

 

Továbbá javasoljuk annak módosítását, hogy több pályázat érkezése esetén ne a jelenlegi 

szempontok (magasabb kaució, és/vagy rövidebb határidőt vállal) szerint kerüljön eldöntésre, 

az hogy melyik pályázó kap lehetőséget, mert ezen tételek esetén nehéz döntést hozni (pl. 

olyan esetben, hogyha egyik pályázó magasabb kauciót fizet, a másik meg rövidebb határidőt 

vállal.) Ezért javasoljuk a korábban is alkalmazott terület szerinti döntést alapul venni: 

„Több pályázó esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki az 

Önkormányzat részére a legtöbb lakást biztosítja a kiírt minimum feltételeket 

figyelembe véve. Azonos lakásszám esetén a nagyobb alapterületet felajánló pályázó kap 

lehetőséget.” 
 

 



Kérjük megállapítani az Előterjesztés 1. sz mellékletében a minimum m2 területet, és a 

kötbér értékét. 

Javasoljuk az ingatlant további hasznosítás céljából ismételten meghirdetni kedvezőbb 

feltételekkel, hosszabb pályázati határidővel, esetleg szélesebb körben országos, vagy megyei 

lapban történő meghirdetéssel. 

Határozati javaslat 

 

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

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

területű ingatlan hasznosítása kapcsán elrendeli annak vizsgálatát, hogy az ingatlanon milyen 

költséggel, hány parkoló kialakítására lenne lehetőség. Kéri e vizsgálat eredményeiről a 

novemberi ülésen való beszámolót. 

Határidő. 2013. novemberi testületi ülés 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

              

 

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

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

területű ingatlant hasznosításra, beépítésre meghirdeti az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint. Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van lehetőség. A 

meghirdetésre a vagyonrendelet szerinti helyben szokásos módon kell eljárni, valamint 

kerüljön meghirdetésre ………………………………………………………………..  

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

              Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2013. október 18. 

                                                                                       Fekete Tamás 

            városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 



1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

területű ingatlant hasznosításra, beépítésre meghirdeti az alábbiak szerint: 

A vállalkozó jogot szerez arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra ráépítési 

szerződéssel társasházat építsen fel a hatályos szabályozási tervek előírásainak megfelelően. 

A terveket a pályázó saját költségén köteles elkészíttetni és azokat engedélyeztetni.  

Az ingatlan értékének ellentételezéseként a társasház elkészültét követően az Önkormányzat 

tulajdonába kerül a társasházban összesen min. …….. m2 alapterületű és min. 2 db. önálló 

lakás az épület utcafronti földszinti részén. 

A beruházást legkésőbb 2015. 12. 31-ig meg kell valósítani. (a vállalt határidő lehet ennél 

rövidebb is) 

A nyertes pályázó köteles a megkötendő Megállapodás aláírásával egyidejűleg legalább  

………………Ft óvadékot (az összeg lehet ennél magasabb is) megfizetni, mely a beruházás 

megvalósításának biztosítékául szolgál. Az óvadék az ajánlatban vállaltak és a szerződésben 

vállaltak maradéktalan teljesítése esetén,  a beruházás elkészülte – használatba vételi engedély 

jogerőssé válása – után visszafizetésre kerül. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. 01. 10.  

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a megépítendő társasházban összesen legalább …….m2-

nyi lakást biztosít az Önkormányzat számára ami legalább 2 beköltözhető állapotú, a 

társasház többi lakásával azonos komfortfokozatú. A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás 

- darabszám - megjelölésével fogadjuk el. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2014. januári testületi ülés. 

Több pályázói ajánlat esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, 

aki az Önkormányzat részére magasabb kaució fizetését vállalja és/vagy aki a lakások 

felépítésére a felhívásban írtnál rövidebb határidőt vállal. 

Több pályázó esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki az 

Önkormányzat részére a legtöbb lakást biztosítja a kiírt minimum feltételeket 

figyelembe véve. Azonos lakásszám esetén a nagyobb alapterületet felajánló pályázó kap 

lehetőséget.  

Az Önkormányzat az ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatban a pályázó nem nyilatkozik arról, hogy a 

megépítendő társasházban legalább …….m2-nyi lakásterületet biztosít az önkormányzatnak; 

ha nem jelöli meg az önkormányzat számára biztosítandó lakásmennyiséget, vagy ha a 

megjelölt, önkormányzatnak biztosítandó lakásszám nem éri el a 2 lakást.  

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

eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. 

Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt 

minimum feltételeket. 

A megkötendő szerződések: Keretszerződés, ami tartalmazza a Szerződő Felek vállalásait; 

majd a jogerős építési engedélyek ismeretében ráépítési szerződés megkötése; majd társasház 

alapító okirat aláírása. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése    

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2013. számú határozata  

alapján: az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt.  

sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított 

üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 

m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 

4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra – ennek előkészített anyaga a következő testületi ülésre kerüljön a 

képviselők elé, előtte értékbecslést kell készíttetni a megváltozott rendeltetés miatt. 

 

I. értékesítés  

 
Az ingatlanokra az értékbecsléseket elkészítettük, mely alapján az alábbi forgalmi értékek 

születtek (értékbecslések az 1. és 2. sz. mellékletben találhatók): 

Az ingatlanok adatai: 

Cím Hrsz. terület 
Megnevezés Bérlő Értékbecsült ár 

2012.10.18.  

Sztg., Széll K. tér 15. 
fszt. 

29/A/1 33 m
2 

üzlethelyiség 
Fanatic BT. 

(határozatlan időre 
szóló bérl. szerz.) 

7.657.650.-Ft 
(232.050.-Ft/m2) 

Sztg., Széll K. tér 15. 
fszt. 1. 

29/A/2 83 m
2 

üzlet üres 
15.951.936.-Ft 

(192.192.-Ft/m
2
) 

 

A Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2-es üzlethelyiség 
jelenleg bérbeadás útján hasznosított, határozatlan idejű bérleti szerződés alapján.  

Mivel a bérleti szerződésben nincs kikötve felmondási idő, így az az 1993. évi LXXVIII. Tv. 

43.§. (1) bekezdése alapján egy évnél rövidebb nem lehet, tehát a jövőbeli vevőnek bérlőstől 

kell megvenni az üzlethelyiséget, amennyiben nem a bérlő vásárolja meg az ingatlant. 

Természetesen a bérlőnek elővásárlási joga áll fenn. 

Széll K .tér 15. fszt. 1. sz. alatti 83 m2-es üzlet homlokzatának átalakítása 

A korábbi lakás üzletként való hasznosításához a lakást átminősíttettük üzlethelyiséggé, ám 

azt ténylegesen használható üzletté még ezután kell átalakítani – ami belül a leendő tulajdonos 

feladata és az ő választása – elképzelése szerint alakulhat viszont egészen biztosan  

elengedhetetlen a Homlokzat átalakítása, felújítása – erre a vevőnek az ajánlatában 

kötelezettséget kell vállalnia. Az átalakítás csak és kizárólag az önkormányzat által elfogadott 

és engedélyeztetett tervek szerint történhet!! A Széll K .tér 15. sz. alatti társasház – mely 

tisztán, 100%-ban Önkormányzati tulajdonban van - felújítása érdekében engedélyes terveket 

készíttettünk a VÉ-KO INVEST KFT-vel.  A felújítási programtervben ezen ingatlan 

felújítása szerepel első helyen.  

A földszinten lévő lakás üzlethelyiségként történő hasznosításához szükséges az utcafronti 

homlokzat átalakítása: bejárat kialakítása, nyílászárók, portálok cseréje is. 

Mivel az épület utcafronti homlokzata helyi védelem alatt áll, ezért engedélyes tervek 

elkészíttetésére volt szükség, az építési engedélyt megkaptuk, Az eddig elkészült tervek 

szerint készített tervezői költségvetés alapján becsült összeg, mely az utcafronti homlokzat 

átalakításán és felújításán kívül a tetőhéjazat cseréjét, kémény és tűzfal átrakását –mivel az a 

szomszédos ház teteje felé dől – is tartalmazza:  bruttó 14.311.000.-Ft. (A majdani 

ajánlatkérések alapján ezen összeg változhat bármelyik irányba a kivitelezők által adott 

legjobb árajánlat szerint). Az Önkormányzati ingatlanok felújítására fordítható keretben ez 

az összeg az idei évben 14.500.000.-Ft-tal tervezve van. (Továbbá II. ütemként lehet tervezni 

az épület udvar felőli homlokzatának a felújítását is. - ez kb. 6.650.000.-Ft). 



 

Az ingatlan értékesítése során mindezekre ki kell térni.  

 

Az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályok: 
Üres lakás és üzlethelyiségek értékesítése esetén az Önkormányzat vagyonáról szóló  4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.  

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján kell 

meghatározni.  

Az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján a 

vagyont elidegeníteni az alábbi módon lehet: 

15. § Vagyon elidegenítése 

  (2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, a Közös Önkormányzatii Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján 

való közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

Az ingatlanok vételára az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ 1 

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

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

más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

 

II. Az ingatlanok értékeléséhez: 

 

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege 23.500.-

Ft/ingatlan, melyet a 231/2005. képviselő-testületi határozat alapján a vételárban 

érvényesíteni kell. 

A vételár az alábbiak szerint alakul: 

A 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű üzlethelyiség: 7.681.150.-Ft (232.762.-Ft/m2) 

A 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget: 15.975.436.-Ft (192.475.-.Ft/m2) 

 

Továbbá a 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2-es üzlethelyiségből átalakítás után egy 3 m2-es rész  egy 

„belépő” elnevezésű helyiséget fog alkotni (Szélfogót), melyből nyílik mindkét üzlet 

bejárata. (tervezett földszinti alaprajz 3.sz. melléklet)  

Az adásvételi szerződésben ez kikötésként kell, hogy szerepeljen, hogy a vevőnek 

tudomása van arról, hogy az üzlethelyiségből kb. 3 m2-es rész „Belépő” területe, 

ahonnan a szomszédos üzlet bejárata is nyílik. 

 

 

III. Értékesítés a fent leírtak ismeretre alapján: 

 

Értékesítés esetén – ha mindkét fszt-i helyiség értékesítésre kerül – a felújítás költsége az új 

tulajdonosokat is terheli. Mivel ez az ingatlan társasház és nemcsak egy épülettömbből áll 

(udvari és hátsó épület is van), ezért a felújítási költségek megosztása az értékesítéskor 

azonnal rendezendő kérdés – erről a Testületnek az álláspontját már most érdemes 

kialakítania és ezt kell közölni a leendő vevővel. A most előkészített felújítás társasház esetén 

valamennyi tulajdonostársat terheli a közös tulajdoni hányadának arányában.  

Ettől azonban megállapodás esetén el lehet térni – ezt kell a leendő vevőkkel tiszátzni. 

I. megoldás: Mivel most, az első ütemben a felújítás csak az utcafronti épületet érinti, ahol az 

üzlethelyiségek is vannak, így kézenfekvő lenne az, hogy nem az egész ingatlanra vonatkozó 

tulajdoni részarányok alapján kellene megosztani most a költségeket, hanem az 

Önkormányzat tulajdonában maradó emeleti és a magántulajdonba kerülő fszt-i helyiségek 



arányában, ez 53% és 47%. (Ez lenne számunkra az ideálisabb, olcsóbb megoldás) Ezt 

értékesítéskor feltételként rögzíteni kell, hogy ezen felújítás költségeinek 47%-át a földszinten 

lévő új üzlet tulajdonos/nak/oknak viselniük kell.  

 

Azt is közölni kell a vevőkkel - ha a két üzletnek más-más tulajdonosa lesz - hogy  a bejárat 

kialakítás során az átalakítás a terv szerint és csak úgy történhet, hogy kb. 3 m2-nyi területet 

ez elvesz a kisebb, 33 m2-es üzletből.  

Ez a megoldás természetesen azt is jelenti, hogy ha később a társasház hátsó épületrészeit kell 

majd felújítani, akkor az értelem szerűen csak az önkormányzatot fogja majd terhelni. 

 

II. megoldás: A társasházakról szóló 2003. év CXXXIII. Tv. alapján a tulajdoni 

részaránynak megfelelő összeggel finanszírozza az üzletek tulajdonosa/i a beruházást, ami 

az egész társasházra vetítve 28%-ot tesz ki, így a 14.311.000.-Ft tervezett költségű 

felújításban az üzletekre eső rész 4.007.080.-Ft-ot tesz ki, az Önkormányzat pedig 

10.303.920 Ft-ot fizetne. (természetesen ezen összeg a kivitelezőktől kapott árajánlatoktól is 

függ.)  

Ebben az esetben a társasház hátsó épületrészeinek felújításakor értelem szerűen az üzletek 

tulajdonosainak is be kell fizetni a tulajdoni hányaduk után. 

 

Még egyszer megjegyeznénk, hogy a fent ismert költségek még nem tartalmazzák az udvar 

felőli homlokzat felújítását sem. 

Különös helyzet áll elő ezzel az eladással és sajnos a helyzet nehezíti a mi dolgunkat is, a 

vevő dolgát is. Nekünk nagyon fontos ezen fő téri épület homlokzatának a teljes felújítása – 

egészen pontosan ez elodázhatatlan. Szentgotthárd fő terének épületeinél – így ennél a Széll 

K. tér 15-ösnél is - a homlokzat sajnos teljesen leromlott – a homlokzat a legtöbb fő térihez 

hasonlóan 30 éve, a várossá avatáskor lett utoljára felújítva. Sajnos a vevő(k) azzal a 

helyzettel találják szembe magukat, hogy miközben az értékbecslésnek megfelelő áron 

megveszik a tulajdonjogot, a vételáron kívül azonnal ki kell fizetniük több millió forintot a 

külső homlokzat felújítására és még ezen kívül vannak azok a költségek, amelyek a belső 

kialakításhoz lesznek szükségesek. A helyzet szülte, hogy akaratunkon kívül de sokkal 

nehezebb helyzetbe kerül az a vevő, aki most tőlünk ezeket az ingatlanokat veszi(k) meg mint 

bármely más vevő az elmúlt évek során, aki megvett egy üzlethelyiséget, kifizette az árát és 

más dolga már nem volt mint beköltözni az új tulajdonba. Tovább nehezítjük a helyzetét, 

hogy nem tud a megvett ingatlannal mindaddig mást kezdeni amíg a külső felújításokat, 

átalakításokat el nem végzi.  

Ez természetesen az önkormányzat eladói pozícióját is gyengíti, hiszen ennél lényegesen 

magasabb értéket lehetne elérni az értékesítésnél, ha egy újonnan átalakított – sőt a nagyobbik 

helyiség esetében kialakított - helyiséget tudnánk eladni - ha már mindenképpen az 

értékesítést tudjuk elképzelni.  

Ilyen ingatlanok esetében, ilyen szituációban valószínű, hogy a jó megoldást választó, a 

vagyonával a jó gazda gondosságával gazdálkodó tulajdonos nem a tulajdonjogot adja el 

hanem az épületét felújítja előbb – főképp, ha már ehhez a pénze rendelkezésre áll és a 

felújítás után gondolkodik el az ingatlana hasznosításán: bérbe adásán vagy értékesítésén. 

Természetesen ez a lehetőség egyelőre még előttünk is fennáll.    

 

 

Határozati javaslat 

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

tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 



módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben 

szokásos módon meghirdeti eladásra: 

 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg 

bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget. 

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

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

megjelölésével fogadjuk el. 

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

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének 

Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/285-

11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek  

….. %-ából az üzlethelyiségre eső 33/116 rész megtérítését a kivitelezés során.  

Pályázó, ill. a Vevő köteles tudomásul venni, hogy a meglévő Építési engedély alapján 

történő átalakítás során az üzletből kb. 3 m2-es rész egy közös, „Belépő” helyiséget fog 

képezni, amely egy közös területként funkcionál a szomszédos, 29/A/2 hrsz-ú üzlettel.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. novemberi testületi ülés. 

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

 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  

üzlethelyiséget. 

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

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

megjelölésével fogadjuk el. 

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

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének 

Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/285-

11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek  

…..  %-ból az üzlethelyiségre eső 83/116 rész megtérítését a kivitelezés során.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. novemberi testületi ülés. 

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

 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2013. szeptember 17. 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



1. sz. melléklet: 

 



 



 





 



 





2. sz. melléklet: 

 



 





 



 





 



 





3. sz. melléklet: 

 
 



4. sz. melléklet: 

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

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

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

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

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

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre, aki vállalja a jelen kiírás szerinti kötelezettségeket is.  

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 . 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés 

Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze 

kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli. 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben kell 

megfizetni.  
Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatának 

határideje az elbírálás közlését követő 7 nap, kivéve, ha a pályázat nyertese maga a bérlő 

(szentgotthárdi 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség esetében).  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat, és a pályázó nem vállalja 

az egyéb, jelen kiírás szerinti feltételeket. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. október 30.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

2013.  október 08-án tartotta legutóbbi megbeszélését a Jubileumi Munkacsoport. A 

munkacsoport tagjain kívül részt vett a megbeszélésen Takács József mint a  Mozit 

üzemeltető SZET Kft. ügyvezetője és Sebestyén Dénes  a mozi markenting feladataiért felelős 

szakmai megbízottja. 

A megbeszélés fő napirendi pontja a 2013. december 08-ra tervezett 100 éves Mozi Névadó 

ünnepségének előkészítése. 

 

A SZET Kft. képviselőitől rövid tájékoztatást kapott a munkacsoport arról a kampányról ( 100 

napos kampány ), amit a 100 éves születésnap kapcsán a Moziban elkezdtek: 

-molino 

-jubileumi kedvezményes jegyárak 

-meglepetések ( 1 vendég, 100. vendég, 200. néző stb. ) 

-egyedi jegyárusítás  ( 1.000.-Ft-ért + szemüveg ) 

-vállalatok, cégek számára bérletajánlás 

 

A munkacsoport megegyezett, hogy a névadó ünnepség 2013. december 08-án ( vasárnap ) 

lesz ( ez a dátum csak akkor változik, ha Csákányi Eszter színművésznő esetlegesen nem érne 

rá ). 

Ezen a napon több programmal is készülnek a mozi üzemeltetői: 

◘ szakmai program 

◘közönség program 

◘ünnepi- névadó program 

 

A szakmai program során előadások keretében ismerhetik meg az érdeklődők, meghívott 

szakmai emberek, a mozizás múltját, jelenét, jövőjét –felkért előadók szakmai előadásaiból. 

A közönség program célja, hogy minél többen – minden generáció - megismerkedjenek a 3D-

s technikával – ennek érdekében gyermekfilm, családi film, kalandfilm stb. kerül vetítésre a 

nap folyamán. 

Az ünnepi –névadó program keretében  egyrészt megemlékezés készül a centenárium 

kapcsán, másrészt megtörténik a mozi névadása. 

 

A névadó személyének megválasztása, már  korábbi munkacsoport megbeszélésen 

megtörtént. 



Csákányi László Filmszínháznak fogják „keresztelni” a mozit december 08-án. 

 

A munkacsoport elkezdte a névadó ünnepséggel kapcsolatos teendők, feladatok átbeszélését, 

mint pl.: 

-kapcsolatfelvétel Csákányi Eszterrel, 

-fotó elkészíttetése Csákányi Lászlóról, 

-a művész életrajzásnak elkészítése , 

-filmek keresése , melyben szerepelt Csákányi László, 

-a régi technikáról, alapítókról történő megemlékezés elkészítése 

-kültéri világító felirat beszerzése  stb. 

 

A munkacsoport tájékoztatást kapott arról is , hogy az október 12-re tervezett fúvószenekari 

koncerthez a jubileumi keretből 305.-e/Ft összeget kell biztosítani az előzetes kalkulációk 

alapján. 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 

 Folyamatban van az önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása. Kivitelezést a SZET Kft. 

szeptember közepén tudta megkezdeni, mivel az önkormányzat csak erre az időpontra 

tudta az anyagköltséget megelőlegezni. Tervezett mennyiségek: 450,00 m
2
 

(hidegaszfalttal) + 280,00 m
2
 (melegaszfalttal). 

 

 Megtörtént a régi strand északnyugati sarkában lévő valószínűleg villámcsapás miatt 
kettéhasadt tölgyfa leszakadt részének eltávolítása, illetve a Kossuth utcai társasház felé 

megdőlt, balesetveszélyes megmaradt részének kivágása. Kivitelező: Varga Tibor ev. 

Zalaegerszeg (fakivágási munkákra (lakott területi fakivágási engedéllyel rendelkező 

vállalkozó)), Lababo Kft. Szentgotthárd (kosaras kocsi biztosítása), SZET Szentgotthárdi 

Kft. (előkészítő munkálatok, illetve kivágott faanyag feldarabolása, elszállítása, terület 

takarítása stb.)). 

 

 Feljelentést tettünk a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki 2013. október 03-án a reggeli 
órákban az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd, Füzesi úti utasvárót 

megrongálta. Valószínűleg egy tehergépjármű próbált megfordulni a Füzesi út érintett 

szakaszán és forduláskor a gépjármű egy része elérte az utasvárót és kiszabta a helyéről 

ezáltal teljesen tönkre tette a fémvázas, az oldalfalakon edzett üveggel, a tetején 

polikarbonát lemezzel borított építményt, az okozott kár mértéke 780,- eFt. 

 

 Szentgotthárd, Rábafüzesi kerékpárút burkolat-felújítási munkáival kapcsolatos 

garanciális bejárást követően a feltárt hibákat (repedések, süllyedések) a kivitelező 

kijavította (bitumenemulzióval történő kiöntés, illetve bazaltzuzalékkal történő fejelés). A 

kerékpárút szélére valószínűleg a szomszédos terület kaszálásakor nehéz járművel 

ráhajtottak, ezáltal a kerékpárút szélén burkolatrepedések, illetve süllyedések keletkeztek. 

A kerékpárút pályaszerkezete nem ekkora súlyú járművekre lett méretezve, ennek ellenére 



a kivitelező garanciális munkálatok keretében 2013. október 22-én kijavította a feltárt 

hibákat. Kivitelező: NÉMETH Térburkoló, Útépító és Építőipari Kft. 

 

 2013. szeptember 26-án a vízügyi igazgatóság bevonásával Szentgotthárd önkormányzati 

kezelésű védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és anyagok, valamint a 

védekezési felkészültség felülvizsgálatával kapcsolatos bejárást tartottunk. 

 

 Folyamatban vannak az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő kijelölt zárt-
csapadékcsatorna hálózatok, illetve átereszek gépi mosatása. Kivitelező: HEPI-HP Kft. 

Bucsu 

 

 Folyamatban van a Kossuth L. utca északi oldalán a Tompa M. utca – Mária utca közötti 
szakaszán lévő 27 db gömb csepleszmeggyfa eltávolítására, illetve 31 db új Pirosvirágú 

galagonya telepítésére vonatkozó szerződéskötés. A tervezett ütemezés: I. ütemben 2013. 

december 15-ig meglévő fák eltávolítása, II. ütemben új sorfák telepítése 2014. március 

14-ig. Érintett lakók ez év tavaszán egy írásbeli kérelmet juttattak el hozzánk, amelyben 

kérték az önkormányzat intézkedését, mivel a fák már annyira túlnőttek, hogy egyrészt 

teljesen beárnyékolják a házukat, másrészt a villamos légkábelek biztonsági övezetébe 

értek. Ezeket a fákat sajnos csak nagyon kismértékben lehet nyírni, mert különben 

kiszáradnak. Valószínűleg ez történt néhány egyeddel, mivel a 31 db fából mára már csak 

27 db van a többit időközben ki kellett már vágni, mivel kiszáradtak valószínűleg a túlzott 

nyírásuk miatt. A telepítésre kerülő új sorfák már nyírhatóak, lombozatuk útsorfaként 

kilakítható. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 A Zsidahegyi bekötőúton az út alatti áteresz eltörött betonhídfőjének helyreállítása 

folyamatban van. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 A közétkeztetés tárgyában az elkövetkező 5 éves időszakra kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 
eljárás lezáró döntését a jelenlegi szolgáltató, az ELAMEN Zrt. a Közbeszerzési 

Döntőbizottságnál megtámadta. Továbbá a jogorvoslati kérelem benyújtása előtt az 

ELAMEN Zrt. iratbetekintést kért és a Közbeszerzési Bizottság által elfogadott nyertes 

ajánlattevő, a JustFood Kft. ajánlatát is kérte a jogorvoslati kérelmében érvénytelenné 

nyilvánítani. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárást lezáró döntésünket 

megsemmisítette és új eljárást lezáró döntésre kötelezett minket, továbbá nem fogadta el a 

felkért táplálkozás-egészségügyi szakértői véleményre alapozott ajánlatkérői döntést és a 

nyertes ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. Az ajánlatkérőt 500.000,- Ft 

pénzbírsággal sújtotta, illetve kötelezte 200.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésére. Az új eljárást lezáró döntés meghozatala előtt új, részletes táplálkozás-

egészségügyi szakértői véleményt kellett készíttetnünk és ezt követően a Közbeszerzési 

Bizottság 2013. október 17. ülésén új eljárást lezáró döntést hozott, amelyben az eljárást 

eredménytelenné nyilvánította. A szolgáltatás beszerzésére új eljárást kell indítani, 

amennyiben a jelenlegi szolgáltató, az ELAMEN Zrt. ezt az újabb, részletes szakértői 

véleménnyel alátámasztott döntésünket ismételten nem támadja meg.  

 

 Az új közétkeztetési szerződés megkötéséig is gondoskodni kellett a szolgáltatás 
ellátásáról, ezért a jelenlegi szolgáltatóval, az ELAMEN Zrt.-vel a szerződést 

meghosszabbítottuk. A megbízott jogászunk javaslatára a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) 

pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytattunk le, mivel ez volt az 

egyetlen jogszerű magatartás és eljárási cselekmény. A Közbeszerzési Döntőbizottság 

elnöke jogorvoslati eljárást kezdeményezett ebben az ügyben is és a Közbeszerzési 



Döntőbizottság 500.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta az ajánlatkérőt. A határozat ellen a 

törvényes határidőben bírósági keresettel éltünk, mivel a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatában úgy indokolta döntését, hogy az ajánlatkérő az alapeljárásban (5 éves 

szerződésre vonatkozó eljárás) elkerülhette volna jogsértést. Ez egyetlen dolgot jelenthet, 

hogy az alapeljárásban (5 éves szerződésre vonatkozó eljárás) kértük volna a 

Közbeszerzési Döntőbizottságtól szerződés megkötésének engedélyezését a nyertes 

ajánlattevővel (JustFood Kft.), amelyről a Közbeszerzési Döntőbizottság később (fenti 

határozatában) kimondta, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen…!?. Ezek 

szerint  egy érvénytelen ajánlattevővel kellett volna szerződést kötnünk. Továbbá a bírság 

mértéke is túlzott, mivel 3 %-a a becsült értéknek, amelyet korábban több százmilliós, 

vagy milliárdos beszerzéseknél szokott kiszabni a döntőbizottság. A fenti indokok alapján 

bírósági keresettel éltünk a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen. 

 

 A szentgotthárdi piac, illetve gimnázium árvízvédelmi támfal magasításánál  pótmunkákra 

volt szükség. A kivitelezés során egy újabb, nyilvántartásokban nem szereplő zárt-

csapadékcsatorna átvezetés került feltárásra, illetve a nyilvántartásokban szereplő zárt-

csapadékcsatorna átvezetésnél a feltáráskor kiderült, hogy más szinten helyezkedik el, 

ezért zsilipakna építése vált szükségessé, valamint a piac parkolójánál az ingatlan 

tulajdonosa már nem járult hozzá ahhoz, hogy nyílt árok kerüljön kialakításra a piac 

területén, ezért a mentett oldalon zárt-csapadékcsatornát kellett kiépíteni. Ezek az építési 

munkák nem szerepeltek az alapszerződésben és ahhoz, hogy a pluszköltségeket a 

támogatásból le tudjuk igényelni a szerződést módosítanunk kellett, amelynek az egyetlen 

jogszerű eljárási cselekménye a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása. Ezt az eljárási fajtát javasolta a támogatást nyújtó 

irányító hatóság, illetve az általunk megkérdezett közbeszerzési szakértő is.  Ennek egyik 

feltétele, hogy a pótmunkák előre nem láthatónak kell lenniük.  A Közbeszerzési 

Döntőbizottság elnöke ebben az ügyben is jogorvoslati eljárást indított. A Közbeszerzési 

Döntőbizottság egyik pótmunkánál sem fogadta el az előre nem láthatóságot, mivel 

álláspontjuk szerint  tervezői hiba, illetve tervező mulasztása miatt kényszerültünk  a 

pótlólagos munka elvégzésére ez pedig  az ajánlatkérő érdekkörébe esik. A Közbeszerzési 

Döntőbizottság ebben az ügyben összesen 1.300.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta az 

ajánlatkérőt, az ezzel kapcsolatos határozat 2013. október 17-én érkezett meg 

hivatalunkba.  Ezek szerint ezekre a munkákra külön szerződést kellett volna kötni, külön 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával és ha valamennyi közbeszerzési eljárási határidőt 

betartjuk,  akkor a ivitelezés még mindig tartana,  az önkormányzatnak pedig a 

pótmunkák költségét – br. 9.245.600,- Ft-ot - teljes egészében saját forrásból kellett volna 

fedeznie.  

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 4 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

2 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 



Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

     

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

A szeptember hónapban befolyt adóbevételünk terhére teljesítettük az elmaradt 

kötelezettségeket, a folyószámlahitelt, valamint a Gotthard-Therm kft kezességvállalásából 

eredően az Erste Bank Hungary Zrt inkasszált tőlünk 147.611.797 forintot. 2013. október 

hónapban az ÁFA befizetési kötelezettségünk 21.332 e/Ft volt. 

Folyószámla hitellel nem rendelkezünk, október elején megkötöttük a munkabérhitel 

szerződést a számlavezető pénzintézetünkkel. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Önkormányzatunk a jövőben 

kiadásokat csak a ténylegesen befolyt bevételből tud teljesíteni. 

 

2013. december 20-án várunk bevételt – helyi iparűzési adó feltöltést. Az összege vélelmezett. 

Az addig befolyó bevételből elsődleges a munkabérhitel hónapon belüli törlesztése 

(pénzintézet vonja), valamint, hogy az Önkormányzat köztartozás mentes maradjon. (ÁFA 

befizetések). 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy döntéseinél a fentieket vegye figyelembe!!!  

 

 
Adóhatósági munka: 

 

A 3. negyedéves zárás elkészítése, zárási összesítő adatok átadása a költségvetésnek. 

Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a MÁK számlájára. Tételes kimutatás elkészítése a 

gépjárműadó bevételekről, visszautalásokról, és a kimutatás megküldése a MÁK –ba. 

A beérkező 3. negyedéves idegenforgalmi adóbevallások feldolgozása. 

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

Adatszolgáltatások  a Magyar Államkincstár felé. 

 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

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. 



 

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

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása. 

 

 

Hatósági és koordinációs ügyek: 

 

A téli átmeneti közfoglalkoztatás szervezésével, indításával kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatjuk a tisztelt képviselő-testületet: 

 

A Kormány célul tűzte ki, hogy 2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban 

100 ezer fő folyamatos közfoglalkoztatását kell biztosítani, és 2013 decembere és 2014. 

március vége között további 100 ezer fő képzésbe vonását kell megoldani. 2013. október 15-

én pedig döntött a téli átmeneti közfoglalkoztatás 8 órában történő megvalósításáról. 

 

A közfoglalkoztatás maximális időtartama: 2013. november 1 - 2014. április 30. 

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés maximális időtartama: 2013. december 1 - 2014. 

március 31. 

A közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra (a képzés napi 6 óra + 2 óra otthoni felkészülés). 

 

 

A közfoglalkoztatotti létszám kiválasztása a munkaügyi kirendeltség, valamint a 

közfoglalkoztató egyeztetésével zajlik. 

 

Alapelvek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban:  

- a bérköltség támogatásának mértéke 100 %; 

- a közvetlen költségekre maximálisan a bérköltségek összköltségének 20%-a 

igényelhető; 

- a közvetlen költségek mértékének alapjául szolgáló bérköltségbe kizárólag a tényleges 

foglalkoztatás idejére járó bér és SZHA számítanak, valamint a képzés időtartama 

alatti első teljes hónap bérköltsége; 

- a közfoglalkoztató a bérköltségekre vonatkozóan legfeljebb 1 havi előleget igényelhet; 

- a közvetlen költség előleg mértéke 2013. évben kezdődő foglalkoztatás esetén 60 % 

lehet legfeljebb.  

 

A képzéshez kapcsolódó útiköltség elszámolásának lehetősége jelen pillanatban kidolgozás 

alatt van (alapvetően 90 %-os térítés áll elfogadás előtt, de egyeztetések folynak a 100 %-os 

támogatásról). 

 

Bér típusa 
Bruttó bér 

(Ft) 

Nettó bér 

(Ft) 

Közfoglalkoztatási bér (8 órás) – a képzésen 

résztvevőknek is ez jár 
75 500 49 453 

Közfoglalkoztatási garantált bér (8 órás) 96 800 63 404 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér  

(8 órás) 
83 050 54 398 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási 

garantált bér (8 órás) 
106 480 69 744 



A foglalkoztathatósági szakvélemények díjazása esetében az önkormányzati 

közfoglalkoztatók felmerülő költségeit továbbra is a munkaügyi központok térítik meg az 

érintett egészségügyi szolgáltató helyek részére, míg az egyéb közfoglalkoztatók esetében a 

költség a közvetlen költségek között számolható el. A foglalkoztathatósági szakvélemény a 

kiállítás dátumától számított egy évig érvényes, így az érvényességi időn belül újra 

elhelyezkedő álláskeresőket nem kell ismételten vizsgálatra küldeni. Amennyiben a 

foglalkoztathatósági szakvélemény érvényességi ideje lejár a közfoglalkoztatás időtartama 

alatt, úgy új szakvélemény kiállítása szükséges. Ennek figyelemmel kísérése a 

közfoglalkoztató felelőssége. 

 

A közfoglalkoztatásra szánt keretből a téli átmeneti közfoglalkoztatás során az alábbi 

programokat támogatják:  

- önkormányzati, hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás; 

- kistérségi startmunka mintaprogramok mezőgazdasági programjaiból kikerülők 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban történő továbbfoglalkoztatása; 

- a kazánprogramból kikerülő közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának biztosítása 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében; 

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal; 
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság; 

- karitatív szervezetek. 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. július havi információs jelentése  

 

(2013.08.21-2013.09.20) 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 426 fő, 9 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,3 %. Tárgyidőszakban 78 fő 

lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 36 

fővel nőtt. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (16 fő); kereskedelem, 

gépjárműjavítás, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (4-4 fő). 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, építőipar (3-3 fő). A többi belépő száma 

egyenletesen oszlik meg a többi ágazat között. A nyilvántartott pályakezdők száma 41 fő, 

számuk az előző időszakhoz képest nem változott. 

 

A kilépők száma tárgyidőszakban 87 fő, az előző időszakhoz képes 18 fővel nőtt. 31 főt 

zártunk ki a statisztikából. 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 64 fő, az előző időszakhoz képest 74 fővel 

csökkent. A nem támogatott álláshelyek száma 38 fő. Az újonnan bejelentett munkahelyek 

többsége feldolgozóipari [16 fő, ebből 10 fő textíliagyártás (C.Tessile Kft., Miti Tex Kft.), 4 

fő fafeldolgozás], mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (12 fő), közigazgatás, védelem; 

kötelező társadalombiztosítás (10 fő). 

 



A termelő ágazatokban tevékenykedő cégek fejlődnek és bővítenének, de általában nehéz 

szakembereket és betanított munkát vállaló szakképzetleneket találni helyben. A távolabbról 

érkezőknek pedig nem mindig versenyképes alternatíva Szentgotthárd. Leginkább az ausztriai 

munkalehetőséget remélő, szakképzettséget nem igénylő munkakörökben foglalkoztatott 

álláskeresők költöznek ide szívesen. 

Az álláskeresők száma, ha gyengülő ütemben is, de folyamatosan csökken a térségben. A 

termelő cégek a helybéli álláskeresők hiányával szembesülhetnek 2014-ben. 

A felsoroltakon kívül behozott állásajánlatok nagy része 1-3 fős, mikro- és kisvállalkozások 

által kínált álláshelyek (jellemzően támogatott foglalkoztatásra irányuló). 

 

Álláskeresők létszámadatai 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.05.20 2013.06.20 2013.07.20 2013.08.20 2013.09.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

7,3 7,1 6,8 6,4 6,3 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

498 482 463 435 426 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-9,6 -3,2 -3,9 -6,0 -2,1 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

29 31 38 41 41 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-23,7 6,9 22,6 7,9 0 

Ebből: 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

10 10 11 11 11 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

123 126 122 123 119 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

24,7 26,1 26,3 28,3 28,3 



 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

           -   A  32/2012.(XI.05.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

          rendelet módosítása a mostani képviselő-testületi ülésen kerül felülvizsgálatra.  

           

- A  33/2012.(XI.05.)  rendelet  a   a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2012. 

évi költségvetésről szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

 

 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Dr. Haragh László: - A Duxler utcában a közterület felügyelők újabb bútorlap, vagy egyéb 

környezetet zavaró hulladék égetését nem tapasztalták. A megelőzés érdekében a jelzett 

területen rendszeres ellenőrzést tartanak. 

- A mentőállomás területéről balra kikanyarodó járművek biztonságos közlekedését elősegítő  

tükröt - indokolt esetben - a Kossuth l. u. É-i oldalán felszereltetünk.  

Vadász József: - A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos szállítási díjak problémáit – a 

törvényi előírások figyelembe vételével – helyi rendelet illetve szerződésmódosítással lehet 

kezelni. 

- A Rózsa Ferenc utca Zsida városrész és Tompa Mihály u. közötti szakaszán a külön 

megrendelt, kőzúzalékkal történő padkarandezési munkákat az UTPLAN kft elvégezte. 

Dömötör Sándor:  Közterületeken levő beteg fák kivágását előzetes felmérések alapján 

rendszeresen végzi a SZET kft.  

Kardosné Kovács Márta Mária: A MÜLLEX kft-t felkértük, hogy a mind teljesebb 

tájékoztatás végett, un. „szállítási naptárakat” juttassanak el lakosság részére.  
 

Szentgotthárd, 2013. október 22. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
68 56 52 40 46 

Álláskeresési 

segély (fő) 
11 10 11 12 12 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

127 119 112 96 103 



VI. Pályázati tájékoztató 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. október 

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,- 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. A 

projekt 75%-os készültségű. 

Próbaüzem lefolytatása 

folyamatban. Előzetes 

információk alapján 2013. 
december közepéig tart a 

próbaüzem. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 

3.045.000,- 

Ft 
 Nyert! 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

Önerő Alap 

Belügyminisztérium 

 
211/2013. 11.129.160,- Ft   

Benyújtva 2013.10.11-én, 

elbírálás folyamatban. 



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. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

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) 

Kivitelezés 2013. szeptember 

15-én befejeződött, sikeres 

műszaki átadás-átvétel 2013. 

09.23-án, projektzáró 
rendezvény: 2013.10.30. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 
Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó szabad 

strandjának 
fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 

strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 

Horgászegyesület 
Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 
 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 

Kivitelezés befejeződött. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124

Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 
folyamatban, ünnepélyes 

aláírás: 2013. 10.22-én. 

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. 

Tartalmi ellenőrzés alá 
bocsájtották. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

1.289.050,- 

 
 

 0,- 
Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 
Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

LEADER- 

Együttműködés a 
béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 
Beadási határidő 2013. 

november 30. 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

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

pályázatok helyzete 2013. október 18-án 

 



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, záró 
jelentés beadásra került. 

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 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

Kivitelezés folyamatban, 90%-

os készültségű a projekt, 

befejezési határidő: 

2013.10.31.  

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 

Nyert! Konzorciumi 

szerződéskötés megtörtént. 
Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 

„óvodafejlesztés” 

pályázata 

Az 
Óvodafejlesztés” 

(kódszám: TÁMOP-

3.1.11-12/2) 

30/2012. TT 

határozat 

- - 
100% 

támogatási 

intenzitású 

forráshiány miatt nem 

részesülhetett támogatásban, 

tartaléklistára került. 

 



Kerekerdő Tagóvoda 

(Rönök) tetőcsere és 

homlokzat 

hőszigetelése 
 

Tapsifüles Tagóvoda 

(Gasztony) 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

vizesblokk felújítása, 
épület külső és belső 

felújítása, tornaszoba 

kialakítása  

A belügyminiszter 

8/2013.(III.29.) 

BM rendelete, „Az 

egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

80/2013. KT 

Szentgotthár

d  határozat 
 

21/2013. 

Rönök 

Önk.hat. 

 

30/2013. 
Gasztony 

Önk.hat. 

 

 

 

29.999.946,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

              0,- 
Benyújtva 2013. április 26-án, 

elbírálás folyamatban. 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére. 

Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.  

             A 2014. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben  Képviselő-

testületi határozat alapján módosított. A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az 

I. részben a beszámolóval együtt olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottak az alábbiak 

szerint teljesültek Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális Irányelvek 

megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne változtatni. 

I. 

Beszámoló  

a 2013. évi Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról: 

1.)  

„Belterületi ingatlanok: 
Hasznosítható ingatlanok: 
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:  
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének egyik 
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése 
- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve 
hasznosíthatóságának vizsgálata A terület belterület a Vadvirág utcáig, van rá 
szabályozási terv, közműépítési régi tervek megvannak. 
A vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület a belterületi ingatlanok 
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken 
köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
 
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a 
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra. 
 
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
Az elkövetkező évekre bejelentett szentgotthárdi gazdaságfejlesztési 
elképzelések miatt várható változásokra tekintettel ismételten érdemesnek tűnik 
lépéseket tenni: Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén. A 
rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek (59.0 ha) 
beépíthetőségét kell a hatályos Szerkezeti Terv szerint  a Kethelyi u. és a Kis utca 
közötti területeken megteremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg 



kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a teendőket és a szükséges 
pénzeszközök megszerzésének tervét is tartalmazza. 
 
      A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló 

ingatlanra jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal 
foglalkozni kell.”  

 
- A 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a volt 

ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem került 

eladásra. Az ingatlanok 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a „könnyebb” értékesítés végett a 

Képviselő-testület a 207/2006. sz. határozatával mérsékelte  nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem 

jelentkezet vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek 

után, de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész) jelenleg sem 

vonzza különösebben az érdeklődőket.  

- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető építési telkek - mint amilyen éveken 

keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telek megosztása ugyan megtörtént de a 

területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséről a Testület nem döntött.  

Az értékesítés legnagyobb korlátozó tényezője, hogy ezen ingatlanok közműellátottsága 

valamint úttal való megközelíthetősége nincs megoldva. Amennyiben a közművesítés 

kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük többszörösébe kerülnének. 

(Korábban, 2006-ban  ezen a területen értékesítésre került 2 db telek bruttó 1250.-Ft/m2 

áron.)  

-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan az elmúlt időszakban beruházási szempontból 

változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén lehetne azon 

terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni, itt is nagy problémát 

okoz a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe van adva, továbbá 

Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 

-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János 

erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa 

kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása 

következtében az ingatlan értékesebbé válik.  

- „A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a 

hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé.  

Vagyis a Kethelyi út. északi és déli oldalának beépíthetőségét szabályozzák melyek határai: 

Nyugatról a  Bem J. út, keletről a Hársas patak, Északról a tervezett elkerülő út, Délről pedig 

a Kis utca. 

Jelenleg a Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, 

a kivitelezésükre jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A 2003. év októberi Gazdasági, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére készített előterjesztés kettő ütemre 

bontva javasolta megvalósítani. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 

45 építési telek került volna kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására cca. 

12.0 mFt, a szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. A 
Képviselőtestület a fejlesztéshez szükséges forrásokat a 2004. évi költségvetésben már nem 

(és azóta sem) tudta biztosítani. 

A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához 

(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség. 

További problémát jelenthet, hogy a kb. száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak 

kettőszáznál is több tulajdonosa van. Minden esetre a kérdéssel foglalkozni kell.”  

A tavalyi évben ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről írtunk, mindez ma is aktuális, illetve az 

elmúlt évben ezen a területen változás nem történt. 

Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.  



            
-  A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítására 2011. 

novemberében a Képviselő-testület pályázatot írt ki, mely pályázat nyerteseként a G.A. Invest 

Kft-t hirdette ki, azonban a beruházás a megadott határidőig nem készült el, ezért a T. Testület 

2013. júniusában új pályázat kiírása mellett döntött. –javasoljuk a Vagyongazdálkodási 

irányelvek közé ismét felvenni ezen terület hasznosításának szükségességét. 

 

- A József A. u. 33. sz. alatti, 1325 hrsz-ú, ill. az 1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával, 

beépítésével kapcsolatban 2011-ben egyeztető megbeszéléseket folytattunk. Akkor ezen 

ingatlanok hasznosítása kapcsán többrétű elképzeléseink voltak: a 2 önkormányzati ingatlant 

a legszerencsésebb volna a közéjük ékelődő harmadikkal együtt hasznosítani – erre kaptunk 

előzetes elképzeléseket ezen harmadik ingatlan tulajdonosát képviselő  Gotthárd Lakép Bt. 

vezetőjétől. Azonban ezek az előzetesen felvázolt elképzelések nem valósultak meg, a 

tárgyalások nem haladtak előre - a vállalkozás egyelőre még korábbi projektjeinek 

befejezésére koncentrált. Ezen ingatlanok hasznosítása kapcsán kerülne sor a következőkre: 

.  

-- a lassan életveszélyessé váló Szentgotthárd, József A. u. 33. alatti, három, még lakható igen 

leromlott lakást tartalmazó épület lebontására;  

-- a megszűnő lakások helyett a vállalkozó alakítana ki négy önkormányzati bérlakást egy 

másik üresen, használaton kívül  önkormányzati épületben - a farkasfai iskolában; 

-- a József A. utcában felépítendő társasházban az önkormányzat kapna a területeink értékére 

tekintettel újonnan megépítendő lakás(oka)t.   

Annyi azonban történt, hogy a József A. u. 33. sz. alatti 4 lakásos lakóházból három bérlő 

minőségi cserével történő átköltöztetése megoldódott, a jövőben egy testvérpár elhelyezését 

kell még megoldani.        

 

Belterületi ingatlanokhoz kapcsolódóan érdemes foglalkozni a jelenleg Ipari Park Kft. 

tulajdonában lévő földterületek megszerzéséről. A beépítetlen ipari parki területekben az 

önkormányzati rész nagyon kicsi. Ha ezen területek önkormányzati tulajdonba kerülnének, 

úgy a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére maga az Önkormányzat kedvezőbb 

lehetőségekkel tud területet adni.    

 

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 

Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési 
ágú ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban 
szereplő vételárért. 

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell 
venni! 
 
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Vagyonrendeletünkben az alábbi 
árszámítási módszert alkalmazzuk:   
 
Fá = A x P x IR x Má 



                     i 
ahol: 
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft 
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK 
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 

(Vas megye 31,8 kg/AK) 
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg  
i = tőkésítési kamatláb/2  
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 
1) 

 

 

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   

 
2.2.1.) Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok 
értékesítésének elve: 
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon 
értéke : az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány 
értékének (kitermelési érték) összegéből áll. 
b.) Az erdőterület értékének meghatározása 
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a 
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a 
Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.  
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása 
Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. sz. táblázatában foglaltak 
szerinti számítás alapján kell megállapítani. Befejezett erdő esetén, ha az erdő 
életkora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett életkort, úgy a 2. számú 
táblázat alapján,  amennyiben a faállomány életkora a 2. számú táblázatban 
jelzett életkort meghaladja, a faállomány értékének kiszámítása a 3. számú 
táblázat szerint (a törzsátmérő alapján) történik.     
 
 
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél 
hatékonyabb felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.  
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, 
az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a 
felelős. 

 

 

A Képviselő-testület tavaly, a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a 

külterületi ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen 

ingatlanok a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.) 

 Az idei évben ezidáig 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot, melyek közül egy értékesítés 

lezárult, a többi folyamatban van. (Az I. sz. mellékletből az eddig értékesített 0828/39 (2012. 

év végén) és 090/65 hrsz-ú ingatlanok törlésre kerültek) 

Továbbá a meglévő haszonbérletek mellett 2013-ban 3 mezőgazdasági célú ingatlan került 

újonnan haszonbérbe adásra. 



 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan 

forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség 

megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van 

lehetőség. 

Az idei évben erdő ingatlanban lévő részarányra az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól 

érkezett vételi ajánlat a szentgotthárdi, 0703/14 és a 0707/15 hrsz-ú ingatlanban lévő 

részarányokra. A képviselő-testület a 2013. októberi ülésen dönt az adásvételi szerződés 

megkötéséről. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanokat továbbra is értékesítésre 

javasoljuk meghirdetni. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából Kiss 

János erdőgazdálkodó folyamatosan méri fel az erdőingatlanokat a letermelhető faanyagot.  

 

            2.3.)   „Külterületi egyéb ingatlanok 
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása 
érdekében  az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni, ill  a terület jelenlegi állapotában történő értékesítése 
esetén olyan eladási ár megállapítása, amely érdekelté teszi a vevő felet az 
árvízvédelmi töltés megépítésére közös beruházás kereteként.” 

 

- Fontosnak tartottuk a fürdő szomszédságában lévő 04/13 hrsz-ú, 2 ha 3107 m
2
 terület 

hasznosítását, akár annak értékesítéssel.  A 2011-2013. években történt tereprendezést 

követően az ingatlan nagyobb területe a mértékadó árvízszint fölé került, így az árterület 

besorolásból ezen területrészek kivonhatók. Ezek nagyvízi meder minősítésből való 

kivezetése folyamatban van. A későbbi beépítés, út- és közművek építése során a 

megváltozott talajmechanikai állapotokat figyelembe kell venni. 

A  szomszédos telektulajdonossal telekcsere van folyamatban –mely még nem zárult le- a 

terület megközelítését szolgáló útkialakítással kapcsolatban.  

Az ingatlan értékesítése ezt követően történhet meg.  

 

3.) Önkormányzati bérlakások: 

 

Lakások: 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból - a megfelelő anyagi 
forrást biztosítani kell.  
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a 
lakások értékesítésének szabályait.  
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők 
nagy számát.  
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos 
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét. 

 

 

- 2013. évben a Költségvetésben lakásértékesítésből 4.396.000.-Ft bevétel lett tervezve, 

jelenleg lakásértékesítésből 2.544.703.-Ft bevételünk keletkezett (ebből 314.703.-Ft a régen 

eladott lakások törlesztő részleteiből keletkező bevétel), továbbá 2013. december 31-ig 

2.000.000.-Ft vételár hátralék kerül befizetésre.  



- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti ingatlanra 

vonatkozóan a homlokzat felújításához szükséges, s üzlet bejáratának és portáljának 

kialakításához szükséges tervek elkészültek, jelenleg az építési engedély jogerőre 

emelkedésére várunk. 

- Ugyan a programtervben nem szerepel, de önkormányzati forrás felhasználásával a 

Szentgotthárd, Széll 14. sz. alatti társasház homlokzata is felújításra kerül. 

 

- Megüresedett összkomfortos önkormányzati bérlakást lehetőségekhez mérten 
elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra meghirdetni 

A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások –

ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten elsősorban 

piaci alapon kerültek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb bevételre lehet 

szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni felújításra is. 

 

- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen 

komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 

1990. óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része  jó állapotú és a piaci értéke 

magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke 

igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi forrást évről-

évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő lakások felújítására is szánt összeg 

a korábbi évek során biztosított 5 Millió forintról 2012-ben 9,9 Millió forintra, majd 2013-ban 

22.5 Millió  emelkedett (ebből az összegből a Széll K. tér 15. sz. alatti társasház homlokzat 

felújításának kalkulált költsége 14,5 Millió Ft, a Széll K. tér 14. homlokzat felújítás 

önkormányzatra eső költsége: 1.382 Millió Ft., továbbá a Sztg. Széll K. 14. társasházban 

födém megerősítése 3.835 Millió Ft, .) így az idei évben az Önkormányzati bérlemények 

felújítására (itt nemcsak lakások értendők) többet lehet fordítani . 

- A József A u. 33. szám alatti ingatlan - amelyen nagyon romos állapotú 4 lakást magába 

foglaló lakóház áll - jelenleg még 1 testvérpár életvitelszerűen lakik -  sürgős intézkedést 

igényel. Az egyik lakásban a födém is beomlott, életveszélyessé vált!!! Az ott lakó bérlőt az 

épület más üresen lévő helyiségébe költöztettük.  A lakókat minél előbb, sürgősen el kellene 

helyezni!  

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

„Üzlethelyiségek 

Üzlethelyiségek: 
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő 
felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget 
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal 
előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból 
levonhassa (lelakhassa).  
Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
szereplő garázsok megvételére igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad 
forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.”  

 
Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2013-ban nem került sor. 

Az idei évben eddig egy üzlethelyiség került értékesítésre 9.000.000.-Ftért.  

További üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartjuk megvalósíthatónak! 

 

A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat 

értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs 

további bérbeadása mellett döntött. 



A garázsok bérbeadásából 2012. évben 1.990.000.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét, azonban egy másik 

előterjesztés részét képezi egy rendeletmódosítás, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő 

helyiségekre vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat, közte az értékesítést is, ezért szükséges 

az irányelvekben ezen hivatkozás módosítása. 

 

 
5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
kft üzletrészének értékesítését továbbra is szorgalmazni kell. Ezt kell 
elsődleges szempontnak tekinteni.  A vagyon értékesítésének előfeltétele a 
fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan 
megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, 
üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára 
előnyös formában is. 
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervzeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő 
formáját a következő évben ki kell alakítani. 

 
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza..” 

 
Ezen témakörben előrelépés ugyan nem történt, de a  Nemzeti vagyonról szóló törvény az 

eddiginél sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a jogi formának – a közeli jövőben 

vagyonkezelésbe adásokkal számolni kell majd.  
 

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon 

„A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET Kft 
létrehozása – ez jelen pillanatban folyamatban van. A következő időszakban a 
társaság elkezdi majd a munkáját. Nagyon szoros napi kapcsolatot kell kialakítani a 
kft – a Polgármesteri Hivatal – Polgármester és a Képviselő-testület között. Az 
önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen végzik – minden 
szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát. A gyakorlati operatív 
munkát elsősorban a kft, a Hivatal műszaki területén dolgozókkal bevonva ide még a 
közterület – felügyeletet is. A vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések 
végrehajtásának szervezése is a Polgármesteri Hivatal feladata. A polgármester 
illetve a Képviselő – testület a vagyongazdálkodás terén szükséges döntéseket 
hozza meg és folyamatos kontrollt gyakorol a végrehajtás felett. Ennek egész 
hatékony rendszerét a következő évben ki kell alakítani. 

 



A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően 

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. 

augusztus 1-től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása 

folyamatban van. Folyamatos a kapcsolattartás meghatározott időszakonként a Közös 

Önkormányzati Hivatal vezetőjével, napi ügyekben napi egyeztetés történik a 

Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a 

közterület-felügyelettel.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2012. és 2013-as 

év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 

 
2012. 

2013.01.01– 

2013.10.15. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

5.523.e –Ft 11.301.e-Ft 

 

 

Ebből: 

 
2012. 

2013.01.01– 

2013.10.15. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
0.–Ft 2.230.e.-Ft* 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

5.050.e. -Ft 9.000.e.-Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
0. –Ft  0.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
472.e -Ft 71.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

bevétel 

0.-Ft 0.-Ft 

*Az Adásvételi-szerződés alapján 2013.12.31-ig kell a 2. vételárrészletet megfizetni, mely 

2.000.000.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 86/2013. test. hat. alapján Vasivíz Zrt. 7 x 40.000.-Ft 

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

- Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalékfizetése: 167.135.-Ft 

- Vasivíz Zrt.: 10.579.945.-Ft. 

 

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 

kivételével)  

 2008-ban: 2.297.882.-Ft  

 2009-ben: 2.641.971.-Ft  

 2010-ben: 2.826.908.-Ft 

 2011-ben: 9.976.184.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 5.000.000.-Ft Vasi Árcsi (Opel 

földszállítás) 



 2012-ben: 2.237.817.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 985.775.-Ft Elamen Zrt. (továbbá Áfa 

mentességünk van 2012-től) 

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

  

 2007-ben: 54.856 e. –Ft 

 2008-ban: 52.043 e. –Ft  

 2009-ben: 41.462.e.-Ft 

 2010-ben: 37.383.e.-Ft  

 2011-ben: 36.089.e.-Ft  

 2012-ben: 26.194.e.-Ft (A bérleti díj bevételek az üzleteladások végett csökkennek évről-

évre, az inflációval történő emelések ellenére is) 

  

6.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2012. 2013.01.01– 2013.10.15. 

0.-Ft 2.500.000 –Ft 

 

 

II. 

Közép és hosszú távú Vagyongazdálkodási terv 

 

A tavaly elfogadott, 2. sz. mellékletben olvasható Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervben a „Polgármesteri Hivatal” kifejezést „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalra” módosítani szükséges. 

 

III. 

A vagyongazdálkodási irányelvek kiegészítése 

 

A vagyongazdálkodási irányelveket a következő évre vonatkozóan az 1. számú 

mellékletben láthatják. Ezek a javaslatok, melyek tartalmazzák a jelenlegi 

irányelveknek az álláspontunk szerint továbbvihető részeit és kék színnel azokat,  

melyeket most  javasolunk beemelni, illetve módosítani, piros színnel a törlendő 

részeket jelöltük. 

 

IV. 

Vagyonrendelet módosítása 
A vagyon értékesítés esetén a vagyonrendelet 15.§-a szabályozza a versenyeztetés formáit: 

    

15. § Vagyon elidegenítése 

 

 (1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

  (2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

 (3) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, 

csere és az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a szerződő partner olyan szentgotthárdi 



székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő szervezet, amely 

a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az önkormányzat kötelező 

feladatkörébe tartozó feladat(ok) külön ellenszolgáltatás nélkül legalább 20 éven keresztül  

valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése esetén 

 

A 15.§ (3) bekezdése tartalmazza azokat a kivételeket, mely esetben nem kell versenyeztetést 

lefolytatni, azonban a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése  

és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 204. Tv. 6.§. (5) bekezdés c) 

pontja alapján ezen esetek közül a vastagon jelzett esetben a bruttó 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték felett versenyeztetni szükséges. 

  

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése: 

„13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár 

feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.” 

 

Magyarország 2013. évi CCIV. Tv. A központi költségvetéséről 6.§. (5) bekezdés c) pontja 

szerint: 

„c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi.” 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja előzetes 

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

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

Versenyeztetés révén magasabb bevétel remélhető,  

Negatívum: Potenciális vevő esetén a versenyeztetés időhúzó hatása miatt a vevő fél elállhat a 

vételi szándékától, így bevétel kiesés és beruházás elmaradása is előfordulhat. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Több adminisztrációt igényel. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Törvénnyel ellentétes lenne. 

 

A fenti okokra hivatkozva javasoljuk ezen bekezdés módosítását a 3.sz. melléklet szerint. 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat az 1. számú melléklet 

szerint módosítja. 

 

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

mellékletében szereplő Közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási terv módosítását 

elfogadja.  

 



 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetés, Költségvetés , Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2013. október 10. 

 

 

          

        Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                                                                jegyző 

 

 



1.sz. melléklet: 

A 2014.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási 
irányelvek 

 

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 

 

I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
2. Külterületi ingatlanok 

- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, 
szántó, erdő) 

- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 

  

1.) Belterületi ingatlanok: 
 

Hasznosítható ingatlanok: 
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak: 

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének 

egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat 
kiépítése. A 2014. évben esedékes településszerkezeti terv és a 
Szentgotthárd területére kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési 
Szabályzat elkészítése során e területekre különleges figyelmet kell 
fordítani. 

- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének 
illetve hasznosíthatóságának vizsgálata  

- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi 
ingatlanok esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon 
értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott 
csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  

 A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) 
hasznosítása a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente 
átvizsgálásra. 

 
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban  
Rábakethelyi és Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) 



beépíthetőségét  célszerű megteremteni, a szükséges lépéseket ennek 
érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a 
teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is 
tartalmazza. 
 

  A  Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítását 
ismételten szorgalmazni kell.  

  
  A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra 

jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell.  
 
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében törekedni kell az 
Önkormányzat tulajdoni nagyságának növelésére, melynek következtében az 
Önkormányzat részére is szélesebb lehetőség adódik a jövőbeni beruházások 
ideelepítésére.   
 

2.) Külterületi ingatlanok: 
 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 

 
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési 
ágú ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő 
vételárért. 
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell 
venni! 
 
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Vagyonrendeletünkben az alábbi 
árszámítási módszert alkalmazzuk:   
 
Fá = A x P x IR x Má 

                     i 
ahol: 
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft 
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK 
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 

(Vas megye 31,8 kg/AK) 
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg  
i = tőkésítési kamatláb/2  
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 
1) 
 
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül 
az erdőkre vonatkozó külön előírások:   
 



2.2.1.) Külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve (2.sz. 
mellékletben felsorolt ingatlanok): 
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon 
értéke : az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány 
értékének (kitermelési érték) összegéből áll. 
b.) Az erdőterület értékének meghatározása 
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a 
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a 
Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.  
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása 
Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. táblázatában foglaltak szerinti 
számítás alapján kell megállapítani. Befejezett erdő esetén, ha az erdő 
életkora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett életkort, úgy a 2. táblázat 
alapján,  amennyiben a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett életkort 
meghaladja, a faállomány értékének kiszámítása a 3. táblázat szerint (a 
törzsátmérő alapján) történik.     
 
 
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél 
hatékonyabb felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.  
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladqatok szervezéséért, a jogszabályok, 
szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért 
Kiss János erdőgazdálkodó a felelős. 
 
2.3.) Külterületi egyéb ingatlanok 
 
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlan feltöltését el kell végezni és a terület 
nagyvizi meder jellegét meg kell szüntetni; a művelésből való kivonásának a 
lehetőségét, ütemezését vizsgálni szükséges.  A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú 
ingatlan t - értékesíthetőségének megnyílása érdekében  az árvízvédelmi 
töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg kell 
tenni, ill. a terület jelenlegi állapotában történő értékesítése esetén olyan 
eladási ár megállapítása, amely érdekelté teszi a vevő felet az árvízvédelmi 
töltés megépítésére közös beruházás kereteként. 
 

3.) Lakások: 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan 
elkészült lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához 
pályázati forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból - a megfelelő 
anyagi forrást biztosítani kell.  
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami 
szabályozza a lakások értékesítésének szabályait.  
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők 
nagy számát.  
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az 
összkomfortos önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.  

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
Üzlethelyiségek: 



Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő 
felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget 
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal 
előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból 
levonhassa (lelakhassa).  
Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
szereplő az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni 
értékesítésre. 
 
 
 

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 

5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
kft üzletrészének értékesítését továbbra is szorgalmazni kell. Ezt kell 
elsődleges szempontnak tekinteni.  A vagyon értékesítésének előfeltétele a 
fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan 
megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, 
üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára 
előnyös formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervzeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő 
formáját a következő évben ki kell alakítani.    
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
 

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon 

 
A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET Kft 
működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott 
részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé 
válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek 
a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy 
sajátos oldalát. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés  
területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A vagyongazdálkodási 
döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a Polgármesteri 
Hivatal Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 
 



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    
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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 II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

1 ___054/_18/_/ 3665 1629 24 / 54 3665 
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2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

3 ___054/_24/_/ 1.1328 m2 3304 m2 21 / 72 1.1328 m2 

4 ___054/_26/_/ 5544 m2 2464 m2 48 / 108 5544 m2 

5 ___054/_46/_/ 4184 m2 523 m2 2/16 4184 m2 

6 ___054/_49/_/ 4370 m2 1457 m2 4/12 4370 m2 

7 ___054/_52/_/ 7091 m2 2364 m2 8/24 7091 m2 

8 ___054/_61/_/ 1.4098 m2 2820 m2 2/10 1.4098 m2 

9 ___055/_13/_/ 256 m2 6 m2 15 / 630 256 m2 

10 ___055/_20/_/ 369 m2 164 m2 48 / 108 369 m2 

11 ___055/_26/_/ 330 m2 111 m2 8/24 330 m2 

12 ___055/_27/_/ 268 m2 15 m2 1260 / 22050 268 m2 

13 ___055/_36/_/ 734 m2 245 m2 48 / 144 734 m2 

14 ___057/_10/_/ 286 m2 143 m2 1/2 281 m2 

15 ___057/_18/_/ 504 m2 378 m2 3/4 504 m2 

16 ___057/_24/_/ 1162 581 m2 1/2 1162 

17 ___057/_28/_/ 568 m2 5 m2 96 / 12096 568 m2 

 ___059/_33/_/ 1583 m2 528 m2 48 / 144 1583 m2 

19 ___059/_42/_/ 467 m2 27 m2 1260 / 22050 467 m2 

20 ___059/_43/_/ 574 m2 191 m2 8/24 574 m2 

21 ___059/_49/_/ 502 m2 223 m2 48 / 108 502 m2 

22 ___059/_56/_/ 398 m2 9 m2 15 / 630 398 m2 

23 ___070/_13/_/ 3870 m2 3225 m2 120 / 144 3870 m2 

24 ___070/_14/_/ 1.0334 m2 2583 m2 6/24 1.0334 m2 

25 ___070/_53/_/ 8184 m2 468 m2 1260 / 22050 8184 m2 

26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

27 ___070/_67/_/ 5102 m2 2268 m2 15 / 630 5102 m2 

28 ___070/_73/_/ 768 m2 43 m2 672 / 12096 768 m2 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

1 ___070/_19/_/ 1694 m2 1694 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 
Hársas Tó és Zsida között 

2 ___070/_22/_/ 1709 m2 1709 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

3 ___075/__2/_/ 332 m2 332 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg. Zrínyi u. vége 

4 __0402/___/_/ 1279 m2 1279 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes Északra 

5 __0412/___/_/ 1224 m2 1224 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes- Jakabháza között 
Északra 6 __0413/___/_/ 1334 m2 1334 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

7 __0422/___/_/ 2242 m2 2242 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

Sztg-Rábafüzes Észak 8 __0425/___/_/ 725 m2 725 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

9 __0427/___/_/ 6827 m2 6827 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

10 __0440/___/_/ 2840 m2 2840 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábafüzes Észak-Határ 

11 __0807/_47/_/ 2977 m2 2977 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg-Farkasfa 

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 



29 ___070/_77/_/ 2827 m2 67 m2 15 / 630 2827 m2 

30 ___088/__1/_/ 36 2 1260 / 22050 36 

31 ___088/__2/_/ 108 36 8/24 108 

32 ___088/_11/_/ 1521 m2 85 m2 672 / 12096 1521 m2 

33 ___088/_43/_/ 76 m2 4 m2 672 / 12096 76 m2 

34 ___097/_15/_/ 3915 m2 1958 m2 2/4 3915 m2 
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 35 ___097/_18/_/ 747 m2 374 m2 2/4 747 m2 

36 ___097/_21/_/ 1601 m2 801 m2 2/4 1601 m2 

37 ___097/_51/_/ 7097 m2 1774 m2 2/8 7097 m2 

38 ___097/_53/_/ 6679 m2 1670 m2 2/8 6679 m2 

39 ___097/_58/_/ 3235 m2 404 m2 6 / 48 3235 m2 

40 ___099/__5/_/ 3920 m2 980 m2 2/8 3920 m2 

41 ___099/__6/_/ 4135 m2 1981 m2 23 / 48 4135 m2 

42 __0100/__5/_/ 1769 m2 590 m2 4/12 1769 m2 
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43 __0100/_17/_/ 1972 m2 246 m2 3/24 1972 m2 

44 __0104/_18/_/ 2392 m2 1196 m2 4/8 2392 m2 

45 __0104/_35/_/ 1895 m2 632 m2 4/12 1895 m2 

46 __0104/_58/_/ 1.0996 m2 5498 m2 2/4 1.0996 m2 

47 __0104/_67/_/ 3436 m2 229 m2 8 / 120 3436 m2 

48 __0104/_70/_/ 2.0193 m2 4039 m2 8 / 40 2.0193 m2 

49 __0104/_71/_/ 877 m2 88 m2 1/10 877 m2 

50 __0104/_74/_/ 5559 m2 1112 m2 8 / 40 5559 m2 

51 __0104/_87/_/ 2.9576 m2 4929 m2 60 / 360 2.9576 m2 

52 __0110/_15/_/ 1.5673 m2 2612 m2 60 / 360 1.5673 m2 

53 __0110/_17/_/ 1.8874 m2 5995 m2 81 / 255 1.8874 m2 

54 __0112/__1/_/ 1.1718 m2 3722 m2 81 / 255 1.1718 m2 

55 __0119/__2/_/ 6049 m2 2898 m2 23 / 48 6049 m2 

56 __0119/__9/_/ 1.3548 m2 2694 m2 21 / 96 1.3548 m2 

57 __0119/_33/_/ 4604 m2 307 m2 8 / 120 4604 m2 

58 __0121/__2/_/ 1.3002 m2 867 m2 8 / 120 1.3002 m2 

59 __0439/___/_/ 3821 m2 318 m2 5 / 60 3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ 

60 __0696/_10/_/ 13549 5446 750 / 1866 13549 
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

62 __0703/_14/_/ 105883 12549 1536 / 12960 105883 

63 __0703/_16/_/ 3219 m2 644 m2 1/5 3219 m2 

64 __0707/_15/_/ 3969 m2 221 m2 1/18 3969 m2 

65 __0707/_16/_/ 4.0063 m2 14568 m2 2880 / 7920 4.0063 m2 

66 __0711/_20/_/ 7996 m2 5331 m2 10/15 7996 m2 

67 __0711/_24/_/ 2.0106 m2 1127 m2 2 / 36 2.0106 m2 

68 __0718/__2/_/ 2753 m2 918 m2 6/18 2753 m2 

69 __0718/__3/_/ 2731 m2 910 m2 24 / 72 2731 m2 

70 __0726/__7/_/ 3072 m2 1024 m2 48 / 144 3072 m2 

71 __0731/179/_/ 903 m2 151 m2 8 / 48 903 m2 

72 __0741/__9/_/ 1117 m2 559 m2 2/4 1117 m2 

73 __0741/_26/_/ 4186 m2 2791 m2 18 / 27 4186 m2 

74 __0741/_31/_/ 856 m2 161 m2 15 / 80 856 m2 

75 __0741/_41/_/ 4700 m2 2350 m2 2/4 4700 m2 

76 __0741/111/_/ 1272 m2 424 m2 6/18 1272 m2 

77 __0741/112/_/ 1990 m2 618 m2 6/18 1990 m2 

78 __0741/138/_/ 6732 m2 4208 m2 25 / 40 6732 m2 

79 __0741/139/_/ 2922 m2 1461 m2 2/4 2922 m2 

80 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 

81 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

82 __0745/__4/_/ 2815 m2 528 m2 15 / 80 2815 m2 



83 __0745/__7/_/ 1.2567 m2 3142 m2 120 / 480 1.2567 m2 

84 __0745/_11/_/ 5685 m2 3790 m2 12/18 5685 m2 

85 __0745/_12/_/ 3227 m2 605 m2 15 / 80 3227 m2 

86 __0745/_17/_/ 3684 m2 461 m2 3/24 3684 m2 

87 __0745/_26/_/ 2651 m2 1326 m2 2/4 2651 m2 

88 __0745/_51/_/ 1036 m2 207 m2 4/20 1036 m2 

89 __0745/_54/_/ 449 m2 90 m2 4/20 449 m2 

90 __0745/_57/_/ 3296 m2 165 m2 18 / 360 3296 m2 

91 __0762/__4/_/ 1636 m2 545 m2 5/15 1636 m2 

92 __0762/__8/_/ 6698 m2 372 m2 2 / 36 6698 m2 

93 __0762/_10/_/ 8505 m2 473 m2 2 / 36 8505 m2 

94 __0762/_11/_/ 1.1474 m2 637 m2 2 / 36 1.1474 m2 

95 __0762/_29/_/ 3908 m2 651 m2 1/6 3908 m2 

96 __0765/__4/_/ 1393 m2 464 m2 5/15 1393 m2 

97 __0767/__5/_/ 4920 984 36 / 180 4920 

98 __0767/_13/_/ 2.6117 m2 1451 m2 2 / 36 2.6117 m2 

99 __0767/_16/_/ 3.1007 m2 9819 m2 57 / 180 3.1007 m2 

100 __0767/_18/_/ 5857 1171 36 / 180 5857 

101 __0767/_20/_/ 5385 m2 1077 m2 36 / 180 5385 m2 

102 __0770/_35/_/ 1.5892 m2 5297 m2 48 / 144 1.5892 m2 

103 __0770/_55/_/ 1.0594 m2 6621 m2 25 / 40 1.0594 m2 

104 __0770/_57/_/ 7467 m2 3734 m2 2/4 7467 m2 

105 __0770/_68/_/ 6093 m2 1333 m2 7 / 32 6093 m2 

106 __0770/_76/_/ 8259 m2 1377 m2 3/18 8259 m2 

107 __0775/_26/_/ 109 m2 14 m2 15 / 120 109 m2 

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 
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109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

110 __0775/_55/_/ 2465 m2 1233 m2 2/4 2465 m2 

111 __0775/_58/_/ 1.0288 m2 5141 m2 2/4 1.0288 m2 

112 __0775/_74/_/ 3388 m2 677 m2 23328 / 166640 3388 m2 

113 __0775/_79/_/ 3249 m2 650 m2 23328 / 166640 3249 m2 

114 __0775/_81/_/ 948 m2 190 m2 36 / 180 948 m2 

115 __0775/_89/_/ 2068 m2 414 m2 36 / 180 2068 m2 

116 __0775/104/_/ 923 m2 185 m2 36 / 180 923 m2 

117 __0775/106/_/ 498 m2 100 m2 36 / 180 498 m2 

118 __0775/107/_/ 3842 m2 768 m2 36 / 180 3842 m2 

119 __0775/110/_/ 4360 m2 872 m2 36 / 180 4360 m2 

120 __0775/120/_/ 9542 m2 4771 m2 1/2 9542 m2 

121 __0775/126/_/ 4877 m2 975 m2 36 / 180 4877 m2 

122 __0775/129/_/ 2935 m2 587 m2 36 / 180 2849 m2 

123 __0777/_19/_/ 1835 m2 229 m2 15 / 120 1835 m2 

124 __0777/_20/_/ 7860 m2 2858 m2 12 / 33 7860 m2 

125 __0777/_29/_/ 2.1449 m2 7150 m2 1/3 2.1449 m2 

126 __0777/_32/_/ 1.0222 m2 5111 m2 1/2 1.0222 m2 

127 __0777/_35/_/ 9904 m2 5777 m2 14 / 24 9904 m2 

128 __0777/_37/_/ 3445 m2 646 m2 15 / 80 3445 m2 

129 __0779/__6/_/ 805 m2 45 m2 6 / 108 805 m2 

130 __0779/_15/_/ 7622 m2 423 m2 6 / 108 7622 m2 

131 __0779/_20/_/ 677 m2 395 m2 14 / 24 677 m2 

132 __0779/_21/_/ 159 30 m2 15 / 80 159 

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 

134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

135 __0779/_62/_/ 1.6066 m2 10041 m2 25 / 40 1.6066 m2 

136 __0779/_66/_/ 5289 m2 1744 m2 12 / 36 5289 m2 



137 __0779/_67/_/ 4904 m2 1635 m2 6/18 4904 m2 

138 __0779/_71/_/ 3093 m2 1856 m2 12/20 3093 m2 

139 __0779/_81/_/ 5922 m2 1110 m2 15 / 80 5922 m2 

140 __0779/_84/_/ 1.0308 m2 1581 m2 88 / 576 1.0308 m2 

141 __0779/_91/_/ 9192 m2 1532 m2 8 / 48 9192 m2 

142 __0779/_96/_/ 1745 m2 291 m2 9 / 54 1745 m2 

143 __0779/_97/_/ 5966 m2 994 m2 8 / 48 5966 m2 

144 __0781/__2/_/ 1496 249 8 / 48 1469 

145 __0781/__4/_/ 504 m2 202 m2 46656 / 166640 504 m2 

146 __0781/__9/_/ 12 m2 7 m2 12/20 12 m2 

147 __0781/_11/_/ 3143 m2 1048 m2 1/3 3143 m2 

148 __0781/_14/_/ 1498 m2 899 m2 12/20 1498 m2 

149 __0781/_17/_/ 5294 m2 1059 m2 8 / 40 5294 m2 

150 __0781/_18/_/ 3989 m2 2393 m2 12/20 3989 m2 

151 __0781/_52/_/ 5490 3050 60 / 108 5490 

152 __0789/_20/_/ 1495 m2 83 m2 3 / 54 1495 m2 

153 __0792/100/_/ 2.0923 m2 13077 m2 75 / 120 2.0923 m2 

154 __0792/132/_/ 6804 952 23328 / 166640 6804 

155 __0792/138/_/ 8332 m2 4999 m2 12/20 8332 m2 

156 __0792/139/_/ 7958 m2 1592 m2 1/5 7958 m2 

157 __0792/140/_/ 5545 m2 1848 m2 1/3 5545 m2 

158 __0792/142/_/ 2875 958 1/3 2875 

159 __0795/_41/_/ 3510 1755 m2 1/2 3510 

160 __0798/_55/_/ 8588 m2 5153 m2 12/20 8588 m2 

161 __0798/_68/_/ 7549 m2 2516 m2 1/3 7549 m2 

162 __0798/_72/_/ 885 m2 531 m2 12/20 885 m2 

163 __0798/_73/_/ 9017 m2 5410 m2 12/20 9017 m2 

164 __0798/_76/_/ 5349 m2 1783 m2 1/3 5349 m2 
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165 __0802/__7/_/ 1.7081 m2 6832 m2 24 / 60 1.7081 m2 

166 __0807/__1/_/ 1.4661 m2 2240 m2 88 / 576 1.4661 m2 

167 __0807/_24/_/ 1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880 1.5939 m2 

168 __0807/_28/_/ 3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880 3.4142 m2 

169 __0815/__1/_/ 1.3796 m2 4599 m2 6/18 1.3796 m2 

170 __0815/__9/_/ 9405 m2 3135 m2 1/3 9405 m2 

171 __0815/_13/_/ 6239 m2 1248 m2 4/20 6239 m2 

172 __0817/_27/_/ 260 m2 87 m2 6/18 260 m2 

173 __0817/_36/_/ 1791 m2 299 m2 12 / 72 1791 m2 

174 __0826/_36/_/ 954 m2 318 m2 4/12 954 m2 

175 __0826/_37/_/ 6743 m2 2452 m2 2880 / 7920 6743 m2 

176 __0826/_38/_/ 1701 m2 619 m2 2880 / 7920 1701 m2 

177 __0826/_39/_/ 1699 m2 618 m2 2880 / 7920 1699 m2 

178 __0826/_40/_/ 4376 1459 4 / 12 4376 

179 __0826/_41/_/ 1.8104 m2 6037 m2 66 / 198 1.8104 m2 

180 __0826/_42/_/ 8262 m2 3004 m2 2880 / 7920 8262 m2 

181 __0828/_24/_/ 4912 m2 388 m2 270 / 3420 4912 m2 

182 __0828/_39/_/ 3.0477 m2 6773 m2 10 / 45 3.0477 m2 

183 __0860/_14/_/ 8132 3253 144 / 360 8132 
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184 __0860/_18/_/ 3749 m2 1875 m2 36 / 72 3749 m2 

185 __0864/__1/_/ 36295 7260 12 / 60 36295 

186 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 

187 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

188 __0864/_50/_/ 24401 6354 125 / 480 24401 

189 __0866/__3/_/ 1257 m2 629 m2 1/2 1257 m2 



190 __0869/__1/_/ 3.1158 m2 2077 m2 1/15 3.1158 m2 

191 __0869/__8/_/ 5598 m2 1866 m2 12 / 36 5598 m2 

192 __0869/_35/_/ 3300 m2 1650 m2 2/4 3300 m2 

193 __0878/_13/_/ 4.6795 m2 9359 m2 2/10 4.6795 m2 

Sztg-Rábatótfalu 194 __0882/__8/_/ 6422 m2 3211 m2 1/2 6422 m2 

195 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 

 



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. 

 

 

 



  

2.sz. melléklet: 

 
 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

hosszú távú vagyongazdálkodási terve: (2012-2022) 

 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyon részével – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  

2. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv 

alapjául. 

3. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem 

előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 

4. A vagyongazdálkodás során az önkormányzatnál a vagyontárgyak elidegenítéséről és 

megterheléséről mindig a képviselő-testületi hoz döntést. A vagyongazdálkodási 

döntések előkészítése a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal feladata. A vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása a Polgármester, a 

Polgármesteri Hivatal Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetve az 

önkormányzati vagyonkezelő szervezet feladata.  

5. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható 

vagyonelemek felülvizsgálata. 

6. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati 

lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

7. Stratégiai cél, hogy az elidegenített önkormányzati vagyont lehetőség szerint pótolni 

kell. 

8. Az önkormányzati beruházások során a beruházással érintett  önkormányzati vagyon 

értékét lehetőség szerint mindig növelni kell. 

9. A meglévő vagyon értékének megőrzése fontos feladat. Ennek érdekében a vagyon 

karbantartására, fejlesztésére, megújítására külön rendszert kell kialakítani és 

működtetni. 

10. Az önkormányzati vagyonról napra kész vagyonnyilvántartást kell vezetni 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

középtávú vagyongazdálkodási terv (2012-2017) 

 

1. A középtávú vagyongazdálkodási terv alapját mindig a hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervben foglaltak képezik. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 

Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 

a) Az elidegenítés során elsődleges cél, hogy elsősorban a feladatok ellátásához 

nem szükséges vagyont lehet  elidegeníteni 

b) Vagyonhasznosítás során a következő fontossági sorrendet kell követni: 

ba.) prioritást élvez a vagyonkezelésbe vagy koncesszióba adása 



bb.) Bérbeadás 

bc.) Használatba-,  haszonkölcsönbe adás 

bd.) Önkormányzati vagyon gazdasági társaságba vitele (apportálása) vagy 

azzal  vállalkozói tevékenység folytatása. 

 

a) Vagyon értékesítése: 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 

szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 

végezni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési 

kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.  

b) Vagyon vagyonkezelésbe vagy koncesszióba adása 

A vagyongazdálkodás ezen módjainak mind gyakoribb alkalmazása prioritást 

élvezzen. E formák hordozta kedvező lehetőségeket maximálisan ki kell 

használni. 

c) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása esetén 

kívánatos forma.. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség 

minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a 

folyamatos pályáztatás szükséges. 

d) Használatba-, haszonkölcsönbe adás 

Haszonkölcsönbe adással azokat az elsősorban mezőgazdasági rendeltetésű 

területeket kell hasznosítani, amelyeknek rendben tartása, kaszáltatása e forma 

nélkül az önkormányzat számára csak kiadást, terhet jelentene.  

e) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 

vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 

alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

5. A bérleti, használati, koncessziós-, és vagyonkezelői díjakat a piaci viszonyok 

figyelembevételével kell megállapítani. 

6. Ki kell alakítani és működtetni kell Szentgotthárd önkormányzati vagyonkezelői 

rendszerét. Ebben az önkormányzati vagyonkezelő szervezet, a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal , a Polgármester és a Képviselő – 

testület szerepét és konkrét teendőit meg kell határozni. 

7. A középtávú vagyongazdálkodási terv alapján kell összeállítani évente az 

önkormányzat vagyonpolitikai irányelveit ami a vagyongazdálkodás következő évi 

prioritásait, teendőit határozza meg. 



 

3.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   /2013. (..) 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

107.§, valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1), valamint a 

18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 

önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – az 

alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)  önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 15.§ 

(3) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„15.§ (3) a) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-

rendezés, csere esetén. 

b) Mellőzni lehet a versenyeztetést az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú 

beruházásai megvalósításához szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 

51 % önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a szerződő partner 

olyan szentgotthárdi székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem 

minősülő szervezet, amely a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az 

önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok), külön ellenszolgáltatás nélküli, 

legalább 20 éven keresztül történő ellátását, valamint az ipari park területén lévő építési 

terület értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó 

forgalmi értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése 

szerint meghatározott értéket nem haladja meg.” 

 

2.§  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

                       

Huszár Gábor                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                    Polgármester                                      jegyző 

 

Kihirdetve: 



Indokolás: 

 
1. §-hoz: A 15.§ (3) a) pontban felsorolt esetekben a versenyeztetés lefolytatása értékhatártól függetlenül nem 

értelmezhető. 

A 15.§(3) b) pontjában a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése 

alapján jelenleg a 25 millió forint bruttó forgalmi érték felett szükséges versenyeztetni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beszámoló  

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére 

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről 

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

A 2013. évi munkaterv elfogadásakor a fenti című napirendet határoztuk meg. Ez évente 

visszatérő napirend, ami a hatósági munka elmúlt évét tárgyalta mindig. Tavaly év végén ezt a 

beszámolót kibővítettük azzal, hogy az egész hivatal munkájáról számolunk be- részben azért, 

mert a hatósági munka jelentős része 2013. január 01-től a Járási Hivatalhoz került át és így a 

hivatalunknál maradó hatósági ügyek száma jelentősen csökkent, másrészt pedig a hivatali 

munkáról való beszámolásra törvény is kötelez brennünket. 

Ma már a cím is csak részben felel meg az igazságnak – hiszen hivatalunk Polgármesteri 

Hivatalként csak ez év március 01. előtt működött, azóta Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal a név és a feladatok kibővültek egy másik önkormányzat 

(Apátistvánfalva) teljes kiszolgálásával úgy a testületi munkát tekintve mint a hatósági 

feladatok ellátását.  

Beszámolónk első részében a hatósági munkáról adunk képet, majd a Hivatali munka 

valamennyi területét bemutatják az adott területekért felelős vezetők.  

  

I.  

A hatósági munka 

 

 

Beszámoló 

a Polgármesteri Hivatal illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 

hatósági tevékenységéről 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek nélkül) 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év októberében fő 

napirendi pontként tárgyalja a hivatal hatósági munkájáról szóló beszámolót. Idén jelen 

napirendünk részeként az alábbiak szerint teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek: 

 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Telepengedély 

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. február 27-én lépett hatályba. 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 

tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon 

köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni 

kívánt ipari tevékenységet. Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, 

ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt 

indokolttá teszi, és ezek a célok más úton - így például utólagos ellenőrzéssel - nem lennének 



elérhetőek. Az e rendelet hatálybalépésekor már működő és a korábbi Korm. rendelet alapján 

nyilvántartásba vett, a jelen rendelet alapján más jegyző illetékességi területén lévő telep 

esetében a teleppel kapcsolatos iratokat megküldtük a telep fekvése szerint illetékes 

jegyzőnek, aki a telepet haladéktalanul a jelen rendelet alapján vezetett nyilvántartásába vette. 

A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a vállalkozások 

általi tevékenységek bejelentés-kötelesnek minősültek. 

 

Szálláshely 

 

A szálláshelyek engedélyezése és nyilvántartása a jegyző hatáskörbe tartozik. A szálláshelyek 

kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a jegyző, a 

fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. feltüntetés esetén kategóriába sorolással 

kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön 

fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján. A tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a 

város honlapján közzétettük.  

 

Üzletek működése 

  

A működési-engedély köteles üzletek és a csupán bejelentés köteles kereskedelmi 

tevékenység szabályozásában a tárgyidőszakban nem volt változás. A bejelentett 

tevékenységekről, valamint a működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan elérhető 

nyilvántartást kell vezetni, amelynek segítségével valamennyi jegyző, illetve más érintett 

hatóság könnyen elérhető információt kaphat az illetékességi területén működő kereskedőkről 

és folytatott kereskedelmi tevékenységekről. Az elektronikusan elérhető nyilvántartás emellett 

megkönnyíti a kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a hatóságok és a vásárlók 

számára. 

 

Zenés-táncos rendezvények 

 

A West Balkánban történt tragédiát követően a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá 

tételéről rendeletet alkotott a kormány 2011-ben. Ennek értelmében az egyidejűleg háromszáz 

fő befogadására alkalmas zárt és az egyidejűleg ezer fő befogadására alkalmas kültéri 

szórakozóhelyek esetében a rendezvények előzetes engedélyhez kötöttek. Ezen jogszabály 

hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély birtokában 

lehet megtartani, amelyet a jegyző ad ki, előzetes szakhatósági állásfoglalások beszerzése 

után. Engedélyezési eljárásra a beszámolási időszakban 2 alkalommal került sor.  

 

Helyi termelői piac 

 

2013. május 23-án 1/2013. szám alatt vettük nyilvántartásba a szentgotthárdi helyi termelői 

piacot. 

 

Anyakönyvi eljárás 

 

Ebbe a körbe tartozik a születések, házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvezése. Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére a vizsgált 

időszakban nem került sor. A házasságkötések 80 %-ban jegyzői engedéllyel történnek.                

A jegyző határozattal engedélyezi a hivatali időn kívüli eseményt. Ezen területhez tartozik 

még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, ezek száma a 

tájékoztató időszakában megnövekedett, ami annak tudható be, hogy egyre több olyan eset 

fordul elő, hogy magyar állampolgárok külföldön adnak életet gyermeküknek.    



Apai elismerő nyilatkozatot 2013. május óta 9 gyermek esetében tettek az 

anyakönyvvezetőnél. 

Ebben az ügykörben viszonylag gyakori a hatáskör illetve illetékesség hiánya miatti áttétel 

(pl. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz születés illetve haláleset hazai 

anyakönyvezésénél, vagy házassági név módosításánál a házasságkötés helye szerinti 

anyakönyvvezetőhöz). 

A házasságkötések és halálesetek anyakönyvezését, valamint az egyéb anyakönyvi 

adatváltozások adatait és a hazai anyakönyvi események számát a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

Állampolgársági ügyek 

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál 

lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Továbbra is el lehet 

indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely 

külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt. Állampolgársági eskü letételére 

Szentgotthárd város polgármestere előtt 8 esetben került sor. 

 

Népesség nyilvántartás 

 

Itt a tájékoztatási időszakban változás nem volt. A korábbi évekhez hasonlóan folyamatos a 

polgárok lakcímének változása. Ami említésre méltó, hogy az Építéshatóság részéről szinte 

minden alkalommal megtörténik az új lakcím nyilvántartásba vételéhez az adatok átadása.              

A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás, legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai 

kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett 

lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. 

igénybevételéhez erre 2013. évben 106 esetben került sor. 

 

Állat- és növényvédelmi ügyek 

 

2 esetben kellett elrendelni a közérdekű védekezést kaszálatlan, parlagfüves területen. 

Az eb összeírásra 2013. június 1. és október 31. között kerül sor. 

 

Szociális ügyek 

 

A  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a 

járási hivatalok. A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra 

kerültek. 

Jegyzői hatáskörökből a járási hivatal hatáskörébe kerülő szociális ügyek: 

 alanyi és normatív jogon megállapított közgyógyellátási igazolvány, 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

 időskorúak járadéka, 

 ápolási díj. 
Fentieknek eleget téve 543 fő alanyi és normatív jogon közgyógyellátásra jogosult személy, 

13 fő időskorúak járadékában részesülő személy, 32 fő egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személy, 37 fő ápolási díjban részesülő személy iratanyagának átadására került sor az év 

elején. 

 

Aktív korúak ellátása 

 



Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátásaként vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

vagy rendszeres szociális segély kerül megállapításra. Az aktív korúak ellátása esetében a 

jogosultság elbírálása nem az egy főre jutó, hanem az egy fogyasztási egységre jutó 

jövedelem alapján történik és rendszeres szociális segély esetén a támogatás összege is e 

szerint kerül megállapításra.  

 

A rendszeres szociális segély: Azon személyek kaphatják a jövedelmi és vagyoni 

feltételeknek való megfelelés mellett, akiknek a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

eléréséig hiányzik öt év vagy egészségkárosodottak vagy 14 éven aluli gyereket nevelnek, 

feltéve, ha a gyermek napközbeni ellátása nem biztosított (bölcsődei vagy napközi ellátást 

nem vesz igénybe).  

A rendszeres szociális segélyezetteknek a Családsegítő Szolgálattal kell együttműködniük, 

beilleszkedést elősegítő programban való részvétel vállalásával. A rendszeres szociális segély 

összege a családi jövedelem összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének 

különbözete, de nem haladhatja meg a 44.508,- Ft-ot. Egyedülálló személy esetén a segély 

mértéke 25.650,- Ft.  

A vizsgált időszakban egy elutasítás történt, fellebbezés nem volt.  

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:  
Az, az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki nem rendszeres szociális segélyre jogosult, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.  

Az ellátás összege évek óta: 22.800,-Ft, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a. 

Esetükben az együttműködési kötelezettség a munkaügyi szervezettel áll fenn.  A cél, hogy 

ezt a réteget minél nagyobb arányban közfoglalkoztatásba vonjuk be.  
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság évente felülvizsgálatra kerül.  

A felülvizsgálat során a támogatás megszüntetésre kerül,  amennyiben a felülvizsgálat időpontját 

megelőző egy évben,  a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt 

legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy kereső tevékenységet – 

ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében 

végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy munkaerőpiaci programban nem vett 

részt, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben 

nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. A 30 napos időtartam 

számításakor a fenti tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített 

időtartamát össze kell számítani. 

Amennyiben a jogosult a feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű 

önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. 

 

2012. évtől törvényi felhatalmazás alapján, helyi rendeletünkben előírásra került, a 

lakókörnyezet rendezettségének biztosítása, mint elvárás az aktív korúak ellátásban részesülő 

személyek részéről. Ezidáig nem került sor szankcionálásra a fenti kötelezettség megszegése 

miatt.  

Elmondható, hogy az egyéb szociális ellátási formákban (átmeneti segély, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, stb.) részesülők között magas 

számban jelennek meg az aktív korúak ellátásban is részesülő személyek, vagy családtagjaik. 

Az aktív korúak ellátására a jogosultságnál irányadó jövedelemhatár alacsony mértéke miatt 

jellemzően az egyedülálló személyek válhatnak jogosulttá, illetve, amennyiben családos 

személyről van szó, akkor a családtagok sem állnak munkaviszonyban.  

 

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt. Egy személy fellebbezte meg a részére 

felülvizsgálat során történő megszüntetést.  

 

Közfoglalkoztatás 

 



A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza, illetve 

bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 

annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az 

önálló álláskeresése eredménytelen.  

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent 

a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen 

álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 

időtartamú foglalkoztatására.  

Helyi rendeletünk szabályozza a helyi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozó 

rendelkezéseket. Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervez közfoglalkoztatást.  
Közfoglalkoztatásban elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy vonható be. 2013. április 1-jétől a rendszeres szociális segély folyósítása is 

szüneteltethető közfoglalkoztatásba bevonás miatt.  

Önkormányzatunk intézményei 2012. évben 18 fő álláskeresőt foglalkoztattak a 

közfoglalkoztatás keretein belül, az önrészre biztosított támogatás 854.430,- Ft volt.  

Idén augusztus 31-ig 13 fő foglalkoztatására került sor, az intézmények részére biztosított 

önrész összege: 636.322,- Ft volt.   

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson 

kívül a kérelmezők részére normatív lakásfenntartási támogatás nyújtható az általuk lakott 

lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A normatív lakásfenntartási támogatás 

szabályait a szociális törvény szabályozza, a támogatáshoz szigorú feltételek együttes 

fennállása szükséges.  

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A normatív lakásfenntartási 

támogatás 1 évre szól, és a megállapított támogatást természetbeni formában nyújtja az 

önkormányzat. 

2013. évben 3 elutasítás történt, fellebbezés nem volt.  

 

Közgyógyellátási igazolvány 

 

2013. január 1-jétől helyi rendeletünk alapján méltányosságból megállapított 

közgyógyellátásra való jogosultság ügyintézése történik jegyzői hatáskörben. Az ügyintézés 

ideje jelentősen meghosszabbodott, mivel a jogosultság megállapítása előtt a szociális törvény 

előírja a járási hivatal megkeresését, majd a kérelem áttételét részükre, hogy a járási hivatal 

hatáskörébe tartozó alanyi vagy normatív jogú közgyógyellátás feltételei is vizsgálatra 

kerüljenek.  

Egy esetben történt elutasítás, fellebbezés nem volt. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal 

5.800-5.800,- Ft összegű (2012. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 



2012. november hónaptól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két 

alkalommal esedékes egyszeri juttatást.  

A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapította meg 2012. évben a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg 

 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a 

gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorú tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

a  140 %-át; 

 egyéb esetekben az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, feltéve, ha a 

vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 

megengedett értéket.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a 

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem 

emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek 

legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például 

GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen 

kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem 

vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, 

csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több 

gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, 

illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű, a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél pedig 

nem érvényesíthető a kedvezmény.  

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 

jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az, hogy a 

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem 

jogosultak.  

A vizsgált időszakban 7 esetben történt elutasítás a jövedelmi feltételeknek való meg nem 

felelés miatt. Fellebbezés nem volt.  

 

2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 

gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a 

nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 



Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély, a 

szeptembertől hatályos változások hatására számuk várhatóan emelkedni fog, erre vonatkozó 

tényleges tapasztalatunk azonban még nincs.  

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez 

kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 

rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek 

felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve, ha mindkét szülő gyakorolja a szülői 

felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy 

gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen.  

A vizsgált időszakban két gyermek vonatkozásában került sor óvodáztatási támogatás 

megállapítására.  

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés 

 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás 

tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az 

ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-jétől), illetve a 

gázszolgáltatás (2009. január 1-jétől) tekintetében. 

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók 

csoportját - különítenek el a jogszabályok. 

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 

kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. Ehhez a szükséges 

adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is 

(jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 

alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 

ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). 

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyek   

 

A  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény alapján, 2013. január 1. napjától kialakításra és felállításra kerültek a 

járási hivatalok. A járások kialakításával egyes jegyzői hatás- és feladatkörök is átadásra 

kerültek. A jegyzői hatáskörből a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyek: 

 családi pótlék természetbeni megállapítása,  

 védelembe vételi ügyek,  

 iskoláztatási támogatás szüneteltetése, 

 ideiglenes hatályú elhelyezés. 
 

Fentieknek eleget téve 5 védelembe vett gyermek iratanyagának átadására került sor az év 

elején.  

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013 márciusában átfogó 

gyámhatósági felügyeleti ellenőrzést tartott, mely a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, 

a gyámhatósági feladat- és hatáskör ellátására, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 



általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályosulására, valamint a járási 

gyámhivatalhoz telepített hatáskörök tekintetében az iratok átadására terjedt ki. 

A vizsgálat az ellenőrzés programja szerint olyan hatáskörökre is kiterjedt, melyeket a 2013. 

évi jogszabályi változások következtében gyámhatóságunk már nem gyakorol. Az ellenőrzés 

célja ezzel kapcsolatban az iratok átadásának vizsgálata, illetve az volt, hogy a gyámhatóság 

korábbi években végzett munkájáról is kép alakuljon ki, tekintettel arra, hogy gyámhatósági 

ellenőrzésre az utóbbi öt évben nem került sor. 

A felügyeleti szerv a vizsgálat alapján megállapította, hogy az eseti jelleggel előforduló 

hiányosságok ellenére a gyámhatósági feladatok ellátása megyei átlagot meghaladó, jó 

színvonalon történik. 

 

Hagyatéki eljárás 
 

A hagyatéki eljárásról szóló törvény mellett az eljárás során alkalmazni kell a  közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

jegyzőkönyvre, tényállás tisztázására, belföldi és nemzetközi jogsegélyre, idézésre, valamint 

hatósági tanú igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit is. A hagyatéki eljárásokat 

könnyítette, hogy a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatoknál 

megkaptuk a jogosultságot arra, hogy az elhunyt személyes adatai alapján keressük meg a 

hagyaték tárgyát képező ingatlant. Egyeztetésre a hozzátartozóval továbbra is szükség van, 

nemcsak azért, mert örökösként jogában áll megismernie várható örökségét, hanem azért is, 

mert a földhivatali nyilvántartás személyes adatai időnként eltérnek az anyakönyvezett 

adatoktól. Történhetnek név- és évszám elírások is, ezért még mindig nem mondható el, hogy 

nem marad ki ingatlanvagyon az alaphagyaték elkészítésekor. 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor.   

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. Ebben az 

ügycsoportban a vizsgált időszakban 207 ügy volt (207 főszámra és 1028 alszámra iktatott 

ügyirat). 

Hagyatéki eljárásoknál évente 5-10 alkalommal előfordul, hogy illetékesség hiánya miatt 

áttételre kerül sor. 

Belföldi jogsegély alkalmazására gyakran sor kerül, így abban az esetben, amikor a 

hozzátartozó nem szentgotthárdi lakos, vagy amikor az örökhagyó ingatlan vagyona más 

illetékességi területen fekszik, valamint adó- és értékbizonyítvány beszerzésekor. 

 

Vadkár ügyek 

 

A vadkár bejelentések száma továbbra sem emelkedett. A vadászati joggal rendelkező 

vadásztársaságok törekednek a károsulttal a hatóság bevonása nélkül egyezségre jutni. A 

károsult által beadott vadkár ügyekben a szakértő által megállapított vadkárral általában a két 

fél egyetért, és egyezséget jóváhagyó határozattal zárul az eljárás. 

A vizsgált időszakban mindössze 2 ilyen eljárás volt. 

 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Az adóhatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentésre, bevallásra) indul. 

Gépjármű adó esetében 100 %-ban, egyéb adóügyekben kb. 20 %-ban hivatalból indul az 

eljárás. 

Kérelemre induló adóhatósági eljárások: 

- Fizetési halasztás (1 db kérelem volt), részletfizetési kérelmek (kb. 15 db), adóelőleg 

módosítás (kb. 10 db): Ha fizetési hajlandóság van az adóalany részéről, csak átmeneti 



pénzügyi nehézségei miatt nem tud határidőben fizetési kötelezettségének eleget tenni, 

lehetősége van részletfizetés kérésére. Az adóelőleg módosítási kérelmek esetében egy 

vállalkozás kért adóelőleg növelést, a többi vállalkozás a megállapított adóelőleg 

csökkentését kérte. Az adóhatósághoz benyújtott kérelmeket döntően pozitívan bíráljuk el, 

mivel célunk egyrészt a jó kapcsolat fenntartása az adóalanyokkal, másrészt, hogy az adók 

ténylegesen befolyjanak (önkormányzati bevétel növelése). 

- Adóhatósági igazolások kiállítása: amennyiben jogszabályi előírásoknak eleget tesz az 

adóalany, a kérelmet – lehetőség szerint még a kérelem beérkezése napján – teljesíti a helyi 

adóhatóság. 

Hatáskör illetve illetékesség hiánya miatti áttételre nem került sor. Ügyintézési határidő 

túllépés nem történt. 

Az önkormányzati adóhatóságunk nem kért belföldi jogsegélyt, tőle viszont adó- és 

értékbizonyítvány kiállítását (átlagosan: havi 1-2 db) hagyatéki ügyekben szoktak kérni. 

Érdemi döntések aránya közel 100 % az eljárási kérdésekben hozott végzésekkel szemben. 

Egy fellebbezést nyújtottak be telekadó ügyben, melyben az elsőfokú döntést a másodfokú 

hatóság helybenhagyta. 

Végrehajtási intézkedések közül az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtását 

alkalmaztuk. 

Ellenőrzés: Idegenforgalmi adó esetében előre elkészített ellenőrzési terv alapján folyik a 

hatósági ellenőrzés. Tavaly 7 szállásadó ellenőrzése történt meg. Egyéb adóknál nem 

végeztünk ellenőrzést. Az adóbevallások feldolgozása során számszaki ellenőrzést minden 

esetben végzünk, mivel hibásan beadott bevallást nem tudunk feldolgozni. 

 

 

1.3. Építéshatóság 

 

2013. januári változások:  

- bevezetésre került az ÉTDR (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 

  informatikai rendszer), 

- teljesen új eljárási rendelet alapján kezdtünk dolgozni (312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.) 

- elkezdték működésüket a járási építésügyi hivatalok. 

 

Az ÉTDR-rel áttekinthetőbbé vált a munkánk – ügyintézőkre lebontva láthatók a felületen az 

egyes eljárások, az eljárások aktuális állapota, mellékletek stb.; az eljárásokban közreműködő 

szakhatóságokkal, építésfelügyelettel egyszerűsödött a kapcsolattartás, „egy gombnyomással” 

elküldjük,  azonnal át is vehetik a megkereséseket, mellékleteket és viszont. 

 

A kérelmeket – többségében – továbbra is papír alapon nyújtják be; elenyésző az 

elektronikusan benyújtott kérelmek száma, jobbára a tervezők közreműködésével, az építtetők 

meghatalmazásával kerül feltöltésre; számunkra többletfeladatot okoznak a papír alapon 

benyújtott kérelmek, ugyanis nekünk kell a papír alapon benyújtott iratokat, a CD-n vagy 

egyéb adathordozón eljuttatott tervdokumetációt az ÉTDR-ben rögzíteni (a terveket például 

laponként); többlet feladatot okoz még, hogy minden iratot két helyen kell „iktatni”: először a  

saját hivatali iktató rendszerben, aztán az ÉTDR-ben. 

 

2013. október 1. után megkezdett kivitelezések esetén elektronikus építési naplót kell vezetni 

a papír alapú helyett 

 

Hat ügyben került sor kizárásra. 

Döntések száma:146, végzések száma: 330 (2013. január 1-jétől). 

Jogorvoslati eljárás nem volt. 



Végrehajtás a kérelemre indult használatbavételi, használatbavétel bejelentési eljárások esetén 

fordul elő; több esetben fel kellett hívni ismételten a kötelezettek figyelmét a határidő 

lejártára, de bírságot eddig nem kellett kivetni a teljesítés kikényszerítésére. Egy 2012. év 

végén indult fennmaradási ügyben viszont bírság kivetése szükséges az eredeti állapot 

helyreállítása kapcsán. 

Ellenőrzés: Minden építési engedély, használatbavételi engedély iránti, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárás és a legtöbb hatósági bizonyítvány kiadása előtt helyszíni szemlét kell 

tartani, amit jegyzőkönyvvel, dátumos fényképekkel kell dokumentálni; ha a szemle során 

szabálytalanságot tapasztalunk, a fennmaradhatóság kapcsán a tényállás tisztázására irányuló 

eljárás lefolytatására a járási építésügyi hivatalt kell megkeresni. 

 

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 

Szociális feladatok 

 

Az eljárások során jellemzően érdemi döntések, határozatok születnek. Az eljárási 

kérdésekben hozott végzések közül hiánypótlás, valamint eljárást megszüntető végzés fordult 

elő. 

Hatáskör, illetve illetékesség hiánya miatti áttétel előfordulása általában nem jelentős.  2013. 

év elején azonban magasabb számban fordult elő hatáskör hiánya miatti áttétel a 

Szentgotthárdi Járási Hivatal hatáskörébe került ellátások tekintetében. 

Belföldi jogsegély kis számban fordult elő, négy-öt alkalommal összesen. Jellemzően adatok 

kérése érdekében alkalmaztuk. Más hatóság által tőlünk kért jogsegély is előfordult, 

jellemzően környezettanulmány készítése céljából. 

Előfordult hivatalból indult eljárás is, alapvetően rendszeres szociális ellátások felülvizsgálata 

esetén, pl. az aktív korúak ellátása esetében. 

Nem került sor kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására. 

Ezekben az eljárásokban az eljárás megszüntetésének aránya csekély, leggyakoribb oka a 

kérelem visszavonása az ügyfél részéről, valamint előfordult még a hiánypótlás elmulasztása 

is megszüntetési okként, illetve a kérelmet benyújtó személy halála. 

Határidő túllépés nem fordult elő. 

Az 1993. évi III. törvény egyes szociális ellátások esetén a jogosultsági feltételek 

felülvizsgálatát írja elő. Így foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén évente, rendszeres 

szociális segély esetén kétévente kötelező felülvizsgálati eljárást lefolytatni. Egyébként 

esetenként (pl. Bursa Hungarica ösztöndíj) környezettanulmány készítésével van lehetőségünk 

arra, hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. 

 

Átmeneti segélyezés 

Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 
eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. Az átmeneti 

segély a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, vásárlási 

utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér-, közüzemi díj hátralék átvállalás formájában. 2010-

től lehetőség van az átmeneti segélyt gyógyszerutalvány formájában történő nyújtására is. Az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága az átmeneti segélyek nagy részét 

jellemzően természetbeni formában állapítja meg.  

2012. évben 3 alkalommal került elutasításra a kérelem, fellebbezés nem volt. 



2013. évben augusztus 31-ig egy esetben került elutasításra a kérelem, 1 esetben fellebbezett 

az ügyfél, de a Képviselő-testület helybenhagyva a Bizottság döntését, elutasította a 

fellebbezést. Egy esetben a kérelmező halála miatt az eljárás megszüntetésre került.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását 

veszélyeztethető helyzetbe kerül. 

A költségvetésünkből biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzkeretéből 2012. 

évben 10 család 17 gyermek részére összesen 305.000,- Ft összegben állapított meg 

Szentgotthárd város polgármestere támogatást (2011. évben 14 család 30 gyermeke részére 

338.000,- Ft, 2010. évben 17 család 25 gyermeke részére 460.000,- Ft összegben).   

2013. évben augusztus 31-ig 6 család 14 gyermeke részére állapítottunk meg támogatást 

150.000,- Ft összegben. A támogatás többségében pénzben került megállapításra, de 

előfordult természetbeni formában történő támogatás is. A támogatás megállapítása 

többségében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára történt. A Szolgálat a 

családok krízishelyzetére tekintettel kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását. Fő indokok a gyermekek élelmezésében, 

lakhatásukban bekövetkező problémák voltak. 

Elutasítás nem történt, fellebbezés nem volt. 

 

Temetési segély 

 

A kérelmeket általában előzetes tájékozódás után nyújtják be, így akinek a helyi 

rendeletünkben megállapított jövedelemhatár feletti az egy főre jutó jövedelme, kérelmét nem 

nyújtja be. Ezért az elmúlt időszakban a temetési segély elutasítására nem került sor. 

Általában a kérelmeket az elbíráláshoz szükséges igazolásokkal együtt nyújtják be, illetve a 

hiányzó igazolást a kérelem benyújtását követő napokban pótolják. A segélyezettek köréről 

elmondható, hogy leggyakrabban a jövedelemhatár alatti nyugdíjas túlélő házastárs a 

kérelmező.  

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt, fellebbezés nem fordult elő.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014. január 1-től 

hatályos módosítása alapján ezen időponttól megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély 

és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és helyettük önkormányzati segélyt állapíthat meg 

az önkormányzat. A változás miatt helyi szociális rendeletünket 2013. december 31-ig 

módosítani szükséges. 

 

Köztemetés 

 

Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a 

Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre 

gyakrabban fordul elő, hogy nehézséget okoz a helyi lakos hozzátartozóknak is a temetési 

költség előteremtése. Az idei évben 5 nem otthonban élő szentgotthárdi elhuny hozzátartozója 

kérte köztemetés kereteiben az eltemettetést. 

A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki 

vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre 

köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.   

Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása 

Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás 



helye szerinti önkormányzat köteles eltemettetni, és a temetési költségek megtérítését az 

állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. Ha szentgotthárdi állandó lakos 

Szombathelyen vagy Körmenden halálozik el, az esetleges köztemetés költségeit 

Önkormányzatunknak meg kell térítenie.  

A köztemetést igénylők száma nem csökkent, tavaly egész évben 30 elhunytat kellett 

közköltségen eltemettetni, az idény augusztus 31-ig már 25 esetben történt köztemetés. A 

temetési költség kis mértékben csökkent, a Szentgotthárdon elhalálozott Otthonban lakók 

hamvasztásos köztemetése jelenleg 161.617,- Ft-ba kerül, míg a tavalyi évi összeg: 176.449,- 

Ft volt. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás 

 

Önkormányzatunk 2005 januárjától vezette be ezt a szolgáltatást. Adósságkezelési 

szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési 

támogatásban részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 

Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.  

A megállapítások jellemzően 12 hónapos időszakra történtek, de előfordult ennél rövidebb, 6 

havi időszakra történő megállapítás is. 

A támogatás a kérelmezők, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy 

jelentőségű, hiszen jellegéből adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzetű személyek, 

családok lakhatásának megőrzését segíti elő. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való 

jogosultság megállapításának időpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási 

támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését. 

Elutasításra nem került sor, fellebbezés nem volt. 

 

Egyéb tevékenységek 

 

A szociális ellátások alapját képező öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem emelkedett, 

összege változatlanul 28.500,-Ft, ezért a szociális ellátások összegének felülvizsgálatát ebből 

a szempontból nem kellett elvégezni. 

 

Nyári gyermekétkeztetés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a települési önkormányzatok részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján megpályázta a települési 

önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljára nyújtott igénybe vehető állami 

támogatást. 

A fenti pályázat keretében elnyert 542.080,- Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával 

az önkormányzat 36 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári  

étkeztetését  tudta megoldani a nyári szünidő folyamán, 44 munkanap időtartamban.   

Az étkeztetést a gyermekek részére a GrandoGastro Kft-vel (Club-3 Étterem Kávéház 9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) valósítottuk meg  2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig. Az 

étel elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. A Vállalkozó a városrészeken élő 

jogosultak számára az általa ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az 

ebédet. 

 

Birtokvédelmi ügyek 

 



A birtokvédelmi ügyek meglehetősen eltérőek és szerteágazók, az eljárások többnyire 

megegyezéssel, annak határozatba foglalásával végződnek. A végrehajtási eljárás 

meglehetősen ritka. 

Általában elmondható, hogy a birtokvédelmi eljárást megindítani szándékozó ügyfelek 

többsége nem konzultál a hatósági bejelentés előtt a zavarást okozóval, így többségében a 

tárgyalásokon hatósági közreműködéssel sikerül megegyezésre jutniuk, ezt határozatba 

foglalva az eljárás lezárul. A végrehajtás a jogosult kérelmére indul meg, ez azonban 

többségében nem a birtokvédelmi eljárást lezáró döntésben meghatározottak végrehajtására 

(így például meghatározott cselekmény elvégzése – kerítés lebontása), hanem pénzfizetési 

kötelezettség behajtására irányul. 

Az idén végrehajtási eljárást még nem kellett kezdeményeznünk, a birtokvédelemmel 

kapcsolatos kérelmek 2 esetben eljárást megszüntető végzéssel és 2 esetben egyezséget 

jóváhagyó határozattal zárultak. 

Birtokvédelmi ügyekben fellebbezés csak az eljárást megszüntető végzések esetében releváns, 

azonban az ügyek döntő többsége határozattal zárul. Ezeket csak bíróságon lehet megtámadni, 

az ellenérdekű fél ellen benyújtott keresetlevéllel. A bíróság többségében nem változtatott az 

elsőfokú döntésen. 

 

Állattartási eljárások 

 

Helyi rendeletünkön alapuló állattartási eljárásoknál bejelentésre, kérelemre indul az eljárás. 

Ezt követően helyszíni szemlét tartottunk olyan hatóságok bevonásával, akik ténybeli 

ismerettel rendelkeztek (építéshatóság, hatósági állatorvos). Az érdemi döntést ezen 

hatóságok állásfoglalására alapozva hozzuk meg.  

Állattartással kapcsolatban 5 esetben bejelentésre indult ügy. 

 

Címer- és névhasználat engedélyezése 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének illetve a Szentgotthárd név 

használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. Címerhasználati engedély iránti kérelmet a tárgyalt időszakban egy szervezet nyújtott 

be egy adott rendezvényen, annak plakátjain és meghívóján való feltüntetés céljából, 

névhasználati engedély iránti kérelmet pedig egy egyesület nyújtott be azért, hogy nevében 

szerepeltethesse a „Szentgotthárdi” megjelölést. A kérelmeket írásban nyújtották be, 

megfelelő adattartalommal. Az engedély mindkét esetben határidőben kiadásra került. Meg 

kívánjuk jegyezni, hogy a kérelem elutasítását eredményező ok nem állt fenn eddig egyetlen 

kérelemnél sem. 

 

 

2.2. Közterület-felügyelet 

 

A közterület-felügyelők 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban 

végzett hatósági tevékenységéről: 

A fent említett időszakban veszélyeztetés kutyával szabálysértésért figyelmeztetve 29 fő, 

befogatva 3 kutya. 

Köztisztasági szabálysértésért figyelmeztetve 19 fő. 

Engedély nélküli közterület használatáért figyelmeztetve 27 fő, ebből közterület foglalási 

engedélyre kötelezve 14 fő. 

Parkrongálásért szóbeli figyelmeztetés 31 esetben, helyszíni bírság 4 esetben, 20.000,- Ft 

értékben, írásbeli figyelmeztetés 6 esetben. 



Közúti közlekedés kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetéséért szóbeli figyelmeztetés 

87 esetben, írásbeli figyelmeztetés 2 esetben, helyszíni bírság kiszabása 2 esetben, 20.000,- Ft 

értékben. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez a beszámoló csak néhány szegmensét mutathatta be a hatósági munka szerteágazó 

területeinek, ezzel is rávilágítva arra, mennyire összetett, bonyolult területről van szó. Az 

állandó változásban lévő jogszabályi környezetben naprakész ismeretek birtokában lehet csak 

jogszerű döntéseket hozni, ezért fontos, hogy a napi operatív munka mellett az ügyintézők, 

közvetlen irányítóik és természetesen a jegyző folyamatosan kövessék a jogszabályi 

változásokat, együttműködjenek és jó munkakapcsolatot ápoljanak a társhatóságokkal és a 

felügyeleti szervekkel. 

 

II. 

A Hivatal egyes területeinek munkájáról 

 

1.) Polgármesteri- jegyzői kabinetből (törzskar)   

 

A Polgármesteri-jegyzői kabinet január 1-i létrehozatalával egyidejűleg megszűntek a 

hivatalon belüli addigi irodák. Az önkormányzati munka legfontosabb területeinek (Hatósági- 

és testületi munka; Pénzügyi feladatok, Városüzemeltetés, Térségi (kistérségi) feladatellátás- 

intézményirányítás – humánfeladatok) vezetésére kaptak megbízást vezetők, akik a 

hivatalvezető közvetlen irányítása alatt látták el, menedzselték a saját területeüket és vezették 

a hozzájuk rendelt köztisztviselőket. Néhány terület vezetője (pontosabban az e területeket 

ellátó köztisztviselők) szintén a törzskarhoz és így közvetlenül a jegyzőhöz tartoznak.( belső 

ellenőr, személyügyi ügyintéző).  Jegyzői döntés alapján az év folyamán átmeneti jelleggel  az 

a terület és képviselője is a polgármesteri- jegyzői kabinet tagjai közé került, amely terület 

valami miatt jobban a figyelem középpontjában állt. Így 2013-ban a jelentős számú 

közbeszerzési ügy miatt ez volt a helyzet a közbeszerzésben dolgozó kollégánkkal.  

A polgármesteri – jegyzői kabinet működése kapcsán egyrészt minden hónapban tart a 

kabinet ú.n. nagyvezetői értekezletet ahol a Hivatal munkájának aktuális kérdéseit részletesen 

áttekintjük, meghatározzuk a következő hetek feladatait, átbeszéljük a következő havi 

testületi, társulási, nemzetiségi önkormányzati, apátistvánfalvai testületi és ottani nemzetiségi 

kisebbségi önkormányzati ülések előterjesztéseit. Áttekintjük az előző hónap tapasztalatait. 

megbeszéljük a konkrét teendőket és feladatokat. A törzskar működésre szempontjából nagy 

jelentőségűek azok a hét minden napján tartott megbeszélések, melyeken a hivatalvezető és az 

egyes törzskari tagok négyszemközt tekintik  át az egyes területek konkrét napi ügyeit és 

tekintik át az elmúlt egy hétben történteket – a korábbi megbeszélésen felmerült problémákat.  

Március 01. óta e törzskari munka része az is, hogy Apátistvánfalva ügyeiben kéthetente 

külön is tartunk egyeztetéseket valamennyi érintett vezető és az apátistvánfalvai 

önkormányzat ügyeit intéző kollégákkal.  

 Összességében meglátásom szerint ez a merev belső szervezeti határok nélküli hivatali 

struktúra a gyakorlatban is be fogja bizonyítani, hogy rugalmasságával hatékonyabban segíti 

az önkormányzatok működését. 

 

 

 

 

2.) Hatósági és koordinációs feladatok 

 



A hatósági és koordinációs feladatokat a Testületi és adminisztrációs csoport, valamint az 

Igazgatási csoport látja el. A két csoporton kívül még ide kell sorolnunk a hivatalban 

foglalkoztatott közfoglalkoztatottak és az önkéntesként ténykedő portás munkájának 

koordinálását is. 

A két oldalban előírt terjedelem azt teszi lehetővé, hogy csupán néhány nehezebb vagy 

érdekesebb feladatot emeljünk ki, melyek a két csoportot illetve vezetőjüket érintették. Ilyen 

volt év elején az utcanevek felülvizsgálata, a járáshoz kerülő ügyiratok átadása, vállalkozási 

és megbízási szerződések módosítása a hivatal nevének és adatainak megváltozása miatt. 

Továbbá féléves és éves statisztikákat készítettünk a KSH részére az üzletekről, 

szálláshelyekről, szociális támogatásokról, ügyiratokról, hatósági munkáról. Frissítettük a 

hivatali honlapon a hatósági ügyleírásokat, nyomtatványokat. Hatósági ellenőrzési tervet 

készítettünk. Szociális tűzifáról gondoskodtunk a rászorulóknak. Tartottuk a kapcsolatot az 

erdőgazdászunkkal és a Kutyabarátok Egyesületével; Zöld Szentgotthárd programmal 

foglalkoztunk. 

A két csoport megalakulásától kezdve, azaz 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig 

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére 30 előterjesztést készített, ebből 10 

rendeletmódosítás volt, Apátistvánfalva képviselő-testülete részére pedig 35 előterjesztést, 

melyek közül 4 volt rendeletmódosítás. 

2013 januárjától augusztus 31-ig 24 esetben kellett összesen 46 órányi rendkívüli (azaz rendes 

munkaidőn kívüli) munkavégzést elrendelni a képviselő-testületi és bizottsági üléseken való 

jegyzőkönyvezés és a képviselő-testületi ülések előkészítése és anyagkiküldése miatt. Ennek a 

munkának az ellenértékeként azonos mennyiségű szabadidő járt. Ettől elkülönülve tetemes 

mennyiségű rendes munkaidőn kívüli munkavégzéssel járnak az esküvők is, melyekre 

általában hétvégén kerül sor. 

Az alábbiakban a csoportokon belüli egyes munkaterületek feladatairól írunk részletesebben. 

 

Testületi és adminisztrációs csoport 

 

A testületi ügyintézőnek elsősorban a képviselő-testületi, bizottsági, társulási tanácsi és 

nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítésével és utómunkálataival kapcsolatban 

vannak feladatai, ezen felül ő a közbiztonsági referens. Közbiztonsági referensként az árvízi 

ideiglenes véd művek, helyreállítási feladatok kapcsán 2013 márciusában tájékoztatást adott a 

véd művekről, árkok tisztántartásáról a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére. A 

nyár folyamán 6 hőségriadó elrendelésére került sor a Vas megyei tiszti főorvos asszony 

közleménye alapján, melyek kapcsán szintén voltak feladatai. Részt vett a június 22-i 

települési polgári védelmi gyakorlat előkészítésében. Augusztusban hathatós 

közreműködésével elkészült Szentgotthárd városára vonatkozóan a veszélykár elhárítási terv 

és a hozzá kapcsolódó települési adattár, valamint a befogadási és kitelepítési terv is. Feladata 

volt a befogadó helyek kijelölésében való részvétel, de a települési polgári védelmi szervezet 

frissítése, új tagok toborzása, a nyugdíjas korúak kiszervezése is folyamatos feladatot jelent. 

 

2013. január 1-jével a Leíró csoport addigi 3 tagjából 2 fő a járási hivatalba került. Így a 

hivatalunkban maradt 1 fő iktató mellé (akinek feladata a folyamatos iktatás és irattározás 

mellett a kistérségi ülések jegyzőkönyvezése is) fel kellett vennünk 1 fő adminisztrátort, 

akinek elsődleges feladata a képviselő-testületi és bizottsági (beleértve a Közbeszerzési 

Bizottságot és a Társadalmi Bizottságot is) ülések jegyzőkönyvezése, bizottsági javaslatok 

leírása, határozati kivonatok és az Önkormányzati Értesítő elkészítése, de emellett napi 

szinten iktatási, irattározási és postázási feladatokat is ellát. A két legnagyobb feladat ebben a 

csoportban az új iratkezelő program elsajátítása és az 1974-től 1990-ig keletkezett, 

hivatalunkban őrzött, nem selejtezhető nagyközségi illetve városi tanácsi ügyiratok és 

segédletek, VB és tanácsülési jegyzőkönyvek levéltárba adása volt. Utóbbi feladat 



előkészületeit 2013 márciusában kezdtük meg, és 2013. szeptember 17-én adtuk át 

Szombathelyen az iratokat a Vas Megyei Levéltár részére. 

 

Igazgatási csoport 

 

Az Igazgatási csoport munkája 2013. január 1-jétől 3,5 fővel indult, 2013. március 1-jétől, az 

apátistvánfalvai igazgatási ügyintéző csatlakozásával, majd június 10-től a fél álláshely más 

vezetőhöz rendelésével 4 főre változott a létszám. E csoport munkájáról részletes tájékoztatást 

adunk a hatósági beszámolóban, alábbiakban a csoport munkatársainak feladatairól csupán 

általánosságban írunk. 

 

A szociálpolitikai ügyintéző feladatkörébe tartozik a köztemetés kivételével valamennyi 

szociális támogatási forma, ezen kívül intézi a közfoglalkoztatással kapcsolatos jegyzői 

feladatokat, települési esélyegyenlőségi referensként pedig legfontosabb feladata a 

szentgotthárdi Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése volt a 2013. augusztusi képviselő-

testületi ülésre. Továbbá koordinálta a szociális nyári gyermekétkeztetést. 

 

Az igazgatási ügyintéző feladata a hagyatéki eljárás előkészítése, a köztemetések ügyintézése, 

leltárelőadói feladatok ellátása és a birtokvédelmi ügyek intézése. Ezen kívül alkalomszerűen, 

elsősorban esküvők tartásával anyakönyvvezetői feladatokat is ellát. 

 

Az anyakönyvvezető feladatai közé tartozott 2013. január 1-jétől 2013. június 9-ig az 

anyakönyvi ügyintézés, anyakönyvvezetői feladatok ellátása mellett az üzletek működésével, 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel, lakcímnyilvántartással és névváltoztatással 

kapcsolatos ügyek, valamint a polgármester állampolgársággal kapcsolatos feladatainak 

segítése. 2013. június 10-től azonban ezen feladatok mellé még hozzá került az addig fél 

állásban ellátott telepengedélyezés, zenés, táncos rendezvények ügyintézése, vásár-, 

piactartással, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, mezőgazdasági, növényvédelmi ügyek, 

állattartási, állategészségügyi feladatok is. Továbbá a 2014. évi választások előkészítésében is 

jelentős feladatok hárulnak rá. 2013 nyarán indult feladata a háromévenként kötelező eb 

összeírás, az eb nyilvántartás kialakítása, ami jelenleg is folyamatban van. 

 

A 390 fős Apátistvánfalván természetesen lényegesen kevesebb ügy keletkezik, mint 

Szentgotthárdon, viszont az ezek zömével foglalkozó igazgatási ügyintézőnek olyan 

széleskörű feladatai vannak, amit talán az is jelez, hogy 38 pontban tudtuk csak felsorolni 

munkaköri leírásában. Tulajdonképpen Apátistvánfalva vonatkozásában egy személyben látja 

el mindazt a testületi ügyintéző, az anyakönyvvezető, a szociálpolitikai ügyintéző, az 

igazgatási ügyintéző, a vagyongazdálkodási és a közszolgáltatási ügyintéző, de ezen kívül 

még ellátja a jegyzőkönyvvezetői feladatokat is a képviselő-testület és a nemzetiségi 

önkormányzat vonatkozásában. Nyár folyamán indult egyik új feladata neki is az eb összeírás 

elvégzése, ami jelenleg is folyamatban van. Egyik legnagyobb feladata az apátistvánfalvai 

Helyi Esélyegyenlőségi Program megírása volt, ami polgármester asszonnyal és az 

apátistvánfalvai adóigazgatási ügyintézővel együttműködve 2013 augusztusában el is készült. 



3.) A Pénzügyi munkáról 

 
Az önkormányzat pénzügyi-költségvetési-adóhatósági feladatainak ellátását szigorú 

jogszabályok kötik. Közpénzből gazdálkodunk, az adófizetők pénzéből, ezért az Állam is 

rendszeresen ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék, az 

Államkincstár, illetve szakmai szervei által.  

Fontosabb alkalmazott jogszabályok: Magyarország alaptörvénye, Magyarország központ 

költségvetése, Számviteli törvény, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási 

rendeletei, a gazdasági stabilitásról szóló törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájáruláshoz rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, helyi 

adótörvény, az Adótörvények (SZJA, ÁFA), adózás rendjéről szóló törvény, közigazgatás 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatala ellátja: az 

Önkormányzati Közös Hivatal, a Szentgotthárd Városi Önkormányzat, az Apátistvánfalva 

Községi Önkormányzat, az Apátistvánfalvai Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Szentgotthárdi Szlovén-, Roma-, és Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati, valamint a Társulási intézmények 

pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzat és 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat helyi adóhatósági feladatait. 

Költségvetési feladatok: 

Előkészítjük a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselőtestületi 

előterjesztéseket, a hozzátartozó adatszolgáltatások nyilvántartása, naprakész vezetése, a 

költségvetési koncepciót, a költségvetést, az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeleteket, 

illetve a zárszámadást. Feladataink közé tartozik az önkormányzat az államháztartásról szóló 

törvényben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott éves költségvetésének, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának összeállítása, évközi jelentések, 

beszámolók elkészítése. Az önkormányzat évközi gazdálkodásával kapcsolatos számviteli 

nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése, a pénzügyi információ biztosítása. Az 

önkormányzati vagyon nyilvántartása, a változások átvezetés. A készpénz kifizetések, banki 

átutalások bonyolítása. 

Ellátjuk a helyi bevételekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Az önkormányzati 

feladatfinanszírozások törvény szerinti kezelése, központosított pénzek igénylése. Az 

önkormányzati vagyon hasznosításából eredő kintlévőségeket figyelemmel kísérjük és a 

szükséges intézkedéseket megtesszük.  

Naprakészen biztosítjuk a pénzforgalom és számvitel kötelező egyezőségét. Biztosítjuk a 

naprakész a főkönyvi könyvelést, pénztár, bank, munkabérek könyvelését. Biztosítjuk a 

számviteli törvény szerint az ingatlanvagyon analitikus kimutatását és a beszámolókhoz 

szükséges adatszolgáltatást. Felújítások, beruházások lezárásának szabályszerűségi 

vizsgálatát, azok aktiválását. Az ingatlanleltárak évenkénti kiértékelése a Hivatal 

vagyonkataszteri és vagyonanalitikai rendszeréhez kapcsolódva. Vezetjük az előirányzat-

nyilvántartását.  

Ellátjuk az intézmények, nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának nyilvántartásával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ellenőrizzük az intézményi beszámolókat Vezetjük a 
költségvetési rendeletből, központi költségvetésből és egyéb bevételből eredő előirányzat 

nyilvántartást az Önkormányzati Közös  Hivatalnál, az Önkormányzatnál a  nemzetiségi 

önkormányzatoknál, valamint az intézményeknél és az Önkormányzati Társulásnál. 

Vezetjük és ellenőrizzük az önkormányzat intézményi és önkormányzat által alapított 

gazdálkodó szervezetek, valamint a társulás és társulási intézmények finanszírozási 

pénzforgalmát. Vezetjük a vevőkhöz kapcsolódó teljes nyilvántartást. Nyilvántartjuk a 



kötelezettségvállalást (szerződések, megrendelések), a szállítói számlákat, a bankszámla 

forgalmat. Számfejtjük a nem rendszeres béreket. Ellátjuk a gondozási díjjal, önkormányzati 

segélyekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 

Vezetjük a hitelek, rövid és hosszú távú hitelek analitikáját, azon belül az ütemezettséget. 

Javaslatot teszünk az esetleges hitelfelvételre.  Testületi rendeletek, határozatok 

nyilvántartását, pénzügyi végrehajtását. Civil szervezeteknek adott támogatások 

nyilvántartása, elszámoltatása. A KIR program kezelése. 

A pályázati pénzek nyilvántartása és egyeztetése a pályázati irodával. Kapcsolattartás az 

Államkincstárral, NAV-val, intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal. 

Kapcsolattartás a Hivatalon belül szakmai osztályokkal. Közreműködünk a pénzügyi kihatású 

ágazati intézkedések kidolgozásában.  

Adóhatósági feladatok: 

Az adóhatósági munkánkról részletesen a Jogi-, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

októberi ülésére készült tájékoztató. Az adócsoport ügyiratforgalma az Önkormányzati 

Közös Hivatal ügyiratforgalmában jelentős. Az önkormányzat illetékességi területén élő, 

illetve itt vállalkozási tevékenységet folytató, adóköteles vagyontárggyal rendelkező adózók 

jelentős része az adócsoportban dolgozók munkáján keresztül találkozik a Hivatallal.  

Az adóztatás célja a törvényekben előírt adók folyamatos beszedésének biztosítása. Az 

adóügyi apparátus az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének 

beszedését biztosítja, emellett az állam által ide delegált más hatósági feladatokat is elvégez.  

Ellátjuk az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, talajterhelési díjjal, iparűzési adóval, 

gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat. Vezetjük a helyi és más adókkal 

kapcsolatos nyilvántartásokat, a bevallások, a nyomtatványok, csekkek kiküldését, valamint 

bevallások feldolgozását. 

 

Teljesítjük a feladatkörből adódó megkereséseket. Ellenőrizzük az adózók adófizetési 

teljesítését, bevallások helyességét, valamint a vonatkozó törvények és helyi önkormányzati 

rendeletek által előírt kötelezettségek teljesítését. Figyelemmel kísérjük a hátralékosok 

állományának alakulását, hátralékos listákat készítünk, fizetési felszólításokat küldünk. A 

behajtásra átadott helyi adók, gépjárműadó és adók módjára történő köztartozásokkal 

kapcsolatos végrehajtási cselekmények előkészítése, lefolytatása (letiltás, inkasszó stb) 

Adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok (hagyatékhoz, végrehajtáshoz) kiállítása. 

 

Összefoglalva az önkormányzati pénzügyi-költségvetési-adóhatósági munka, igen 

szerteágazó, sokrétű feladatot kell napról-napra megoldani a folytonosan változó jogszabályi 

környezetben. 

 

4.) Városüzemeltetés: 

 

 

Városüzemeltetési feladatokat az építéshatósági csoport (2 fő) közterület felügyelők ( 2 fő), 

vagyongazdálkodó ( 1 fő), konkrét városüzemeltetési feladatok ( 1 fő), gondnok, fénymásolás 

( 1 fő) látta el. 

Építéshatósági munkákat   13 településen és Szentgotthárdon látnak el. Munkájukhoz tartozik 

a városfejlesztési tervek, Szerkezeti Tervek, Szabályozási Tervek előkészítésében való 

részvétel is. Továbbá a katasztófavédelmi, levegőtisztasági és zajvédelmi feladatokat látnak 

el. 



Vagyongazdálkodási munkatársunk foglalkozik a 243 önkormányzati szociális bérlakás és 

egyéb ingatlanok, üzletek ügyeivel. Szervezi a lakók cseréjét, készíti az ezzel kapcsolatos 

előterjesztéseket. Foglalkozik az üzlethelyiségek bérbeadásával, készíti a bérleti 

szerződéseket, szervezi a bérlemények esetleges felújítását. 

A közterület felügyelők rendszeres ellenőrzéssel adatokat szolgáltatnak a városüzemeltetés 

részére, feltárják az esetleges hiányosságokat, javaslatokat tesznek megszüntetésére. 

Szabálytalanságot (akár közéleti, akár közlekedési) tapasztalva eljárnak – ha kell törvényi 

kényszerítő eszközökkel - a megszüntetésük érdekében. 

A városüzemeltetéssel foglalkozó kollégánkhoz tartoznak az utak, hidak, vízelvezető 

rendszerek, közterületek üzemeltetése, útfelújítások, fakivágások, parkfenntartási munkák 

szervezése. A szerteágazó, nagy lekötöttséggel járó munkák mellett közbeszerzési 

eljárásokban is részt vesz, ami ebben az évben különösen jelentős időt von el a 

városüzemeltetési feladatok végzésétől. (közétkeztetés közbeszerzési 

eljárása,hulladékszállítási közbeszerzési eljárás, bölcsőde felújítás közbeszerzésének 

lebonyolítása, a több mint 80 millió ft-os értéket képviselő burkolat felújítások bonyolítása, 

vb. támfal pótmunkájának közbeszerzése.  

Rövid felsorolás a végzett munkáiból : veszélyes fák kivágása, útfelújítások Fővég u, 

Zsidahegyi u, Erzsébet u, Örökzöld u, Zsidai u, Felsőmező u, Dobó István u, Szvétecz Ernő u, 

Pável Ágoston u, Tótfalusi u. járda. Továbbá, közterület tisztítás, galambok okozta problémák 

kezelése, rágcsálóirtás, közvilágítás karbantartásának szervezése, hóeltakarítás, árvízvédelmi 

felkészülés, szilárd és folyékony hulladék közszolgáltatás irányításában való részvétel, 

temetkezési közszolgáltatás koordinálása. Jelentős feladat a cca. 100 km hosszúságú városi 

utak közútkezelése, közterület bontási engedélyek kiadása, csapadékvíz elvezető rendszerek 

karbantartásának szervezése. 

A hivatal gondnoki feladatait, a fénymásolásokat, a különféle oklevelek, meghívók, plakátok 

készítése; az épületben ma már itt lévő járási hivatal, és tankerület épülethasználattal 

kapcsolatos igényeinek kielégítését. Szervezte az épületkarbantartási munkákat,. 

Gondoskodott az épület biztonsági rendszerének (éjszakai, hétvégi nyitás, zárás) 

működtetéséről, kisebb karbantartások, javítások elvégzéséről. Rendszeresen végzi a testületi 

anyagok digitalizációs előkészítését. Végzi a nagyobb volumenű szkenneléseket, 

fénymásolásokat külső megrendelők részére is.  

A Városüzemeltetési vezető látta el valamennyi megvalósítás alatt lévő önkormányzati 

projekt projektmenedzseri munkájának a műszaki részét, ahol műszaki ellenőr volt, ott a 

műszaki ellenőrrel való kapcsolattartást. Ilyenek: 

a Bölcsőde felújítása kivitelezői munkái, az árvízvédelmi vb. támfal építésének koordinálása, 

a 82 MFt értékű útburkolat megerősítések kivitelezésének megvalósításának koordinálása. a  

Széll Kálmán tér 14. társasház homlokzat felújítáénekt, födém megerősítésnek koordinálása.  

Rendszeresen foglalkozunk a lakosságot érintő városüzemeltetési problémák feltárásával, 

panaszok orvosolásával. Ez a tevékenység meglehetősen időigényes és a vonatkozó 

jogszabályok betartása, városunk anyagi lehetőségeinek figyelembe vétele miatt, nem 

maradéktalanul elégedettek a panaszosok. 

A városüzemeltetési munkák a növekvő lakossági elvárások és a nem egyszerűsödő 

jogszabályok (pl. közbeszerzési kötöttségek) miatt egyre időigényesebb, munkatársainktól 

egyre több időráfordítást igényel. Így alig marad idő a szükséges háttérmunkák (alapos 

jogszabályi, műszaki előkészítés, alternatívák kidolgozása, esetleges kockázatelemzés, iratok 

rendszerezése) elvégzésére. 

  

 

 

 

5.) Az Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport munkájáról 

 



A Csoport a korábbi Kistérségi Irodából, pályázatírói csoportból és a titkársági feladatot ellátó 

kollegákból jött létre. Korábban 9 fő munkatárs látta el ezeket a feladatokat, 2013. januárjától 

6 főt közreműködése mellett folyik az ügyintézés. A csökkentett létszám időközönként – 

különösen a pályázatírás területén – problémákat vet fel, ezekről korábban már tájékoztattuk a 

Képviselő-testületet. 

 

A Csoport az elmúlt évben ellátta az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás 

intézményeivel kapcsolatos mindenkori szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó 

előterjesztések, rendelet-tervezetek, megállapodások, koncepciók illetve egyéb 

dokumentumok (alapító okiratok, szervezeti- és működési szabályzatok, szakmai programok, 

munkatervek, megállapodások stb.) elő- vagy elkészítését, tartotta a kapcsolatot az 

intézményekkel, továbbá ellátta a fenntartással kapcsolatban felmerülő egyéb teendőket. 

 

A Csoport felelős több terület ügyviteléért, így az elmúlt időszakban is koordinálta a hivatali 

informatikai feladatokat, folyamatosan frissítette az önkormányzati, hivatali és önkormányzati 

(kistérségi) társulás honlapjait, közreműködött az önkormányzati és önkormányzati 

(kistérségi) társulás és intézményeinek közbeszerzési és beszerzési teendőinek ellátásában. 

Részt vett a helytörténeti vonatkozású feladatokban, szükség esetén gondoskodott a jegyző 

helyettesítéséről. Mindezeken túlmenően biztosította az ágazati adatszolgáltatást és az 

intézmények vonatkozásában az e-képviselői feladatok ellátását a központi elektronikus 

adatszolgáltatási rendszerben, közreműködött a Klebesberg Kunó Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott helyi iskolák működtetésében, ellátta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer lebonyolításával kapcsolatos önkormányzati 

teendőket, közreműködött az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) társulás 

rendezvényeinek, üléseinek szervezésében, akárcsak  az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos 

önkormányzati feladatok ellátásában. Ellátta az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos 

teendőket és háziorvosi ellátással kapcsolatos ügyeket is intézte. 

 

Elsősorban a Csoport feladata a Hivatalon belül az önkormányzat és az önkormányzati 

(kistérségi) társulás, illetve azok intézményeinek fejlesztésére kiírt pályázatok előkészítése, 

benyújtása és a támogatott projektek megvalósítása. (Jelenleg 16 pályázati projekt van 

folyamatban!) 

 

Az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) társulás működésével kapcsolatos 

sajtóreferensi feladatok ellátásán túl a Csoport feladata volt a Polgármester és az 

önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos szakmai 

ügyek intézése és elszámolások bonyolítása, akárcsak a hivatal központi elérhetőségein a 

rendelkezésre állás és információszolgáltatás, illetve a belső és külső megbeszélések, 

rendezvények szervezése, a reprezentációs feladatok ellátása. Feladat  volt továbbá a hivatali 

gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők ellátása, a gépjárművek 

üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása és (értelemszerűen) a hivatali munkatársak és 

önkormányzati tisztségviselők vagy egyéb dokumentomok, eszközök szállítása. A Csoport 

részt vett a hivatali beszerzések bonyolításában, illetve koordinálta a civil szervezetekkel 

kapcsolatos önkormányzati teendőket is. 

 

 

6.) Személyügyi tevékenység 

I. Változások a személyi állomány összetételében: 

1. A Hivatal létszáma a járási hivatal felállása előtt és után: 

 

Besorolási osztály Munkakör 2012.09.01-jei 2013.09.01-jei 



létszám létszám 

I. jegyző 1 1 

aljegyző 1 0 

osztályvezető 

(irodavezető/vezető) 

4 4 

ügyintéző 23 17 

II. ügyintéző 22 16 

III. ügykezelő 5 3 

fizikai alkalmazott gépkocsivezető 1 1 

Összesen:   57  

( ebből: 3 fő 

helyettesítő)  

42 

( ebből: 2 fő 

helyettesítő) 

Az elmúlt egy évben a  fluktuáció ( a járási hivatalhoz törvényi szabályozás miatt 

átkerülő 17 főt  leszámítva ) alacsony,  mindösszesen 4 fő. A megüresedett 

álláshelyeket,illetve a járási hivatalhoz feladatátvitel nélkül átkerülők helyét a 

feladatok átszervezésével, belső átcsoportosításával oldottuk meg ( aljegyzői , pénzügyi- 

költségvetési , kistérségi pályázati , intézményi , közbeszerzési, iktatói feladatok). 2013. 

március 1-jétől a közös hivatal felállásával az apátistvánfalvai körjegyzőség 3 

köztisztviselője került át a Hivatal állományába. 

2. A hivatali szervezeti felépítése  

A Hivatal szervezeti felépítése 2013. január 1-jétől átalakult. Az irodai struktúra 

megszűnt, a hivatal szervezetileg a közvetlen jegyzői irányítás álló polgármesteri- jegyzői 

kabinetből ( vezetők, belső ellenőr, személyügyi ügyintéző) és a szakterületekért felelős  

vezetők irányítása alatt álló 11 csoportból épül fel.  

3. A dolgozók végzettség és életkor szerinti megoszlása  

 

 
 



 
 

Az életkor szerinti összetételéből látható, hogy a 40 év felettiek aránya még mindig 

magas, de az 50 év felettiek aránya az utóbbi években történt nyugdíjba vonulások miatt 

csökkent. A dolgozók szakmai felkészültsége jó, végzettségük megfelel a képesítési 

követelménynek. 

4. Képzés, továbbképzés 

Jogszabályi kötelezettség alapján  minden évben el kell készíteni a köztisztviselők  adott 

évre szóló továbbképzési tervét, mely alapján folyamatosan biztosított volt a 

köztisztviselők részére  a kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel: közigazgatási 

alap- és szakvizsga,  ÁBPE vezetői továbbképzés,  mérlegképes könyvelői továbbképzés 

stb. A hivatal munkatársai önkéntes alapon részt vettek több fakultatív jellegű 

továbbképzésen. 2013. szeptemberében – 2 fő kivételével, akik az online rendszer 

hibájából  a választott képzésre nem tudtak  jelentkezni - az összes köztisztviselő teljesítte 

az e-learning alapú kötelező közigazgatási továbbképzés követelményeit. Egyéb, 

felsőfokú tanulmányokat 3 fő folytat(ott) saját költsége és szabadideje terhére ( jelenleg 1 

fő). 

5. Közszolgálati ellenőrzés 

2012. év szeptemberében a 1371/2012. (IX. 17.) Korm. határozat alapján a 2012. év 

munkáltatói intézkedéseit vizsgálva átfogó közszolgálati ellenőrzést tartott a Vas Megyei 

Kormányhivatal . A vizsgálat kiterjedt az a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 2012. március 1. napjától hatályos előírásainak alkalmazását célzó 

munkaügyi intézkedésekre (besorolás, jubileumi jutalomra való jogosultság 

felülvizsgálata , stb.). A vizsgálati jegyzőkönyv összegzése pozitív értékelést fogalmazott 

meg, rendezett a köztisztviselők személyügyi nyilvántartása, a dokumentációk és a 

folyamatok a jogszabályi írásoknak megfelelőek.  

 

7.) Az ügyiratokról készített statisztika: 

Végezetül az ügyiratforgalmi statisztikát is  bemutatjuk ami a hivatalban folyó fent 

szövegesen elmondott munkát statisztikai számadatok formájában ismerteti. 



 

Ügyiratok statisztikája 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

Jegyző és a közvetlen 

irányítása alatt állók 

195 1719 1914 

Jogi és Koordinációs Iroda 36 356 392 

Hatósági és Okmányiroda 1313 3209 4522 

Pénzügyi Iroda 360 647 1007 

Műszaki Iroda 205 850 1055 

Kistérségi Iroda 54 129 183 

Összesen 2163 6910 9073 

 

Ügyiratok statisztikája 2013. január 1 – 2013. augusztus 31. 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

Jegyző és a közvetlen 

irányítása alatt állók 

114 920 1034 

Hatósági és koordinációs 1186 3076 4262 

Önkormányzati és térségi 

erőforrások 

257 910 1167 

Pénzügy 1510 837 2347 

Városüzemeltetés 750 1466 2216 

Összesen 3817 7209 11026 

 

Ez tehát 12 hónap alatt indított 5980 (a tavalyi beszámolóban: 8077 volt) új ügyet mutat – 

minden ügyben további teendők vannak, ezekről szólnak a statisztika nyelvén az „alszámok” 

ami 14119 db (a tavalyi beszámolóban 22775 volt) – ebből jön ki az egy év alatti összesen 

20099 db (a tavalyi beszámolóban 30853 db volt). 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-ig 

terjedő időszakot bemutató hatósági tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2013. október 17. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  
   jegyző 



 

 

Ügyek határozat végzés egyéb

Üzletek ker. ügyei 105 2 0

Telep engedélyezés 7 0 0

Szálláshely 9 0 0

Összesen 121 2 0

2013. január 01-től

Kimutatás      1. sz. mell.

 ÜZLETEK, SZÁLLÁSHELYEK, TELEPÜGYEK

Üzletek ker. ügyei

Telep engedélyezés

Szálláshely

 



akvi esemény események száma

Házasságkötés 32

Haláleset 67

Válás 16

Akvi okirat kiállítás 264

Összesen 379

Kimutatás      2. sz. mell.

anyakönyvi események 2013

események száma

Házasságkötés

Haláleset

Válás

Akvi okirat kiállítás

 



akvi esemény események száma

Állampoglársági eskü 8

Állampolgárság megáll. 5

Hazai anyakönyvi ügyek 15

Összesen 28

Kimutatás      3. sz. mell.

állampolgársági ügyek 2013

események száma

Állampoglársági eskü

Állampolgárság megáll.

Hazai anyakönyvi ügyek

 



4. sz. melléklet 

 

Eseti szociális ellátások alakulása 

 

2012.
2012.09.01-től 

2012.12.31-ig

2013.01.01-től 

2013.08.31-ig

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

(fő) 17 11 14

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

(kifizetett összeg) 305.000,-Ft 200.000,-Ft 150.000,-Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

egyszeri kiegészítése 1.050.000,-Ft 522.000,-Ft 510.400,-Ft

Temetési segély (fő) 8 29 14

Temetési segélyre kifizetett összeg 658.950,-Ft 185.750,-Ft 282.800,-Ft

Köztemetés (esetek száma) 30 11 25

Köztemetésre kifizetett összeg 4.651.195,- Ft 1.564.949,- Ft 4.097.342,- Ft

Átmeneti segély

220 fő/ 1.950.494,-

Ft 72 fő/  616.000,-Ft

171 fő/    

1.977.748,-Ft

 

 

Rendszeres szociális ellátások alakulása 

 

2012.09. havi állapot 2013.08. havi állapot

Ápolási díj összesen: (fő) 36 0

Ebből:

Alanyi jogon: 21 0

Emelt összegű: 15 0

Adósságkezelési támogatás (fő) 3 2

Adósságkezelési támogatásra kifizetett 

összeg 29.840,-Ft/hó 24.850,-Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(fő) 89 88

Rendszeres szociális segély: 7 9

Egészségkárosodott: 8 7

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 28 28

Lakásfenntartási támogatás: (fő) 84 94

Méltányosságból közgyógyellátásra 

jogosultak száma: 6 4

Időskorúak járadéka: 14 0

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselő-testület 2013. október 30. ülésére. 

 

Tárgy: Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a településrészek 

útjainak állapotáról, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

I.  

Bevezetés 

 

 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a 

települési önkormányzatok tulajdonában vannak.  

 Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a 

Képviselő-testület 2012. októberi ülésén foglalkozott. 

 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 

rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti 

jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott 

kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 

vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell 

vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. 

A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben csak évente 

egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával a képviselő-testület. E 

témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve 

eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése 

stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatásköre. Természetesen a közutak 

forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a 

körbe tartoznak.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai 

is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók : 

 8.sz főútvonal  

 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szengotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

 

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, 

engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve 

Zrt. hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti 

jelzőtáblákat ezen utak mentén.  

 



 

 

 

II. 

Útfelújítások 

 

Ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű útszakaszok teljes 

szélességű burkolat-felújítására kerül / került sor: 

 

 

Szentgotthárd burkolat-felújítási munkálatok 2013. elnevezésű kivitelezési munkálatok  

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Fővég utca 700,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű felújítása 

(Nyíres utca – 3467. hrsz-ú 

utak közötti szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

nyílt árkok iszapolásával, 

útpadkarendezéssel 

18.524.347,- Ft 

2., Zsidahegyi utca 990,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű felújítása 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése,  

nyílt árkok iszapolásával, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

29.693.553,- Ft 

3., Örökzöld utca 200,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű felújítása 

(Zsidai utca – Vakarcs K. 

utca közötti szakasza) 

Aszfalt burkolat nélküli 

szakaszon burkolatalap 

erősítés, burkolat építés AC-

11-es hengerelt aszfaltból, 

meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

nyílt árok kialakításával, 

áteresz építésével, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

6.283.833,- Ft 

4., Zsidai utca III. 180,00 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű felújítása 

(767. hrsz-ú, illetve 787. hrsz-

ú út közötti szakaszának 

felújítása (tűzoltószertártól – 

Erdei utcáig) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése,  

nyílt árkok iszapolásával, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

4.729.036,- Ft 

5., Felsőmező utca aszfalt 

burkolattal történő ellátása 
(teljes 120,00 fm hosszúságú 

szakaszának)  

Aszfalt burkolat nélküli 

utcában burkolatalap erősítés, 
burkolat építés AC-11-es 

hengerelt aszfaltból, nyílt 

árokok iszapolása, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

5.888.482,- Ft 

6., Erzsébet utca teljes 

szélességű felújítása (teljes 

62,50 m hosszúságú 

szakaszának) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítés,  

nyílt árkok iszapolásával, 

1.617.487,- Ft 



útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

7., Dobó I. utca 260,00 fm 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű felújítása 

(Alkotmány úttól – városrészi 

temetőig tartó szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése,  

nyílt árkok iszapolásával, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

6.404.928,- Ft 

8., Pável Á. ltp. keleti 

oldalán lévő 56,25 m 
hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű felújítása 

Csapadékvíz-elvezetés 

megoldása (akna, illetve 12 fm 

hosszúságú zárt vezeték 

építése), meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

közműaknák szintbeemelésével 

1.462.263,- Ft 

9., Szvétecz E. utca teljes 

szélességű felújítása (teljes 

220,00 fm hosszúságú 

szakaszának) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg, 

útpadkarendezéssel, 

közműaknák szintbeemelésével 

5.689.600,- Ft 

10., Tótfalusi út északi 

oldalán lévő 480,00 m
2
 

felületű járdaszakasz teljes 

szélességű felújítása 

(Kultúrház – Új patak közötti 

szakasza)  

Felület előkészítése 

(gyomirtózás), járdaszegély 

javítása, AC-8-as jelű új 

aszfaltburkolat készítése 
2.367.280,- Ft 

 

 

Forgalmi rend változások 

- Az elmúlt időszak legnagyobb mérvű beavatkozása az ingyenes parkolási övezetek, a  KÉK 

ZÓNÁK kialakítása volt. A Képviselő-testület 302/2012. számú határozatában döntött a 

József A. utca a Rákóczi utca csatlakozásától a Deák F. utcai kereszteződéséig tartó 

szakaszának, illetve a Rákóczi F. utca a Deák F. utca felől a József A. utca irányába történő 

egyirányúsításáról. Továbbá arról is döntött, hogy ezeken az egyirányúsított szakaszokon, 

illetve a Deák F. u. 15 – 17. számú alatti társasházak udvarán ingyenes parkolási övezeteket, 

KÉK ZÓNÁKAT alakít ki. Az új forgalmi rend 2013. február 02-án lépett hatályba az érintett 

utcákban. A változásokról tájékoztattuk a lakosságot, az érintett utcákban élők részére  

szórólapokat is eljuttattunk. A KÉK ZÓNÁBAN ingyenesen lehet parkolni, de ott csak az erre 

szolgáló kék kártya megváltása után, illetve a fizető parkoló bérlettel rendelkezők részére. A 

fenti forgalomtechnikai kialakítás bekerülési költsége bruttó 382.651,- Ft volt. A 

fizetőparkolókat üzemeltető SZET Kft. tájékoztatója szerint eddig 34 db kék kártyát 

értékesítettek, a kék kártyáért 500,- Ft előállítási díjat kell fizetni. A fenti új forgalmi rend 

bevezetése után felmerült, hogy a kerékpárosok közlekedését is engedélyezni kellene az 

egyirányúsított szakaszokon a forgalommal szemben, elsősorban a József A. utca 

vonatkozásában volt ilyen igény. A KRESZ egyébként bizonyos feltételek (pl.: kerékpársáv 

biztosítása) teljesülése esetén megengedi, hogy a kerékpárosok a forgalommal szemben 

közlekedjenek, de a József A. utca keresztmetszeti kialakítása, méretei, illetve a kijelölt 

parkoló sáv (kék zóna) miatt nem lehetett kijelölni a kerékpársávot. Tapasztalataink szerint a 

közlekedők, az ott lakók elfogadták az új forgalmi rendet, a kijelölt ingyenes pakolási zónákat 

használják a járművezetők. Kezdetben tapasztaltunk kisebb rongálásokat (kidöntöttek 

jelzőtáblákat), de ez valószínűleg nem az új forgalmi rend miatt volt.  

 



- Az elmúlt években több kérelem, beadvány érkezett hivatalunkba a Szentgotthárd, 

Széchenyi utca lakóitól a Széchenyi utca – Rábatótfalui városrész közötti szakasz (volt 

téglagyár előtti lakott területen kívüli szakasz) sebességkorlátozásával kapcsolatban. A 

kérelmezőket mindig  tájékoztattuk arról, hogy a Szentgotthárd Széchenyi utca a 7454. jelű 

Vasszentmihály – Felsőszölnök összekötő út része, amely állami tulajdonban és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) 

kezelésében van, ezért bármilyen beavatkozás ezen útszakasz forgalmi rendjébe a közút 

kezelőjének feladata és kötelessége. Helyszíni szemlét kezdeményeztünk az út kezelőjének a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével, amely eredményeképpen idén a 

helységnévtáblák áthelyezésével a volt téglagyár előtti, lakott területen kívüli szakaszt is 

lakott területen belüli szakasznak minősítette, így a teljes szakaszon 50 km/h-ás sebességhatár 

van már érvényben. Ennél költségesebb intézkedésre (forgalomlassító sziget, sebességmérő 

berendezés kihelyezése) jelenleg nincs forrása a közút kezelőjének. A helységnévtábla 

áthelyezéssel sajnos most pontatlanul van jelezve a Rábatótfalui városrész tényleges határa, 

ezért írásban kértük a közútkezelőtől ennek javítását. Idén lakossági panasz alapján a 

közlekedési felügyelet is helyszíni szemlét tartott ügyben. 

 

 

III.  

Javaslatok 
 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

Képviselői felvetésre a Szentgotthárd, József A. utca Rákóczi F. utcai kereszteződésétől a 

Hunyadi út irányába megállási tilalmat rendeltünk el. A beavatkozás indoka az volt, hogy 

a József A. utca ezen a szakaszán várakozó gépjárművek akadályozták a Rákóczi F. 

utcából kihajtó járművezetőket a kilátásban és ez többször balesetveszélyes helyzeteket 

okozott. Képviselői felvetés után a balesetveszélyre tekintettel ezt a jelzőtáblát 

kihelyeztettük, így ezt a képviselő-testületnek utólag jóvá kellene hagynia.  

A rendőrség kérésére az e-útdíj bevezetése után a Mogersdorf felé vezető úton az 5 tonnás 

súlykorlátozó jelzőtáblát 3,5 tonnás súlykorlátozásra cseréltettük. Az útszakasz mellett 

lévő területek tulajdonosainak (használóinak) a behajtása biztosított, mivel ők behajtási 

engedéllyel rendelkeznek. A jelzőtáblák cseréjét elvégeztettük, így ezt a képviselő-

testületnek utólag kellene jóváhagyni. 
Lakossági kérelem érkezett hivatalunkba, miszerint a Szentgotthárd, István király utca 

Kilián Gy. utca kereszteződése előtt megállási tilalmat rendeljünk el, mivel az érintett 

szakaszon lévő társasház bérlői folyamatosan ezen a részen parkolnak és ezzel 

akadályozzák a Kilián Gy. utcából kihajtó járművezetőket a kilátásban, amely 

folyamatosan balesetveszélyes helyzeteket okoz, illetve tudomásunk szerint történt 

nemrég személyi sérüléssel nem járó baleset is. Javaslatunk szerint az István király utcai 

társasház kocsibejárójától a Kilián Gy. utca kereszteződéséig tartó cca. 15 m-es szakaszán 

kellene a megállást megtiltanunk és ezzel már biztosítható a Kilián Gy. utcából kihajtó 

járművek részére a biztonságos kilátás és így a társasház előtt parkolni szándékozók 

részére is biztosított lenne a megállás a Kossuth L. utcai járda és a kocsibejáró közötti 

szakaszán. Itt a Kossuth L. utcai járda előtt nem állhatnak meg a KRESZ szerint, így a 

Kossth L. utcába történő kikanyarodást nem akadályozzák. Ellenkező esetben, ha aZ 

István kir. utca Kilián utca oldalán a teljes szakaszon megtiltanánk a megállást akkor a 

parkolás várhatóan áttevődik az István király utca más szakaszára, ahol ismételt 

balesetveszélyes helyzetek alakulhatnának ki. A társasház udvarának beépítése miatt nem 

alkalmas valamennyi jármű elhelyezésére.  Javasoljuk az István király utcában a 2. 



számú társasház nyugati oldalán lévő kocsibejárótól a Kilián Gy. utca 

kereszteződéséig megállási tilalom elrendelését.    

Lakossági kérelem érkezett hivatalunkba, miszerint a Fürdő utca mindkét oldalán megállási 

tilalmat rendeljünk el, mivel elsősorban a Fürdő utca végét számos gépjárművezető 

rendszeresen parkolásra használja, ezáltal akadályozza az ott lakók közlekedését, amikor 

ezzel a leállással elkerüli a „régi piac” területén lévő fizetőparkolót – ingyenesen parkol a 

két méterre mellette lévő fizető parkolóba való beállás helyett. (Nem mellesleg ezzel is 

bevételkiesést okoz a parkolót üzemeltető SZET Szentgotthárdi kft-nek). A megállási 

tilalom elrendelése esetén a Fürdő utca lakói sem állhatnak meg az úttesten, azonban a 

lakóingatlanuk előtt lévő kocsibejárójukon továbbra is megállhatnak, illetve parkolhatnak, 

mivel a Fürdő utcához az úttesten kívül széles közterület tartozik. A fenti javaslat 

előterjesztése előtt  szórólap eljuttatásával kikértük a Fürdő utca lakóinak a véleményét is. 

A közterület-felügyelők összesen 6 db lakóingatlanhoz (ebből 2 db az István király utcára 

van számozva, de van bejárójuk a Fürdő utca felől is) juttatták el a felhívásunkat, amelyre 

öt ingatlantulajdonos (használó) tett visszajelzést. A visszajelzések alapján négy 

egyetértett a megállási tilalom elrendelésével, egy pedig nem értet egyet a tervezett 

intézkedéssel.  

Javasoljuk a Fürdő utcában mindkét oldalon megállási tilalom elrendelését.   
5/A: A „régi piac” területén lévő Kossuth L. utcai fizetőparkolóban folyamatosan azt 

tapasztaljuk, hogy a parkoló nyugati oldalán is folyamatosan parkolnak (párhuzamosan a 

parkoló nyugati szélével). Ezen a területen nincsenek kijelölve várakozóhelyek, illetve a 

parkoló bejáratánál és a társasház bejárójánál történő ki-, illetve behajtásoknál, valamint a 

parkolóban szabályosan várakozó (parkoló keleti oldalán merőleges várakozó) 

gépjárművezetők részére megnehezítik, akadályozzák a közlekedést. Nemcsak a 

partkolóban kaotikus a helyzet, de a társasház fölszintjén lévő pékségnél látható 

különösen nagy forgalom miatt folyamatosan veszélyes a kihajtás a Kossuth L. utcába. 

Javasoljuk a társaház bejárójától a Kossuth L. utca irányába a megállási tilalom 

elrendelését, mivel az itt folyamatosan várakozó járművek akadályozzák a parkolóba, 

illetve a társasház bejáratánál történő biztonságos ki-, illetve behajtást. Továbbá ezek a 

gépjárművezetők is elkerülik a fizetőparkolókat. Továbbá javasoljuk a fizetőparkolók 

üzemeltetőjének, hogy a társasház bejárójától a Fürdő utca irányába lévő szakaszon 

jelöljön ki szabályos várakozó helyeket (párhuzamosan a parkoló nyugati szélével), 

amennyiben ezt a meglévő parkoló területén a szabvány előírások megengedik.  

 

5/B. Alternatív javaslatunk: 

Ez a parkoló egy nagyobb beruházással, olyan mértékben bővíthető, illetve 

forgalomtechnikailag átalakítható lehetne, hogy a jelenlegi parkolóhelyek számát meg 

lehet duplázni, a közlekedést pedig biztonságossá lehetne tenni.  

Ehhez:  

- a parkolót meg kellene nyitni a Fürdő utca felé,  

- a parkolón belüli utat egyirányúsítani kellenne a forgalmat vagyis a Kossuth L. utca felől 

lehetne a parkolóba behajtani, a Fürdő utca irányába lehetne kihajtani  

- a területét lehetne úgy bővíteni, hogy a keleti és a nyugati oldalon is ferde beállású 

parkolóállásokat lehessen kialakítani, Ebben az ügyben a képviselő-testület elvi 

döntését kérjük abban, hogy a tárgyi parkoló kialakításának előkészítését meg 

tudjuk tenni, illetve a kialakítás költségeit tervezni tudjuk.   

támogató elvi döntés esetén is szükséges lenne az 5/A elfogadására hiszen a kialakult 

tarthatatlan helyzeten azonnal segíteni kell. 
Folyamatos problémát okoz a Széll Kálmán téren a parkolás, mivel egyrészt kevés 

parkolóhely van a városközpontban, illetve a közlekedési szokások is jelentősen 

megváltoztak, és mindenki az úticéljához legközelebb szeretne megállni gépjárművével.. 

így sokszor szabálytalanul a közlekedést akadályozva, veszélyeztetve várakoznak ezek a 



gépjárművezetők. Erre ma már szinte semelyik város belvárosában sincs lehetőség, ezért 

megoldást erre a problémára is kellene találni. Fontos még az is, hogy  a fizetőparkoló 

bérlettel rendelkezők jelentős számban egész nap elfoglalják a főtéren lévő 

parkolóhelyeket, (egyébként hozzátesszük, hogy a jelenlegi előírások alapján teljesen 

szabályosan). Ezeknek a problémáknak az orvoslására javasoljuk a várkerti részen a 

hivatal garázssora előtt lévő parkoló Művelődési Ház irányába történő bővítésével egy új 

egyszerű kialakítású, kőzuzalékos burkolatú ingyenes parkoló kialakítását, amelynek 

megközelítése két irányból is történhetne: Egyrészt a Széll Kálmán tér 21. számú 

társasház udvarán lévő parkolón (CORSO étterem parkolója) keresztül a társasház keleti 

oldalán a várkert telekhatárán lévő kerítés megnyitásával, másrészt a hivatal garázsai előtt 

lévő parkolón keresztül. A város településrendezési tervében, illetve a várkert 

engedélyezett felújítási tervében is parkolóként szerepel ez a terület.  Továbbá hosszabb 

távon célszerű lehetne a Művelődési Ház hátsó udvarán is parkolók kijelölésére, amelynek 

megközelítése a fentiekben részletezett várkerti parkolón keresztül megoldható lenne, 

amennyiben az épület funkciója megváltozna. Ebben az ügyben a képviselő-testület elvi 

döntését kérjük abban, hogy a tárgyi parkoló kialakításának előkészítését meg 

tudjuk tenni, illetve a kialakítás költségeit a jövő évi költségvetésben tervezni tudjuk. 

A Szentgotthárd, Széchenyi utca vége, illetve a Rábatótfalui városrész közötti szakasz (volt 

téglagyár előtti lakott területen kívüli szakasz) sebességkorlátozásával kapcsolatban 

ismételt lakossági kérelem érkezett. Kérik, hogy erre a szakaszra 30 km/h 

sebességkorlátozás legyen elrendelve. A Szentgotthárd Széchenyi utca a 7454. jelű 

Vasszentmihály – Felsőszölnök összekötő út része, amely állami tulajdonban és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) 

kezelésében van, ezért ezt a Képviselő-testület egyetértése esetén javasolhatja csak a 

közút kezelője felé. Az előterjesztés II. fejezetében részletezettek szerint a közút kezelője 

az idei évben a volt téglagyár előtti, lakott területen kívüli szakaszt is lakott területen 

belüli szakasznak minősítette, így a teljes szakaszon 50 km/h-ás sebességhatár van már 

érvényben. A fentiek alapján nem javasoljuk a 30 km/h sebességkorlátozásra vonatkozó 

kezdeményezést.  

 

Összefoglalva a fenti forgalomi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., József A. utca megállási tilalom (1 db 

utólagos jóváhagyás) 

18.580,- Ft 

2., Mogersdorfi út súlykorlátozás jelzőtábla 

csere (2db utólagos jóváhagyás)  

20.320,- Ft 

3., István király utca megállási tilalom 

elrendelése (1 db megállni tilos jelzőtábla 

kompletten) 

18.580,- Ft 

4., Fürdő utca megállási tilalom elrendelése 

(2 db megállni tilos jelzőtábla kompletten)  

37.160,- Ft 

5/A., Kossuth L. utcai parkoló: megállni tilos 

jelzőtábla 

18.850,- Ft 

5/B., Alternatív javaslat a Kossuth L. utcai 

parkoló bővítésére 

6-7 mFt 

6., Várkerti parkoló kialakítása 5-6 millió Ft 

7., Széchenyi u. sebességkorlátozás - 

 



 

2013-ban eddig közúti jelzőtáblák kihelyezésére, cseréjére, egyéb forgalomtechnikai 

eszközök kihelyezésére, rongálások helyreállítására stb. a bruttó 758.064,- Ft -ot költöttünk, 

amelyben szerepelnek a kék zóna forgalomtechnikai kialakításának költségei is. 

 

IV. 

Városrészi utak állapota, javaslatok megfogalmazása 
 

A város kezelésében lévő belterületi kiépített úthálózat hosszúsága 39,41 km. Ezenkívül 17,08 

km belterületi, illetve 82,04 km külterületi kiépítetlen önkormányzati utat tartunk nyilván. 

Továbbá jelentős az állami tulajdonban és kezelésben lévő közúthálózat hossza, amelyek 

városunk közúthálózatának gerincét adják, ezek az előterjesztés I. fejezetében részletezett 

utak.  

Az elmúlt években az útfenntartásra és felújításokra fordítható keretösszegek nem érték el a 

kívánatos szintet, éves szinten 25-35 millió Ft szükségeltetne ahhoz, hogy 10-15 év alatt a 

közúthálózat burkolatának minősége az elvárható szintet elérje. Hangsúlyozzuk, hogy ez csak 

a meglévő önkormányzati utak burkolat-felújítására vonatkozó keretszám. Ebbe az összegbe 

nem tartozik bele például egy út teljes rekonstrukciója (pl. Tompa M. utca rekonstrukciója, 

vagy az állami kezelésű Kethelyi út rekonstrukciója), vagy a csapadékvíz-elvezetés rendezése, 

amely szinte egyik utunknál sem mondható el, hogy megfelelően kiépített.  

Az idei év kivételével az elmúlt években nagyon kevés forrás jutott utak karbantartására, 

felújítására. A TEÚT pályázatok megszűnésével az önkormányzat költségvetése csak 

karbantartási tevékenységekre biztosított forrást. Ennek következtében az úthálózat állapota 

folyamatosan romlott, amelyet közlekedők naponta tapasztalhatnak. Néhány utca olyan 

leromlott állapotba került, hogy már csak teljes szélességű burkolat-felújítással lehet orvosolni 

a problémákat. Továbbá az utak teherbírása sok esetben nem elégíti ki a megnövekedett 

forgalom által támasztott követelményeket.  

 

Közútfejlesztési célok: 

- Fontos, hogy a felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldások 

szülessenek, amelyek hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé; 

- Az önkormányzati útfejlesztési (építés, korszerűsítés, felújítás) területek kijelöléséről a 

felújítás előtti évben gondoskodni kell, 

- Az utak, kerékpárutak, járdák építését, felújítását, korszerűsítését hosszú távra kell 

elvégezni, emiatt közműépítést (felújítást vagy kiváltást) megelőzően nem végezhető 

végleges útépítés; 

- Az utak (kerékpárutak, járdák) építését, felújítását, korszerűsítését csak olyan utcákban 

lehet elvégezni, ahol a felszíni csapadékvizek elvezetése biztosított;  

- A fejlesztéseknél törekedni kell a kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására; 

- A járdák (gyalogutak) felújítására, építésére is forrást kell biztosítani. Meghatározásra 

kerülhetne, hogy minden évben a közútfejlesztésre szánt források legalább 3 %-át 

járdák felújítására, építésére kell fordítani. Amennyiben valamelyik évben erre célra 

nem történik meg a forrásbiztosítás, akkor azt a következő évben/években korrigálni 

kell. 

- A közútfejlesztési feladatok során különös figyelmet kell fordítani a 

forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai eszközrendszer biztosítására is 

- A közútfejlesztéssel kapcsolatos pályázati források felkutatására is kiemelt figyelmet 

kell fordítani. 

 

 

Városrészi utak állapota: 

 



- Szentgotthárd- Jakabháza városrészen az állami tulajdonú 8-as számú főútvonal jelenti 

lényegében a közúthálózatot. Az önkormányzati kezelésű kerékpárút és járda 

karbantartási feladatait kell ellátnunk az elkövetkező években. A kerékpárút városrészi 

temetőhöz vezető út végében pedig meg kell oldani az erdőterületekhez vezető 

földútról útról érkező nagy mennyiségű csapadékvíz, illetve hordalék elvezetését.  

- Szentgotthárd - Rábafüzes városrészen idén a Dobó I. utca Alkotmány úttól a 

városrészi temetőig tartó 260,00 fm hosszúságú szakaszának burkolatát tudtuk teljes 

szélességben felújítani. A Dobó I. utca fennmaradó szakasza, illetve a Kodály Z. utca 

teljes szakasza is kritikán aluli állapotban van. A városrész közúthálózatának gerincét 

képező Alkotmány utca burkolata nagyobb beavatkozást az elkövetkező években 

véleményünk szerint még nem igényel. Továbbá az Alkotmány úttól északra eső 

kisebb utcák felújítását is el kell végezni (Babits M. utca, Toldi utca). Ezeknél az 

utcáknál a csapadékvíz-elvezetés hiánya, vagy nem megfelelő kialakítása is komoly 

gondokat okoz, ezért a burkolatuk felújításánál a szakszerű csapadékvíz-elvezetésről is 

gondoskodni kell. 

- Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen idén a városrészi temetőhöz vezető Szvétecz 

E. utca, illetve a Tótfalusi út északi oldalán lévő járda egy szakaszának burkolatát 

tudtuk felújítani. A városrészen áthaladó 7454. jelű állami kezelésű összekötő út 

átkelési szakaszán (Tótfalusi utca) is találhatóak azonnali beavatkozást igénylő 

úthibák, ez az összekötő út az állami közútkezelő kezelésben van. A városrész többi 

önkormányzati tulajdonú útja felújításra szorul, a  Hétház u, a Váci M. utca és a Fenyő 

utca burkolatán már kátyúzással nem lehet eredményeket elérni. A Felsőpatak utca és 

az Akác utca szilárd burkolata már teljesen eltűnt. A többi önkormányzati tulajdonú út 

is felújításra szorul, illetve vannak szilárd burkolat nélküli utak is. Ezeknél az utcáknál 

a csapadékvíz-elvezetés hiánya, vagy nem megfelelő kialakítása is komoly gondokat 

okoz, ezért a burkolatuk felújításánál a szakszerű csapadékvíz-elvezetésről is 

gondoskodni kell. Továbbá évekkel ezelőtt készült már egy műszaki 

tervdokumentáció a rábatótfalusi kerékpárút továbbépítésére, amely a városrész 

csapadékvíz-elvezetésére is egy a jelenleginél jobb megoldást kínálna. 

- Szentgotthárd – Rábakethely városrészen pár évvel ezelőtt sikereses pályázatok 

eredményeképpen sikerült már több utcát megújítanunk. A városrészen még vannak 

szilárd burkolat nélküli utak, amelyek lakóingatlanokhoz vezetnek (Mikes K. utca, ill. 

370. hrsz.-ú út). A városrészi temetőhöz vezető út burkolatára is ráférne már egy teljes 

szélességű felújítás, illetve járdák kiépítésére lenne szükség, elsősorban az új 

beépítésű részeken. A városrészhez köthető a Kethelyi út teljes rekonstrukciója, amely 

kerékpárút kiépítését is jelentené egyben. A Kethelyi út állami tulajdonú és kezelésű 

útszakasz.  

- Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen a szennyvízcsatornázás után kerülhetnek 

szóba az önkormányzati tulajdonú utak felújítása. A Kis utca Máriaújfalui városrészen 

lévő szakasza kritikán aluli, kátyúzással már nem lehet eredményeket elérni rajta. A 

Parkerdő és Fenyvesalja utca is felújításra szorul. A Hegyalja utca pedig még nem 

rendelkezik szilárd burkolattal. A Máriaújfalui úttal párhuzamosan haladó járda 

kritikán aluli állapotban van a szennyvízcsatornázás után foglalkozni kell a 

felújításával. A városrészen áthaladó 7455. jelű állami kezelésű összekötő út átkelési 

szakaszán (Máriaújfalui utca) is találhatóak azonnali beavatkozást igénylő úthibák, ez 

az összekötő út az állami közútkezelő kezelésben van. 

- Szentgotthárd - Farkasfa városrészen idén a Fővég utca 700,00 fm hosszúságú 

szakaszának burkolatát tudtuk teljes szélességben felújítani. A Fővég utca fennmaradó 

cca 600,00 fm szakaszára két évvel ezelőtt mart aszfaltos burkolat került, amely után 

már megfelelően lehet közlekedni ezen a szakaszon, de ez a burkolat nem egy tartós 

megoldás idővel ismételten kátyúsodni fog. A városrész keleti részén lévő utcákat pár 

évvel ezelőtt egy sikeres pályázat eredményeképpen már sikerült megújítanunk. A 



városrészen még találhatóak szilárd burkolat nélküli utak is, ilyenek a Kiserdő út, 

Zsilavek utca, Fekete tó út. 

- Szentgotthárd - Zsida városrészen idén az Örökzöld utca Rábakethelyi városrész felé 

vezető szakaszát, illetve a Zsidai utca tűzoltószertártól az Erdei utcáig tartó szakaszát 

tudtuk teljes szélességben felújítani. Időszerű lenne a városrészre vezető Rózsa F. u 

vége - Zsidai utca tűzoltószertárig tartó szakaszának felújítása is. Az előterjesztéshez 

érkezett képviselői javaslat alapján a jövő évben ennek az útszakasznak, a Rózsa F. 

utca (Tompa M. utcától – a Zsidai utcáig) – Zsidai utca I-II. (tűzoltószertárig) 

útszakaszoknak, a korszerűsítését, felújítását kellene elvégezni. Továbbá nincs a 

városrészen járda. A városrész többi önkormányzati tulajdonú útja is felújításra szorul, 

mivel már kátyúzással nem lehet eredményeket elérni ezeknél, valamint némely 

utcában szilárd burkolat már teljesen eltűnt, illetve vannak ezen a városrészen is 

szilárd burkolat nélküli utak.  Ezeknél az utcáknál a csapadékvíz-elvezetés hiánya, 

vagy nem megfelelő kialakítása is komoly gondokat okoz, ezért a burkolatuk 

felújításánál a szakszerű csapadékvíz-elvezetésről is gondoskodni kell, illetve a Zsida-

patakon átívelő hidak szükség szerinti felújítását, korszerűsítését is el kell végezni. 

- Szentgotthárd - Zsidahegy városrészen idén a Zsidahegyi utca burkolatát tudtuk teljes 

szélességben felújítani. A városrész bekötőútját pár évvel ezelőtt egy sikeres pályázat 

eredményeképpen már sikerült megújítanunk. Az elkövetkező években a karbantartási 

feladatokat kell ellátnunk. 

- Szentgotthárd központi részén idén az Erzsébet utca, illetve a Pável Á. ltp. keleti 

oldalán lévő egyik útszakasz burkolatát tudtuk teljes szélességben felújítani. Továbbá 

évekkel ezelőtt készült már egy műszaki tervdokumentáció a Tompa M. utca teljes 

rekonstrukciójára, azonban pénzügyi források hiányában ezt a fejlesztést még nem 

sikerült megvalósítani. Ugyancsak komplett műszaki tervdokumentáció készült  a 

Kossuth L. u. – Kethelyi út teljes rekonstrukciójára, többek között kerékpárút 

kiépítésére a teljes szakaszon, de pénzügyi források hiányában ennek a 

megvalósítására sem került sor eddig. Ezek az útszakaszok állami tulajdonban és 

kezelésben vannak.  

 

Szükséges intézkedések: 

- A közútfejlesztéssel (építés, korszerűsítés, felújítás) érintett utcák (kerékpárutak, 

járdák) meghatározása a felújítás előtti évben, mivel adott munkálatok (új út, 

kerékpárút, járda építése, vagy szilárd burkolat nélküli utcák burkolattal történő 

ellátása stb.) építési engedélyt kell beszerzeni, vagy külső pályázati források 

igénybevételénél is jogerős építési engedélyek benyújtása szükséges, vagy ha nem 

engedély köteles a munka, akkor műszaki tervdokumentációt mindenképpen 

szükséges benyújtani. Továbbá ezek a közbeszerzési eljárások kiírásához is 

mindenképpen szükségesek.   

- A műszaki előkészítés során az összes közmű-üzemeltetőt értesíteni kell a tervezett 

felújításokról, hogy tervezett munkáikat ütemezni tudják, mivel az utak felújítását 

követően a közvetlen hibaelhárítást kivéve nem célszerű felbontani a végleges 

burkolatot. 

- A szakszerű vízelvezetést, ahol nem biztosított ott a fejlesztéssel (építéssel, 

korszerűsítéssel, felújítással) együtt ki kell alakítani. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát. 



 

 

H a t á r o z a t i    J a v a s l a t 

 

 

1.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a József 

A. utca Rákóczi F. utcai kereszteződésétől a Hunyadi út irányába megállási 

tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Mogersdorf felé vezető úton 3,5 tonnás súlykorlátozás 

elrendelésével.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a István 

király utca 2. számú társasház keleti oldalán lévő kocsibejárójától a Kilián Gy. 

utca kereszteződése irányába megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

István király utca 2. számú társasház keleti oldalán lévő kocsibejárójától a 

Kilián Gy. utca kereszteződése irányába megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fürdő 

utcában mindkét irányban megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Fürdő utcában mindkét irányban megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 



5./A.: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Kossuth L. utcai parkolóban a társaház bejárójától a Kossuth L. utca irányába 

megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Kossuth L. utcai parkolóban a társaház bejárójától a Kossuth L. utca irányába 

megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5/B. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Kossuth L. utcai (régi piac) parkoló átalakításával, bővítésével, úgy, hogy a 

parkolót meg kell nyitni a Fürdő utca felé, a parkolón belüli utat 

egyirányúsítani kell a Kossuth L. utca felől a Fürdő utca irányába és a 

bővítéssel el kell érni, hogy mindkét oldalon ferde beállású parkolóállásokat 

lehessen kialakítani.  

 

Határidő:  ................  

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Kossuth L. utcai (régi piac) parkoló átalakításával, bővítésével.   

 

 

6. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a várkerti 

részen a hivatal garázssora előtt lévő parkoló Művelődési Ház irányába történő 

bővítésével egy új egyszerű kialakítású, kőzuzalékos burkolatú ingyenes parkoló 

kialakításával.  

 

Határidő:  ....................  

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközpontban 

tapasztalható parkaolási nehézségek megoldása érdekében az alábbiakat rendeli el: 

...   

 

 

 

7.) 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városrészi utak 

állapotával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja, az elkövetkező időszak 

közútfejlesztéséeivel kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: .... 

 

Határidő:    

Felelős:   



 

 

Szentgotthárd, 2013. október 16. 

 

 

 

 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: 

 

 

 


