
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. szeptember 25-i ülésére 
 

Tárgy: „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” 

programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját 

forrás biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 
 

Előzmények 

 

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás 

kiegészítése 2012. évi támogatási rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása 

című projekt önerejére 3.045.000,- Ft értékben, annak érdekében, hogy az 

Önkormányzatra háruló pénzügyi teher mértéke csökkenthető legyen. 2012. 

októberében pályázatunk támogatást nyert. 

 
Időközben a pályázat megvalósíthatóságát különböző tényezők akadályozták, 

úgy mint: 

 
 A projekt Építési munkák projektelemére vonatkozóan első körben 

lefolytatott közbeszerzési eljárás 2012. március 13-án eredménytelenül 

zárult, mert a nettó 55.073.673,- Ft összegű legalacsonyabb ajánlati ár 

jelentősen meghaladta a pályázatban szerepeltetett nettó 28.790.000,- 

Ft-ot.  

 
 Ezt követően indikatív ajánlatokat kértünk, melyek értékelését 

követően az építés-kivitelezésre vonatkozóan második körös 

közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely 2012. augusztus 6-án 

eredményesen zárult nettó 44.500.000,- Ft összegű legkedvezőbb 

ajánlati árral. A kivitelező a budapesti székhelyű Tempero Zrt. lett. 

 
 2013. február 14-én tájékoztatás érkezett a TREND Gazdasági 

Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaságtól, hogy a Fővárosi Bíróság 

megállapította a Tempero Zrt. fizetésképtelenségét és elrendelte 

felszámolását. 

 

 Harmadik körös közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amelyet 

a zalaegerszegi székhelyű Utplan ’95 Kft. nyert meg nettó 47.500.000,- 
Ft összegű legkedvezőbb ajánlati árral. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a projekt megvalósíthatósága érdekében vállalja az 

ebből adódó 18.548.600,- Ft önerő növekmény biztosítását. (Csatolt 

táblázat szerint) 

 

 Egyes engedélyek meghosszabbítására is sor került, amely lassította a 
folyamatot. 



 

 

 

A 19/2013. (V.22) BM rendelet a helyi önkormányzatok és az önkormányzati 

társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról alapján lehetőség nyílik a fent említett 18.548.600,- Ft 

önerő növekmény támogatására. 
 

A támogatás igénybevételhez szükséges határozatnak: a helyi önkormányzatok 

és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelete 

alapján (továbbiakban: Rendelet) a 10.§ (2) bekezdés szerint a következőket 

kell tartalmaznia: 
 

a.) A pályázó megnevezését, 

b.) A képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának 

számát, 

c.) A tervezett fejlesztés 

ca.) pontos megnevezését 
cb.) összköltségét 

cc.) pénzügyi ütemezését 

cd.) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését 

d.) a saját forrás biztosításának módját. 
 

 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a „Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség javítása” pályázat megvalósításához 
szükséges 18.548.600,- Ft önerő növekményt a 2013. és 2014. évi 

költségvetése  terhére biztosítja a jelen …./2013. számú Képviselő-

testületi határozattal. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen, 

……/2013. számú Képviselő-testületi határozattal a KEOP 1.3.0/2F/09-
2010-0021 számú „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség 

javítása” pályázathoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok és az 

önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM 

rendeletben foglalt EU Önerő Alap támogatás igénybevétele céljából az 

alábbi döntéseket hozza: 

 
Pályázó megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 



Fejlesztés pontos megnevezése: Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása 

Azonosító száma: KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 

Program összköltsége: 48.998.600,- Ft 

Pénzügyi ütemezés: 
 

Évek 2013 2014 Összesen 
Beruházás 

pénzügyi 

ütemezése 

32.400.000,- 16.598.600,- 48.998.600,- 

 

Pénzügyi forrás összetétele és azok ütemezése: 

 

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított 

beruházási összköltség (Ft): 
 

Források megnevezése 2011. 
2012. év 

2012. év 2013. 

év 
201

4. 
év 

Összesen 
/Forint/ 

1. EU Alapokból igényelt 

forrás összege 
27.405.000 3.045.000   30.450.000 

2. A fejlesztéshez hazai 

társfinanszírozás 

keretében biztosított 
összeg 

0    0 

3. A Pályázó összes saját 

forrása (3.1.+3.2) 
0     

   3.1. A Pályázó által 

költségvetésének terhére 

vállalt saját forrás 

összege 

0    0 

   3.2. Hitel 0    0 

4. Egyéb források 

összesen 

(4.1.+4.2.+4.3.) 

0    0 

   4.1. 

Közfoglalkoztatáshoz a 

Munkaerőpiaci Alapból 

kapott támogatás 

0    0 

   4.1. Lakossági 

hozzájárulás 
0    0 

   4.2. Egyéb 

magánforrás 
0    0 

   4.3. Egyéb szervezetek 
támogatása 

0    0 

5. A beruházás 

összköltsége 
(1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.

3.) 

27.405.000 3.045.000   30.450.000 

 

Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:  



A pályázó által 

igényelt EU Önerő 
Alap támogatás 

összege 

18.548.6

00 
    18.548.60

0 

 
 

B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft): 
 

Megnevezés Összege: 
Költség növekmény 18.548.600 

  

  

  
 

C.) Beruházás költsége mindösszesen (A+B): 48.998.600 

 

 

 

Saját forrás biztosításának módja: Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2013. 

és 2014. évi költségvetése terhére  biztosítja Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség-javítása projekt saját forrását. 
 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Fekete Tamás, irodavezető 

    Dr. Takács Adrienn 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

 
       

                                                                             Huszár Gábor  
                                                                             Polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
 

 

 

 

 

 

 



19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet 

a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható 

támogatásról 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 
1. fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység támogatására irányuló pályázat, amely új 

vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására 

irányul, vagy a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését 
valósítja meg, 

2. támogatás alapját képező okirat: uniós támogatási szerződés, végrehajtási megállapodás, a 

2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet szerinti támogatói okirat vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból származó támogatások esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
határozata. 

2. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználási célja és feltételei, a BM 
EU Önerő Alap támogatás mértéke 

2. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 8. pontja alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti európai uniós forrásból elnyert támogatáshoz (a 
továbbiakban: uniós támogatás) a 2007-2013 programozási időszakra, valamint a Svájci-Magyar 

Együttműködési Program vonatkozásában a 2007-2017 megvalósítási időszakra a 4. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati 
fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez igényelhető támogatás (a 

továbbiakban: BM EU Önerő Alap támogatás). 
(2) A BM EU Önerő Alap támogatás tekintetében saját forrásnak minősül a képviselő-testület, 

közgyűlés határozatával, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében adott felhatalmazás 

alapján a polgármester nyilatkozatával, önkormányzati társulás esetén a társulási tanács 
határozatával és a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre a 
képviselő-testület, közgyűlés határozatával vagy a tagönkormányzat költségvetési rendeletében 

adott felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával - az uniós támogatásból és a BM EU 
Önerő Alap támogatással megvalósítani tervezett fejlesztésre, a fejlesztés teljes időtartamára 

vonatkozóan - jóváhagyott forrás, amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek által 
nyújtott támogatás és az egyéb magánforrás nem számít bele. 

(3) A BM EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes 

időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra. 
3. § Nem részesülhet BM EÜ Önerő Alap támogatásban a pályázó, ha 
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését, 



b) az elnyert uniós támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására 

vonatkozó előírások azt nem teszik lehetővé, 
c) a hiánypótlás, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplő adatok, 

valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak, vagy 
d) hiánypótlási kötelezettségének határidőre nem tett eleget. 
4. § (1) A támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító 

a) vízgazdálkodási: 
aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, 
ab) árvízvédelmi, 

ac) ivóvízminőség javító, 
b) környezetvédelmi: 

ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása tárgyú, 

bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása, fejlesztése tárgyú, 
bc) szennyvízelvezetés és -tisztítási, 

c) egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási célú intézményekben megvalósuló, 
d) bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben 

megvalósuló, valamint 

e) szociális város-rehabilitációs, 
f) belterületi közutak, kerékpárutak tárgyú 

infrastrukturális fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be. 

(2) A megyei önkormányzat - az (1) bekezdéstől eltérően - a Kvtv. 3. melléklet 8. pontjában 
meghatározott fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújthat be 
támogatási igényt. 

(3) A BM EU Önerő Alap támogatás 
a) a pályázó által alapított költségvetési szerv által elnyert uniós támogatáshoz, vagy 
b) - ha a saját forrást a pályázó biztosítja - az uniós támogatás nem helyi önkormányzat vagy 

önkormányzati társulás kedvezményezettje esetén a helyi önkormányzat vagy önkormányzati 
tulajdoni hányadát érintő beruházáshoz 
kapcsolódóan is igényelhető. 

5. § (1) A pályázó BM EU Önerő Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem 
kezdődött meg, vagy ha a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak műszaki-pénzügyi 

lezárása a támogatási igény benyújtása időpontjában még nem történt meg. 
(2) A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pályázat esetén a pályázó az uniós 

támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. 

6. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke - a (4)-(6) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában 
kifejezve 

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázat esetében a 60%-ot, 
b) a 4. § (1) bekezdés b), c) e), és f) pontja szerinti pályázat esetében az 50%-ot, 
c) a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pályázat és megyei önkormányzat pályázata esetében a 

40%-ot. 
(2) Ha a pályázat szerinti fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, a BM EU Önerő 

Alap támogatás mértékét a pályázó által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az (1) 

bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján kell meghatározni. A célonként kidolgozott részletes 
költségvetés hiányában a BM EU Önerő Alap támogatás a legalacsonyabb támogatási intenzitású 
cél alapján kerül meghatározásra. 

(3) A BM EU Önerő Alap támogatás pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg. 
Ettől eltérni a 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja esetében lehet, ha a fejlesztés 
több település részvételével valósul meg. Ekkor a 900 millió forint településenként legfeljebb 90 

millió forinttal megemelhető, de a BM EU Önerő Alap támogatás nem haladhatja meg az (1) 
bekezdés a) és b) pontja és az (5) bekezdés szerinti mértéket. 

(4) Ha a pályázó a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban nem részesült, vagy nem 
minősül a Kvtv. 72. § (1) bekezdése szerinti átvállalással érintett önkormányzatnak, a BM EU 

Önerő Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját forrásának 75%-át. 
(5) Az ivóvízminőség-javítási, valamint szennyvízelvezetés és tisztítási célú beruházásokban részt 

vevő pályázó esetén a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke akkor érheti el a saját forrás 100%-



át, ha a pályázó a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy ha a pályázó a közbeszerzésekről szóló 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a 
résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek 

foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot 
alkalmazza. 

(6) Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés 

megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
veszi igénybe vagy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a 
részszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek 

foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot 
alkalmazza, a BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke 5%-kal megemelkedik, kivéve ha a 
BM EU Önerő Alap támogatás mértéke eléri a pályázó saját forrásának 100%-át. 

3. Az állami támogatásokra vonatkozó előírások 

7. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, ha az EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatáshoz szükséges saját forrást egészíti 
ki és kizárólag a korábban megítélt támogatás odaítélésének alapjául szolgáló jogszabályban 

meghatározott jogcímhez tartozó támogatási kategóriák szerint nyújtható, az ott meghatározottak 
szerint. 

(2) A korábban megítélt kulturális célú támogatáshoz a saját forrás kiegészítésére kulturális 

támogatás nyújtható az Európai Bizottság SA.34770 (12/N-2) számú határozatának szabályai 
szerint. 

(3) A korábban megítélt közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatáshoz közszolgáltatás 

ellentételezésére támogatás nyújtható. 
(4) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás alapján már 

megkezdett beruházáshoz a saját forrás kiegészítésére kizárólag csekély összegű támogatás 

adható, ha arra a (2) és a (3) bekezdés alapján nem nyújtható támogatás. 
(5) Nem nyújtható BM EU Önerő Alap támogatás a saját forrás kiegészítésére, ha a támogatási 

kategória maximális támogatási intenzitását meghatározó előírások azt nem teszik lehetővé. 
(6) A BM EU Önerő Alap támogatás és a korábban megítélt támogatás együttesen nem 

eredményezhet olyan támogatási arányt, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti regionális támogatási térképben meghatározott maximális 
támogatási intenzitás, és a regionális beruházási támogatás esetében a Szerződés 87. és 88. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 
bizottsági rendelet 13. cikk (6) bekezdésében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik. 

(7) Az azonos elszámolható költségek vonatkozásában az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti, korábban megítélt támogatás és a BM EU Önerő Alap támogatás összege együttesen nem 
haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó 

határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási 
összeget. 

8. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával 

megbízott kedvezményezett kaphat. 
(2) A támogatás mértéke a BM EU Önerő Alap támogatással együtt sem haladhatja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű 

nyereséget. A BM EU Önerő Alap támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 

megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a 
továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani. 

(3) Ha a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatással együtt a Határozat 5. cikkének 
megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a 
túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves 



ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható 

az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 
(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 

(2)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

9. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban 
nyilatkozik arról, hogy az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott 
feltételnek megfelel. 

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást 
nyújtó teljesíti. 

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. 

cikkében meghatározottakhoz. 
(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható 

állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó 

uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást. 

4. A pályázat benyújtásának és elbírálásának szabályai 

10. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell 
a) az uniós támogatási szerződést vagy az azt helyettesítő támogatói okiratot, határozatot, az 5. 

§ (2) bekezdése szerinti pályázat esetén az uniós támogatás odaítéléséről szóló levelet, 

b) az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalásának a 2. § (2) bekezdése 
szerinti igazolását, 

c) önkormányzati társulás esetében a társulási megállapodást, 

d) az 1-3. melléklet szerinti, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) ebr42 önkormányzati információs rendszerében (a továbbiakban: ebr42 rendszer) - a 
2-6. § figyelembevételével - kitöltött adatlapokat, 

e) a polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy 
ea) a rendelet 3. alcíme szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek fennállnak, 
azoknak a pályázó, valamint a pályázat megfelel, 

eb) a 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti pályázat esetén a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltétel fennáll, 

еc) а 6. § (6) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó igénybe veszi-e, 
ed) a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának gyarapodását 
eredményezi-e, kivéve a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 4. § (2) bekezdése 

szerinti cél esetében, 
ee) а ВМ EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének 
megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt nem 

idegeníti el, 
ef) a feladatellátási helyet nem szünteti meg, és az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére nem adja át, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívüli - 

jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 
f) önkormányzati társulás esetében 

fa) a társulási tanács határozatát arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel az önkormányzati 

társulás valamennyi tagja egyetért, 
fb) a fejlesztéssel érintett intézményben ellátott feladatokért 2013. július 1-jétől jogutódként 
mely fenntartó felelős, 

g) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan intézményt 
érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, vagy a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, és 

h) a 6. § (2) bekezdése esetében a célonként kidolgozott részletes költségvetést. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselő-testületi, közgyűlési, társulási tanácsi 

határozatnak vagy a polgármesteri nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
a) a pályázó megnevezését, 
b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát, 

c) а tervezett fejlesztés 
ca) pontos megnevezését, 
cb) összköltségét, 



cc) pénzügyi ütemezését, 

cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését, 
d) a saját forrás biztosításának módját. 
(3) А 4. § (1) bekezdés a) pont ас) alpontja, valamint a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja 

szerinti pályázat esetén a 3. melléklet B) pontja szerinti költség fedezetének rendelkezésre állásáról 
kell nyilatkozni. 

11. § (1) A pályázatot az ebr42 rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti és 

egy hitelesített másolati példányának a kincstár pályázó székhelye szerint illetékes területi 
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2013. október 1-jéig lehet postai úton benyújtani. A 
benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az ebr42 rendszerben az igénylést 

2013. október 1-jén éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. október 2-án postára adta. A 
benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott pályázat 
érvénytelen. 

(2) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát - véleménye csatolásával - a 
pályázat benyújtását követő 25 napon belül továbbítja a miniszter részére. 

(3) A miniszter által meghatározott további hiánypótlást a pályázó a miniszter felhívására a 
felhívástól számított 20 napon belül a miniszter és az Igazgatóság részére történő együttes 
benyújtással teljesíti. 

12. § (1) A pályázatokról az azok vagy az azok tekintetében előírt hiánypótlás beérkezését 
követő 90 napon belül - folyamatos elbírálás keretében - a miniszter dönt. 

(2) A pályázatokat a miniszter a Kvtv.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételek, a 

támogatás alapját képező okiratban rögzített adatok és a pályázó költségvetésében vállalt, el nem 
számolható költséggel csökkentett saját forrás összege alapján bírálja el, a rendelkezésre álló 
szabad előirányzat függvényében. 

(3) A miniszter a támogatási döntést a minisztérium honlapján közzéteszi. 
(4) A támogatás alapját képező okiratban forinttól eltérő pénznemben meghatározott összeget - 

ha a támogatás alapját képező okirat az átváltás árfolyamáról nem rendelkezik - a pályázat 

benyújtásának időpontjában érvényes Nemzeti Stratégiai Referencia Keret kialakítandó árfolyam-
kompenzációs rendszeréhez az államháztartásért felelős miniszter által megadott technikai 
árfolyamon kell meghatározni. 

5. A támogatási szerződés megkötése és a BM EU Önerő Alap támogatás 
folyósítása 

13. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a pályázó - 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint - 
támogatási szerződésben rögzíti. 

(2) Ha a pályázó a BM EU Önerő Alap támogatást az 5. § (2) bekezdése szerint igényelte, a 
miniszter a pályázó részére az uniós támogatási szerződés megkötéséig ígérvényt állít ki. 

14. § A BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerződés 

megkötése, amely tartalmazza 
a) a pályázó által megvalósítandó fejlesztésnek az uniós támogatási szerződés szerinti pontos 

megnevezését és azonosító adatait, 

b) a BM EU Önerő Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését, 
c) a BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának követelményeit, 

d) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit, 
e) a pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a 16. 

§ szerinti jogkövetkezményeket. 

15. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a 4. § 
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázat kivételével - 
teljesítésarányosan, a miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja a pályázó fizetési 

számlájára. 
(2) A BM EU Önerő Alap támogatás folyósítása 
a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a 4. § (1) bekezdés c)-f) pontja és a 

4. § (2) bekezdés szerinti pályázat esetén az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési 
ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása érdekében a pályázó az illetékes közreműködő 



szervezet által kiadott „Igazoló Adatlap”-ot az uniós támogatás kifizetését követően haladéktalanul 

megküldi a miniszter részére, 
b) a 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázat 

esetén - a c) pontban meghatározott pályázatok kivételével -, ha a BM EU Önerő Alap támogatás 

kevesebb mint 5 millió forint, a 2013. évre ütemezett összeg egésze, egyéb esetben a 2013. évre 
ütemezett összeg 25%-a a pályázó 3. melléklet szerinti nyilatkozata alapján előlegként - a pályázó 
által aláírt támogatási szerződés miniszterhez történő érkezését követő 8 napon belül - kerül 

kifizetésre. 
с) а 4. § (1) bekezdés a) pont ас) alpontja szerinti pályázat esetén, ha a projekt európai unió 

felé vállalt kötelezettséget érint, és a Pályázó a KEOP megvalósítási pályázat keretében a 

kivitelezést 2013. október 1-jéig megkezdi, a 2013. évre ütemezett összeg 75%-a - törvényes 
képviselő kivitelezés megkezdéséről szóló nyilatkozata alapján - előlegként kifizetésre kerülhet. 

(3) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján megítélt 
a) támogatás esetén, amennyiben a kifizetett előleg összege kevesebb, mint a teljes BM EU 

Önerő támogatás összegének 10%-a - a b) pontban meghatározott Pályázók kivételével -, a 2013. 
évre ütemezett összeg 25%-a a Pályázó írásbeli kérelmére, előlegként kifizetésre kerülhet, 

b) ivóvízminőség-javításhoz kapcsolódó támogatás esetén, ha a projekt európai unió felé vállalt 

kötelezettséget érint, és a Pályázó a KEOP megvalósítási pályázat keretében a kivitelezést 2013. 
október 1-ig megkezdi, a 2013. évre ütemezett összeg 75%-a - a törvényes képviselő kivitelezés 
megkezdéséről szóló nyilatkozata alapján - előlegként kifizetésre kerülhet. 

(4) A BM EU Önerő Alap támogatás évenként kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg a 
támogatási szerződésben meghatározott évenkénti ütemet vagy ütemeket, kivéve ha a fejlesztés 
megvalósítása során 

a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy 
b) az uniós támogatási szerződés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére 

kerül sor. 

6. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának ellenőrzése, a BM 
EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan igénybevétele 

16. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan felhasználásának minősül, ha a 
kedvezményezett vagy az általa alapított költségvetési szerv elveszti az uniós támogatásra való 
jogosultságát. 

(2) Ha a kedvezményezettnek az uniós támogatást vissza kell fizetnie, a BM EU Önerő Alap 
támogatás arányos részéről köteles lemondani és azt a központi költségvetés részére visszafizetni. 

(3) Ha a kedvezményezett a fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági 

hozzájárulásból, átvett pénzeszközből, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy 
támogatásértékű bevételként az adott fejlesztésre felhasználható további fejlesztési forrásokhoz 
jut, és ezen további források együttes összege meghaladja a BM EU Önerő Alap támogatással nem 

finanszírozott önerő részt, a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatást - a 
többletfinanszírozás erejéig - köteles visszafizetni. 

17. § (1) A kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatással létrehozott ingatlanvagyonnak 

a projekt zárásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát köteles 
biztosítani és azt nem idegenítheti el. 

(2) Ha a támogatás alapját képező okirat alapján vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, 
tartós akadályba ütközik vagy a támogatási szerződésben a támogatási szerződést érintő adatok és 
körülmények megváltoznak, a kedvezményezett haladéktalanul köteles e tényt írásban a 

miniszternek bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatási szerződést a megváltozott 
körülményeknek megfelelően - indokolt esetben - módosítani kell. 

18. § A kedvezményezett 

a) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat - számlákkal 
alátámasztva - elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván, 

b) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásáról 2013. december 31-i fordulónappal a 

zárszámadás keretében és annak rendje szerint számol el. 



7. Záró rendelkezések 

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
20. § Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján 2012. 

évben benyújtott, de 2013-ban folyamatban lévő, el nem bírált BM EU Önerő Alap pályázatokra e 
rendeletet kell alkalmazni. 

21. § A rendelet 16. § (3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

22. § Ez a rendelet 
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.), és 

b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. 
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá 
tartozó támogatást tartalmaz. 

1. melléklet a 19/2013. (V. 22.) BM rendelethez 

Adatlap BM EU Önerő Alap igényléséhez 

I. Pályázó adatai: 

1. A helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulása neve: 
2. A helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás székhely önkormányzatának címe: 
3. A helyi önkormányzat vagy önkormányzati tárulás székhely önkormányzatának adószáma: 

4. A helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás székhely önkormányzatának törzsszáma: 
5. A BM EU Önerő Alap igénylést előkészítő személy, személyek neve, telefonszáma, e-mail 

címe: 

II. A támogatandó feladat megjelölése: 
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése: 

2. Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése: 
3. Az uniós támogatási szerződés vagy nyertes pályázat azonosítója: 
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben vagy nyertes pályázatban megjelölt 

megnevezése: 
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak 

megfelelően): 

III. Közfoglalkoztatásra és közbeszerzésre vonatkozó adatok: 
1. A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma: 
2. A közfoglalkoztatás időtartama: 

3. A Kbt. szerinti építési közbeszereztetés során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli 
rétegek foglalkoztatása értékelési szempont: 

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap 

........................................................... 

a helyi önkormányzatot 
vagy önkormányzati társulást képviselő 

aláírása 

 

2. melléklet a 19/2013. (V. 22.) BM rendelethez 



Az önkormányzati társulás adatai 

 
A B С D E 

1 
A helyi 
önkormányzat 
KSH kódja 

A helyi 
önkormányzat 
neve 

A helyi 

önkormányzatra 
jutó összes saját 
forrás 

(forint) 

BM EU Önerő Alap 
támogatás 

maximális 
mértéke a 6. §-ban 
foglaltak szerint 

(%-ban) 

A helyi 
önkormányzatra 

jutó maximális BM EU 
Önerő Alap 
támogatás 

(forint) 
2 

     
3 

     
4 

     
5 

     
6 

     
7 

     
8 

     
9 

     
10 

     
11 

     
12 

     
13 

     
14 

     
15 

     
16 

     
17 

     
18 

     
19 

     
20 

     
21 

     
22 

     
23 

     
24 

     
25 

     
26 

     
27 

     
28 

     
29 

     
30 Saját forrás mindösszesen: 

   

3. melléklet a 19/2013. (V. 22.) BM rendelethez 

A pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai 

A pályázó neve: 

A BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 6. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján 
(%-ban): 

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási 
összköltség (Ft): 

Források megnevezése 2013. év 2014. év 2015. év Összesen: (forint) 

1. EU Alapokból igényelt forrás 
összege     
2. A fejlesztéshez hazai 

társfinanszírozás keretében biztosított 
összeg 

    

3. A Pályázó összes saját forrása 
(3.1.+3.2.+3.3.)     



3.1. A Pályázó által költségvetésének 

terhére vállalt saját forrás összege     
3.2. Hitel 

    
3.3. Az EU Önerő Alap 

felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) 
Korm. rendelet szerinti EU Önerő 

Alap összege 

    

4. Egyéb források összesen 
(4.1.+4.2.+4.3.)     

4.1. Lakossági hozzájárulás 
    

4.2. Egyéb magánforrás 
    

4.3. Egyéb szervezetek támogatása 
    

5. A beruházás összköltsége 
(1.+2.+3.+4.)     

A BM EU Önerő Alapból igényelhető 
támogatás maximális összege:     
A Pályázó által igényelt BM EU 

Önerő Alap támogatás összege:     
Pályázó kéri-e a 2013. évi 
támogatási összeg kifizetését 

előlegként 
    

Igen/Nem 
    

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft): 

Megnevezés Összeg 

Pl.: a Pályázó által az adott fejlesztés megvalósítása 
során közvetlenül igénybe vett közfoglalkoztatás  
Összesen: 

 

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B): 

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap 

................................................................. 

a helyi önkormányzatot 

vagy az önkormányzati társulást képviselő 
aláírása 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                             

ELŐTERJESZTÉS 

                                          A képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy : VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállítása 

 

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VASIVÍZ Zrt legnagyobb tulajdonhányaddal rendelkező tulajdonos önkormányzata 24 % -

os tőkekivonást kezdeményezett a társaság menedzsmentjénél, melynek alapján az alábbi 

tájékoztatást juttatta el a Zrt vezérigazgatója a tulajdonosoknak kérve az önkormányzatokat, 

hogy az esetleges támogató döntéshez Képviselő-testületi határozatban hatalmazza fel a 

település polgármesterét. 

 

Előzmény : Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. május 30-i Közgyű-

lésen a 288/2013.(V.30.) számú Közgyűlési határozatával kezdeményezte a VASIVÍZ Zrt-nél 

az alaptőke további leszállítását az alábbiak szerint : 

 

„1./ A Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállításával kapcsolatos előterjesztése alapján 

kezdeményezi a Zrt-nél tőkekivonás jogcímén az alaptőke 24 %-al történő leszállítását. A 

Közgyűlés felkéri a VASIVÍZ Zrt menedzsmentjét, hogy az alaptőke leszállításához 

szükséges döntéséket terjessze a Társaság közgyűlése elé.”   

 

A tőkeleszállítással kapcsolatos előterjesztést a VASIVÍZ Zrt 2013. szeptember 27.-én 

tartandó Közgyűlésén tárgyalja. A szeptemberi Közgyűlési időpont magyarázata : a Társaság 

május 17-ei évi rendes Közgyűlésén döntött a Vksztv. 79. §. (1) bekezdés szerinti 

vagyonátszállás miatt bekövetkezett jegyzett tőke (alaptőke) leszállításáról, melyet szintén 

kettő alkalommal kell közzé tenni a Cégközlönyben. A 24 %-os mértékű jegyzett tőke 

(alaptőke) leszállítást ugyanis csak az ezt megelőző alaptőke leszállítás Cégbírósági 

bejegyzése után lehet végrehajtani. 

 

 

Az alaptőke leszállítása 

 

1. Jogszabályi feltételek : a jegyzet tőke (alaptőke) leszállítása tőkekivonás 

céllal 
 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban: Vksztv) 42 § (1) bekezdése 

szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltató alaptőkéjének legalább egynegyed 

résszel történő leszállításához, ezért a Társaságnál maximum 24 %-s jegyzett tőke 

(alaptőke) leszállítás bonyolítható le a Hivatal előzetes hozzájárulása nélkül. 

 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 266 § (1) 

bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a ZRt. tulajdonosai saját elhatározásukból 

leszállítsák a jegyzett tőkét (alaptőke). 

 A Gt. 267 § alapján az ilyen döntés Közgyűlési hatáskör, mely a VASIVÍZ ZRt. 

Alapszabálya szerint a Közgyűlésen jelenlévő Tulajdonosok 80 %-a. 

 A 24 % mértékű jegyzett tőke (alaptőke) leszállítás végrehajtásához a Gt. 268 § (3) 

bekezdése alapján figyelembe kell venni a jegyzett tőkén (alaptőke) felüli vagyon 



összeget is (a Számviteli törvény 37 § (7) bekezdése szerint a lekötött tartalék nem 

képezi a jegyzett tőkén felüli vagyon részét). 

 

2. Saját tőke elemek alakulása a tőkekivonást követően (adatok eFt) 

 
A Társaság Közgyűlése döntését követően a saját tőke elemei (2013. 07. 31.-i évközi 

mérleg adatokat figyelembe véve) az alábbiak szerint alakul: 

 Jegyzett tőke 1.545.187.500,-Ft-ról, 1.174.342.500,-Ft-ra változna. 

 A jegyzett tőke csökkenés összege 370.845.000,-Ft. 

 Tőketartalék 1.621.534,30 Ft-ról , 1.232.366,07 Ft-ra változna. 

 Tőketartalék csökkenés összege: 389.168,23 Ft. 

 Eredménytartalék 1.610.832.508,44 Ft-ról, 1.224.232.706,41 Ft-ra változna. 

 Az eredménytartalék csökkenés összege: 386.599.802,03,- Ft 

 Saját tőke csökkenés összege 757.833.970,26 Ft.  

 

 

3. Ütemezés a jegyzett tőke (alaptőke) tőkekivonás céllal történő 24 %-s 

mértékű leszállításhoz 
  

- A Gt. 271 § (1) bekezdése alapján a leszállításról hozott Közgyűlési döntést a 

Cégközlönyben kétszer egymás után meg kell jelentetni akként, hogy a két közzététel 

között legalább 30 napnak kell eltelnie. 

- Ennek megfelelően a Társaság Tulajdonosai részére a tőkekivonással összefüggő 

pénzügyi rendezés legkorábban december hónapban bonyolódhat. 

- A jegyzett tőke (alaptőke) leszállítása után a Tulajdonosok szavazati/tulajdoni aránya 

nem változik. 

-  A jegyzett tőke (alaptőke) leszállítását követően a VASIVÍZ ZRt. névre szóló 

részvényeinek névértéke ismételten megváltozik, a „C” típusú részvények esetében 

20.500,-Ft-ról 15.580,-Ft-ra, a többi típusú részvény hasonló arányban csökken, ezt a 

részvények újbóli felülbélyegzésével lehet végrehajtani.  

 

A saját tőke csökkenés összege 757.833.970,26 Ft,., amely a jegyzett tőke (alaptőke) 

leszállítása után a meghirdetést és a cégbejegyzést követően, tőkekivonás jogcímén a 

tulajdonos önkormányzatok részére kifizetésre kerülhet. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére tervezett kifizetés összege az 1. számú 

mellékletként csatolt táblázatban található.  

 

 

A tőkekivonás a jelenlegi jogszabályokkal nem ütközik, az a vonatkozó törvényeknek és a 

VASIVÍZ Zrt alapszabályának megfelel. A tőkekivonás jelen pillanatban a Társaság 

működését nem akadályozza, hosszabb távon viszont gazdasági kockázatokat jelenthet, a 

kisebb, nagyobb fejlesztések tőkeigényét csak külső (drágább) forrásokból lehetne biztosítani. 

 

                                                 

 

 

 

 



Határozati Javaslat 

 

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

jegyzet tőkéjének (alaptőke) 24 %-os leszállításához tőkekivonás céllal a legnagyobb 

tulajdonos önkormányzat kezdeményezésére.  

      

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a VASIVÍZ Zrt 2013. szeptember 27-ei Közgyűlésén a Társaság jegyzet 

tőkéjének (alaptőke) 24 %-os leszállítását tőkekivonás céllal megszavazza. 

 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 14. 

 

 

                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                               polgármester 

Ellenjegyzem : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Ssz. Részvényes 

megnevezése 

Szavazati 

arány % 

24% tőkekivonás tulajdonosi döntés alapján 

Jegyzett 

tőke 

Tőke- 

tartalék 

Eredmény- 

tartalék 

Saját tőke 

össz.** 

1 Magyar Állam* 4,211% -15 616 

284 

-16 388 -16 279 

717 

-31 912 389 

2 Szombathely 54,090% -200 590 

062 

-210 

500 

-209 111 

832 

-409 912 394 

3 Vép 0,700% -2 595 916 -2 724 -2 706 198 -5 304 838 

4 Gencsapáti 0,245% -908 570 -953 -947 170 -1 856 693 

5 Táplánszentkereszt 0,200% -741 690 -778 -773 200 -1 515 668 

6 Kenéz 0,032% -118 670 -125 -123 712 -242 507 

7 Pecöl 0,066% -244 758 -257 -255 156 -500 171 

8 Megyehíd 0,031% -114 962 -121 -119 846 -234 929 

9 Gyöngyösfalu 0,069% -255 883 -269 -266 754 -522 906 

10 Perenye 0,055% -203 965 -214 -212 630 -416 809 

11 Vasszécseny 0,137% -508 058 -533 -529 642 -1 038 233 

12 Tanakajd 0,038% -140 921 -148 -146 908 -287 977 

13 Bozzai 0,036% -133 504 -140 -139 176 -272 820 

14 Torony 0,101% -374 553 -393 -390 466 -765 412 

15 Sé 0,037% -137 213 -144 -143 042 -280 399 

16 Dozmat 0,027% -100 128 -105 -104 382 -204 615 

17 Bucsu 0,029% -107 545 -113 -112 114 -219 772 

18 Narda 0,057% -211 382 -222 -220 362 -431 966 



19 Felsőcsatár 0,062% -229 924 -241 -239 692 -469 857 

20 Vaskeresztes 0,032% -118 670 -125 -123 712 -242 507 

21 Horvátlövő 0,028% -103 837 -109 -108 248 -212 194 

22 Pornóapáti 0,032% -118 670 -125 -123 712 -242 507 

23 Nárai 0,070% -259 592 -272 -270 620 -530 484 

24 Ják 0,113% -419 055 -440 -436 858 -856 353 

25 Balogunyom 0,070% -259 592 -272 -270 620 -530 484 

26 Kisunyom 0,032% -118 670 -125 -123 712 -242 507 

27 Sorokpolány 0,076% -281 842 -296 -293 816 -575 954 

28 Sorkikápolna 0,028% -103 837 -109 -108 248 -212 194 

29 Sorkifalud 0,069% -255 883 -269 -266 754 -522 906 

30 Gyanógeregye 0,026% -96 420 -101 -100 516 -197 037 

31 Nemeskolta 0,036% -133 504 -140 -139 176 -272 820 

32 Kőszeg 3,569% -13 235 

459 

-13 889 -13 797 

746 

-27 047 094 

33 Kőszegszerdahely 0,024% -89 003 -93 -92 784 -181 880 

34 Kőszegdoroszló 0,015% -55 627 -58 -57 990 -113 675 

35 Cák 0,017% -63 044 -66 -65 722 -128 832 

36 Csepreg 1,587% -5 885 311 -6 176 -6 135 338 -12 026 825 

37 Tormásliget 0,085% -315 218 -331 -328 610 -644 159 

38 Kiszsidány 0,017% -63 044 -66 -65 722 -128 832 

39 Horvátzsidány 0,164% -608 186 -638 -634 024 -1 242 848 

40 Peresznye 0,439% -1 628 010 -1 708 -1 697 173 -3 326 891 

41 Ólmod 0,049% -181 714 -191 -189 434 -371 339 

42 Iklanberény 0,016% -59 335 -62 -61 856 -121 253 

43 Lócs 0,025% -92 711 -97 -96 650 -189 458 

44 Velem 0,231% -856 652 -899 -893 046 -1 750 597 



45 Bozsok 0,150% -556 268 -584 -579 900 -1 136 752 

46 Salköveskút 0,151% -559 976 -588 -583 766 -1 144 330 

47 Söpte 0,264% -979 031 -1 027 -1 020 623 -2 000 681 

48 Vassurány 0,287% -1 064 325 -1 117 -1 109 541 -2 174 983 

49 Vasasszonyfa 0,147% -545 142 -572 -568 302 -1 114 016 

50 Kőszegpaty 0,066% -244 758 -257 -255 156 -500 171 

51 Pusztacsó 0,053% -196 548 -206 -204 898 -401 652 

52 Nemescsó 0,111% -411 638 -432 -429 126 -841 196 

53 Répcelak 0,608% -2 254 739 -2 366 -2 350 526 -4 607 631 

54 Csánig 0,072% -267 008 -280 -278 352 -545 640 

55 Bejcgyertyános 0,093% -344 886 -362 -359 538 -704 786 

56 Nyőgér 0,064% -237 341 -249 -247 424 -485 014 

57 Sótony 0,119% -441 306 -463 -460 054 -901 823 

58 Ikervár 0,325% -1 205 246 -1 265 -1 256 449 -2 462 960 

59 Uraiújfalu 0,345% -1 279 415 -1 343 -1 333 769 -2 614 527 

60 Vámoscsalád 0,143% -530 308 -557 -552 838 -1 083 703 

61 Nagygeresd 0,115% -426 472 -448 -444 590 -871 510 

62 Nemesládony 0,056% -207 673 -218 -216 496 -424 387 

63 Tompaládony 0,129% -478 390 -502 -498 714 -977 606 

64 Mesterháza 0,061% -226 215 -237 -235 826 -462 278 

65 Káld 0,454% -1 683 636 -1 767 -1 755 162 -3 440 565 

66 Borgáta 0,149% -552 559 -580 -576 034 -1 129 173 

67 Egyházashetye 0,320% -1 186 704 -1 245 -1 237 119 -2 425 068 

68 Duka 0,105% -389 387 -409 -405 930 -795 726 

69 Kissomlyó 0,129% -478 390 -502 -498 714 -977 606 

70 Gérce 0,446% -1 653 969 -1 736 -1 724 235 -3 379 940 



71 Vásárosmiske 0,165% -611 894 -642 -637 890 -1 250 426 

72 Vát 0,244% -904 862 -950 -943 304 -1 849 116 

73 Nemesbőd 0,206% -763 941 -802 -796 396 -1 561 139 

74 Porpác 0,103% -381 970 -401 -398 198 -780 569 

75 Bögöt 0,106% -393 096 -413 -409 796 -803 305 

76 Jánosháza 0,491% -1 820 849 -1 911 -1 898 204 -3 720 964 

77 Kemenespálfa 0,036% -133 504 -140 -139 176 -272 820 

78 Nagysimonyi 0,293% -1 086 576 -1 140 -1 132 737 -2 220 453 

79 Sitke 0,119% -441 306 -463 -460 054 -901 823 

80 Mersevát 0,215% -797 317 -837 -831 190 -1 629 344 

81 Kenyeri 0,202% -749 107 -786 -780 932 -1 530 825 

82 Mesteri 0,268% -993 865 -1 043 -1 036 087 -2 030 995 

83 Kemeneskápolna 0,105% -389 387 -409 -405 930 -795 726 

84 Köcsk 0,089% -330 052 -346 -344 074 -674 472 

85 Ostffyasszonyfa 0,476% -1 765 222 -1 852 -1 840 214 -3 607 288 

86 Csönge 0,111% -411 638 -432 -429 126 -841 196 

87 Vönöck 0,325% -1 205 246 -1 265 -1 256 449 -2 462 960 

88 Kemenesmagasi 0,337% -1 249 748 -1 311 -1 302 841 -2 553 900 

89 Kemenesszentmárton 0,091% -337 469 -354 -351 806 -689 629 

90 Kemenessömjén 0,183% -678 646 -712 -707 478 -1 386 836 

91 Kemenesmihályfa 0,261% -967 905 -1 016 -1 009 025 -1 977 946 

92 Tokorcs 0,131% -485 807 -510 -506 446 -992 763 

93 Külsővat 0,218% -808 442 -848 -842 788 -1 652 078 

94 Vasvár 1,319% -4 891 447 -5 133 -5 099 250 -9 995 830 

95 Alsóújlak 0,101% -374 553 -393 -390 466 -765 412 

96 Rum 0,466% -1 728 138 -1 814 -1 801 554 -3 531 506 



97 Zsennye 0,062% -229 924 -241 -239 692 -469 857 

98 Meggyeskovácsi 0,210% -778 775 -817 -811 860 -1 591 452 

99 Rábatöttös 0,062% -229 924 -241 -239 692 -469 857 

100 Győrvár 0,438% -1 624 301 -1 705 -1 693 307 -3 319 313 

101 Hegyhátszentpéter 0,162% -600 769 -630 -626 292 -1 227 691 

102 Telekes 0,151% -559 976 -588 -583 766 -1 144 330 

103 Rábahídvég 0,255% -945 655 -992 -985 829 -1 932 476 

104 Püspökmolnári 0,252% -934 529 -981 -974 232 -1 909 742 

105 Kám 0,261% -967 905 -1 016 -1 009 025 -1 977 946 

106 Szemenye 0,155% -574 810 -603 -599 230 -1 174 643 

107 Egervölgy 0,215% -797 317 -837 -831 190 -1 629 344 

108 Csempeszkopács 0,082% -304 093 -319 -317 012 -621 424 

109 Hosszúpereszteg 0,569% -2 110 109 -2 214 -2 199 752 -4 312 075 

110 Bögöte 0,146% -541 434 -568 -564 436 -1 106 438 

111 Vashosszúfalu 0,186% -689 772 -724 -719 076 -1 409 572 

112 Csehimindszent 0,206% -763 941 -802 -796 396 -1 561 139 

113 Csehi 0,117% -433 889 -455 -452 322 -886 666 

114 Bérbaltavár 0,293% -1 086 576 -1 140 -1 132 737 -2 220 453 

115 Mikosszéplak 0,147% -545 142 -572 -568 302 -1 114 016 

116 Csipkerek 0,149% -552 559 -580 -576 034 -1 129 173 

117 Nagytilaj 0,101% -374 553 -393 -390 466 -765 412 

118 Pácsony 0,165% -611 894 -642 -637 890 -1 250 426 

119 Oszkó 0,329% -1 220 080 -1 280 -1 271 913 -2 493 273 

120 Olaszfa 0,279% -1 034 658 -1 086 -1 078 613 -2 114 357 

121 Szentgotthárd 4,593% -17 032 

912 

-17 873 -17 756 

528 

-34 807 313 

122 Magyarlak 0,150% -556 268 -584 -579 900 -1 136 752 



123 Rábagyarmat 0,142% -526 600 -553 -548 972 -1 076 125 

124 Csákánydoroszló 0,422% -1 564 966 -1 642 -1 631 451 -3 198 059 

125 Rátót 0,045% -166 880 -175 -173 970 -341 025 

126 Vasszentmihály 0,070% -259 592 -272 -270 620 -530 484 

127 Nemesmedves 0,005% -18 542 -19 -19 330 -37 891 

128 Felsőszölnök 0,023% -85 294 -90 -88 918 -174 302 

129 Alsószölnök 0,020% -74 169 -78 -77 320 -151 567 

130 Szakonyfalu 0,021% -77 877 -82 -81 186 -159 145 

131 Kondorfa 0,126% -467 265 -490 -487 116 -954 871 

132 Bajánsenye 0,568% -2 106 401 -2 210 -2 195 886 -4 304 497 

133 Pankasz 0,305% -1 131 077 -1 187 -1 179 129 -2 311 393 

134 Viszák 0,154% -571 101 -599 -595 364 -1 167 064 

135 Kisrákos 0,227% -841 818 -883 -877 582 -1 720 283 

136 Ramocsa 0,019% -70 461 -74 -73 454 -143 989 

137 Körmend 4,289% -15 905 

543 

-16 690 -16 581 

265 

-32 503 498 

138 Magyarnádalja 0,016% -59 335 -62 -61 856 -121 253 

139 Vasalja 0,040% -148 338 -156 -154 640 -303 134 

140 Gersekarát 0,122% -452 431 -475 -471 652 -924 558 

141 Szarvaskend 0,340% -1 260 873 -1 323 -1 314 439 -2 576 635 

142 Döröske 0,020% -74 169 -78 -77 320 -151 567 

143 Döbörhegy 0,045% -166 880 -175 -173 970 -341 025 

144 Nagymizdó 0,031% -114 962 -121 -119 846 -234 929 

145 Katafa 0,122% -452 431 -475 -471 652 -924 558 

146 Nádasd 0,448% -1 661 386 -1 743 -1 731 966 -3 395 095 

147 Hegyhátsál 0,072% -267 008 -280 -278 352 -545 640 

148 Hegyháthodász 0,074% -274 425 -288 -286 084 -560 797 



149 Szentpéterfa 0,341% -1 264 581 -1 327 -1 318 305 -2 584 213 

150 Nemesrempehollós 0,101% -374 553 -393 -390 466 -765 412 

151 Egyházasrádóc 0,524% -1 943 229 -2 039 -2 025 782 -3 971 050 

152 Rádóckölked 0,150% -556 268 -584 -579 900 -1 136 752 

153 Harasztifalu 0,066% -244 758 -257 -255 156 -500 171 

154 Nagykölked 0,098% -363 428 -381 -378 868 -742 677 

155 Hegyhátszentjakab 0,759% -2 814 715 -2 954 -2 934 291 -5 751 960 

156 Szőce 0,318% -1 179 287 -1 238 -1 229 387 -2 409 912 

157 Őrimagyarósd 0,131% -485 807 -510 -506 446 -992 763 

158 Szaknyér 0,050% -185 423 -195 -193 300 -378 918 

159 Ivánc 0,235% -871 486 -915 -908 510 -1 780 911 

160 Felsőmarác 0,076% -281 842 -296 -293 816 -575 954 

161 Hegyhátszentmárton 0,026% -96 420 -101 -100 516 -197 037 

162 Molnaszecsőd 0,154% -571 101 -599 -595 364 -1 167 064 

163 Magyarszecsőd 0,154% -571 101 -599 -595 364 -1 167 064 

164 Egyházashollós 0,200% -741 690 -778 -773 200 -1 515 668 

165 Kemestaródfa 0,135% -500 641 -525 -521 910 -1 023 076 

166 Halogy 0,180% -667 521 -701 -695 880 -1 364 102 

167 Daraboshegy 0,065% -241 049 -253 -251 290 -492 592 

168 Pápoc 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

169 Ozmánbük 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

170 Halastó 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

171 Sárfimizdó 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

172 Karakó 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

173 Nemeskeresztúr 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

174 Pinkamindszent 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 



175 Nick 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

176 Nemeskocs 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

177 Boba 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

178 Andrásfa 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

179 Petőmihályfa 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

180 Tömörd 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

181 Vasegerszeg 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

182 Zsédeny 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

183 Hegyfalu 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

184 Pósfa 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

185 Lukácsháza 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

186 Szeleste 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

187 Ölbő 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

188 Sárvár 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

189 Jákfa 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

190 Rábapaty 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

191 Csénye 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

192 Csörötnek 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

193 Gasztony 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

194 Rönök 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

195 Apátistvánfalva 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

196 Orfalu 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

197 Kétvölgy 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

198 Magyarföld 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

199 Őriszentpéter 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

200 Kercaszomor 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 



201 Szalafő 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

202 Kerkáskápolna 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

203 Nagyrákos 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

204 Ispánk 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

205 Szatta 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

206 Magyarszombatfa 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

207 Velemér 0,001% -3 708 -4 -3 866 -7 578 

ZRt. összesen 100,000% -370 845 

000 

-389 

168 

-386 599 

802 

-757 833 970 

       
* Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állam vagyonának kezelője  

** Lekötött taralék és mérleg szerinti eredmény 

nélkül 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: 3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása (nem köt.f.) 192 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 147 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 45 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása (nem köt.f) 86 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 68 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  14 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 11 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi szakellátás (nem köt.f) 61 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 48 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 13 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg. (nem köt.f) 88 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 69 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 19 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás (nem köt.f)  13 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 10 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  101 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  51 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 40 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 11 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  211 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 166 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 45 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  600 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 472 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 128 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  96 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 76 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 20 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása ((nem köt.f) 83 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 70 e/Ft 



                munkaa.terh.jár. 13 e/Ft 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   2 276  e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 1 809 e/Ft 

                Nem köt.f.  467 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  702 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  525 e/Ft 

                Nem köt.f. 177 e/Ft 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  337 e/Ft 

     Működési céltartalék   6 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  4 917 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  3 750 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 1 167 e/Ft 

 

2. Többcélú Kistérségi Társulások megszűnésével összefüggő normatíva átadás 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   80 540 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 71.456 e/Ft 

                Nem köt.f. 9.084 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  13 362e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 13.362 e/Ft 

                Nem köt.f. 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  10 204e/Ft 

 Önkormányzat Többc.Kist.Társ.átv.p. iskolai étk zárolás -  7 752 e/Ft 

 Fedezete: Működési célú központi támogatások 111 858 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  102 774 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 9 084 e/Ft 

 

3. 5000 ezer fő feletti települések adósságállományának konszolidációja 

 Arany J. Ált.Isk.villanyh.korsz. hitel törl  8 551 e/Ft 

 Arany J. Ált.Isk.villanyh.korsz. hitel kamat 286 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb felh.c.központi támogatás  8 837 e/Ft 

 Működési c.rövid lej.hitel felv.  188 248 e/Ft 

 Tartós részesedések értékesítése zárolás  - 173 123 e/Ft 

 Telekadó zárolás  -  15 125 e/Ft 

 

4. A 2012.évi CCIV. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

 Móra F. Városi Könyvtár (Dologi kiadás)  824 e/Ft 

 Fedezete: Központosított előirányzat.  824 e/Ft 

 

5. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 108/2013.sz. határozat Keresztény Megmozdulásért Egyesület támogatása 

     Város és községgazd. sz. (Műk.c.p.e.á.államh.kívülre) 213 e/Ft 

     Fedezete: Önkormányzati jogalkotás (szem.jutt.) nem köt.fel. -  213 e/Ft 



 

 - 109/2013. sz. határozat Ügyeleti ellátás többlettám. 

   Háziorvosi Ügyeleti ellátás (személyi. Jutt.) 1 500 e/Ft 

     Fedezete: Céltartalék Pályázati alap  -  399 e/Ft 

                                        Pénzmaradvány  -  601 e/Ft 

                                        Közcélú fogl. Dologi -  500 e/Ft 

 - 147/2013.sz. határozat Pannunkapú Kult.Egy. rendezvenykeret bizt. 

   Közműv. Tev.és tám. (Műk.c.p.e.á.államh.kívülre) 1 000 e/Ft 

     Fedezete: Céltartalék Pannon Kapu rendezvény keret -  1 000e/Ft 

 -  Kitüntetések 

    164/2013.sz. határozat Szentgotthárd Városért  

    Önkorm.igazg.tev.  127 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 100 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 27 e/Ft 

    Fedezete:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ -  127 e/Ft 

 - 188/2013.sz. határozat Önk.Közszolgáltató Váll. Végelszámolás 

   Önk.Közszolgáltató Váll. Végelszámolás /Nem köt.fel./ 23 500 e/Ft 

   Ebből. Felh.c. p.e.átadás államh.kívülre4 264 e/Ft 

              Műk.c.p.e.átadás államh.kívülre19236 e/Ft 

     Fedezete: Szociális bérlakás építés  -  19 000 e/Ft 

                     Ár-és belvízvédelemmel ö.tev.(dologi k.) -  4500 e/Ft 

 

6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 72/2013.sz határozat Civil szervezetek támogatása 

   Civil alap /Nem köt.fel/  180 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 180 e/Ft 

 - 151/2013.sz határozat Civil szervezetek támogatása 

   Civil alap /nNem köt.fel./  1 410 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 1 010 e/Ft 

              Dologi kiadás 400 e/Ft 

 - 187 /2013. sz. határozat Pannon K.Kult.Egy.-nek vasutmodell kiállítás tám. 

   Civil alap /Nem köt.fel./  50 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 50 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  -1 640 e/Ft 

 - Közcélú foglalkoztatási pályázati önrész  

     Móra F. Városi Könyvtár  98 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 98 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 0 e/Ft 

     Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 97 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 97 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 0 e/Ft 

     Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 270 e/Ft 

     Ebből : Támogatás értékű m.k.. 129 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k nonp  45 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k váll  96 e/Ft 

     Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/ -  465 e/Ft 

 - Intézményi karbantartások 

     Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal /dologi k/ 2 091 e/Ft 

 



 

     Önkormányzat 

     Közműv.tev.és tám. /dologi k/  909 e/Ft 

   Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás -  3 000 e/Ft 

 - Jubileumi rendezvény /Nem köt.fel/  4 500 e/Ft 

   Ebből: Mük.c.p.e.á.államh.kívülre 2 016 e/Ft 

              Munkaa.terh.jár. 50 e/Ft 

              Dologi k 2 434 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal /dologi k/ 1 500 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék / Jubileumi / zárolás - 5 000 e/Ft 

                   Támogatásértékű Működési c. bev. 1 000 e/Ft 

 

7. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 Közös Önkormányzati Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev.   82 e/Ft 

      Ebből: Dologi kiadás 82 e/Ft 

 Önkormányzat 

 Város és községgazd. /Műk.c.p.e.á.államh.kív./ 245 e/Ft 

 Versenysport tev.és tám. /Műk.c.p.e.á.államh.kív./ (Nem köt.fel) 200 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ -  527 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  327 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 200 e/Ft 

 

8. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága kerete terhére 

    Előirányzat átcsoportosítás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Önkormányzat 

 Versenysport tev.és tám. /Műk.c.p.e.á.államh.kív./ (Nem köt.fel) 400 e/Ft 

 Fedezete:  Közműv.tev.és tám /Műk.c.p.e.á.államh.kív./ -  400 e/Ft 

 

9. 1613/2012. (XII.18) Kormányhatározatban kapott támogatás felhasználásának 

     módosítása miatti 2012. évi pénzmaradvány előirányzat rendezés 

 Felhalmozási pénzmaradvány zárolás  -  49 000 e/Ft 

 Működési pénzmaradvány  49 000 e/Ft 

 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményeitől 2012.évi 

 pénzmaradvány elvonás 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   -  10 000 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. -  8 000 e/Ft 

                Nem köt.f.  -  2 000 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ /Kötelező fel/ -  2 000 e/Ft 

     Működési céltart. /pályázati alap/  12 000 e/Ft 

 

11. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

      módosítása 

 a./ Önkormányzat 

   - Intézmények takarítása, karbantartása  285 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 229 e/Ft 



                  munkaa.terh.j. 56 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel  285 e/Ft

   - Szoftver vásárlás /Beruházási k./  - 861 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége /beruházási k/ 861 e/Ft 

   - Szentgotthárd-Luzern energia város projekt /nem köt.fel./ 

     Ebből : személyi jutt. 2 114 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 513 e/Ft 

                  tárgyi eszk.besz. 151 e/Ft 

                  dologi kiadás -  2 778 e/Ft 

     Műk.c.pénzeszk.átv. Európai Unió költs.-ből /Nem köt.fel./ -  151 e/Ft 

     Felh.c.pénzeszk.átv. Európai Unió költs.-ből /Nem köt.fel./ 151 e/Ft 

   - Köztemetés 

     Ebből: dologi k.  617 e/Ft 

                 Társ.szoc.pl.jutt. -  617 e/Ft 

   - Műk.c.pénzeszk.átv. Európai Unió költs.-ből /Nem köt.fel./ -  2 346 e/Ft 

     Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. /Nem köt.fel./ 2 346 e/Ft 

   - Közműv.tev.és.tám /Mozi/   

     Ebből: dologi k. 267 e/Ft 

                 Műk.c.p.e.á.államh.kív. -  267 e/Ft 

 

 b./ Közös Önkormányzati Hivatal 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 289 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 243 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 46 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 289 e/Ft 

   - Önkorm.igazg.tevékenysége /Diákmunka/ személyi jutt. 575 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 575 e/Ft 

   - Munkahelyvédelmi befiz. 

     Önkorm.igazg.tevékenysége 

     Ebből : dologi k.. 1 200 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  1 200 e/Ft 

    Közterület rendjének fennt. /nem köt.fel./ 

     Ebből : dologi k.. 100 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  100 e/Ft 

 

 c./ Móra F. Városi Könyvtár 

   - TÁMOP-3.2.12-12/1-0001 pályázat /dologi k/ 641 e/Ft 

     Fedezete: Támogatásér.műk.bev.fej.-től  641 e/Ft 

   - NKA pályázat /dologi k./  1 268 e/Ft 

     Fedezete: Támogatásér.műk.bev.fej.-től  1 268 e/Ft 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 295 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 260 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 35 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 295 e/Ft 

   - Könyvtári szolg. /diákmunka, belső ei.r./ 401 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 21 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  102 e/Ft 

                  dologi k. 482 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 21 e/Ft 



                     Intézményi működési bevétel  380 e/Ft 

   - Múzeum. /diákmunka./  55 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 55 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 55 e/Ft 

 

 d./ Rendelőintézet 

   - 159/2013.sz. Képviselőtestületi hat. IV.sz. háziorvosi körzet ellátása 

     Háziorvosi alapellátás  1 459 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 366 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 95 e/Ft 

                  dologi k. 998 e/Ft 

   - Nyugdíj kiegészítés 

     Fogorvosi alapellátás   488 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 384 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 104 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása /nem köt.fel./ 362 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 285 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 77 e/Ft 

   - 2013 évi CXXVII tv és a 256/2013 korm rend. eü. dolg. Béremelése 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása /nem köt.fel./ 1 354 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 1 066 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 288 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása /nem köt.fel./ 711 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 560 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 151 e/Ft 

     Egészségügyi labor.szolg. /nem köt.f./  203 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 160 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 43 e/Ft 

     Képalkotó diagn.szolg. /nem köt.f./  102 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 22 e/Ft 

     Fizikóterápiás szolg. /nem köt.f./  102 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 22 e/Ft 

 Fedezetük: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól 4 781 e/Ft 

                     Kötelező fel 1 947 e/Ft 

                     Nem köt.fel. 2 834 e/Ft 

   - Munkahelyvédelmi befiz., diákmunka, belső ei. rend. 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása /nem köt.fel./ 355 e/ft 

     Ebből : dologi k. 157 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  157 e/Ft 

                  személyi jutt. 55e/Ft 

                  felhalm.k. 416 e/Ft 

                  dologi k. -  116 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 55 e/Ft 

                      Intézményi működési bev.  100 e/Ft 

                      Tárgyi eszk.ért.  200 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása /nem köt.fel./  

     Ebből : dologi k.. 102 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  102 e/Ft 



 

     Fogorvosi alapellátás    

     Ebből : dologi k.. 101 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  101 e/Ft 

   - Háziorvosi ügyeleti ellátás 

     Ebből : dologi k.. -  241 e/Ft 

                  Tárgyi eszk.vás.. 241 e/Ft 

 

   - NYDOP Rehab.szolg.fejl. /Nem köt.fel./ 20 464 e/Ft 

     Ebből: Felújítás 19 003 e/Ft 

                 Tárgyi eszk.besz. 422 e/Ft 

                 Dologi kiadás 1 039 e/Ft 

     Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.fej.-től  1 039 e/Ft 

                     Beruh.c.tám.ért.bev.fej.-től  422 e/Ft 

                     Felúj.c. tám.ért.bev.fej.-től  19 003 e/Ft 

 

12  A Képviselő-testület 159/2013, számú határozata alapján a 2013.évi költségvetésről szóló 

3/2013.(II.28.) ÖKT rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek létszámkerete a 

csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés 

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 13 

 

 

                                                                             Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt 

feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.241.740,9 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kettőszáznegyvenegymillió-

hétszáznegyvenezer kilencszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.241.740,9 e/Ft azaz kettőmilliárd-kettőszáznegyvenegymillió-

hétszáznegyvenezer kilencszáz forintban, 

     állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      1.553.575,9 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    153.566 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele             993.663 e/Ft 

c) Működési támogatások:       223.177,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         183.169 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     198.495 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek     15.596 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások        8.837 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    174.062 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.   0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.752.070,9 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 489.670 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     301.422 e/Ft 



aa) működési pénzmaradvány         98 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         202.814 e/Ft. 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 188.248 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 188.248 e/Ft, ebből 

a)rövid lejaratű müködési hitel felvétele                                   188.248 e/Ft 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:       489.670 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra   1.222.127,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra      538.206 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      180.876,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                               280.531 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata             273.366 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              68.531 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              535.492,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              344.738 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    210.825 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     98.028 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     35.885 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 222 127,8 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

1.473 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete   473 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  180.876,1 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:     15.382,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:    164.021 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Civil Alap                                   366 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési      12.113,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás                    0 e/Ft 



d) Pannon Kapu rendezv.                  0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap             1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                         0 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész       615 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts 1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                            0 e/Ft 

j) Bérkompenzáció        288 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Pályázati alap     5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása   5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               138.341 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 180.876,1 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-j) testületi döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen   

160 015 e/Ft működési célú központi támogatásban, 34 107,9 e/Ft Központosított működési 

célú támogatásban, 21 153 e/Ft a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési 

célú központi támogatásban, 7 902 e/Ft egyéb működési célú központi támogatásban, 8.837 

e/Ft egyéb felhalmozási célú központi támogatásban részesül.” 

 

6.§ A Rendelet 9.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 80 főben rögzíti.” 

 

 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 



 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendeletünkhöz (továbbiakban : 

rendelet) kacsolódóan az ingatlankezelő, SZET Szentgotthárdi Kft. kezdeményezte a rendelet 

5.§ (2) bekezdésének a módosítását, mely a jelenlegi szövegezésnek a részletesebb 

pontosítását jelenti. 

Javasoljuk ezen módosítás elfogadását. 

 

Továbbá javasoljuk a 7.§-s (3) bekezdésének a módosítását is mert a benne található Törvényi 

hivatkozás számát módosítni kell, mivel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosult. 

 

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 bérbeadó  feladatai és lehetőségei  és összhatásában a bíróság előtti követelés 

behajtása is egyértelműbbé válik. Emiatt a követelések behajtása hatékonyabbá válhat, a 

kintlévőségek könnyebben csökkenhetnek 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Kevesebb feladatot okoz, mivel nem kell 

külön-külön igazolni, hogy az ingatlankezelő jogosult-e bérleti szerződést kötni bérbeadóként.  

A jogalkotás elmaradásának esetén: Bíróság előtti követelés behajtás nehézkesebb lehet.   

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását és elfogadását. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 12. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 



1. számú melléklet1.sz. melléklet: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet    módosításáról 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 5.§. (2) bekezdés első mondata  a 

következők szerint módosul:  

„(2)  Az ingatlankezelő, mint bérbeadó, e rendelet alapján a Bizottság rendelkezésének 

megfelelően a saját nevében, a maga javára köti meg a bérleti szerződést és saját nevében 

jogosult annak módosítására, az azokból eredő igények érvényesítésére valamint a bérleti 

szerződés felmondására is.” 

 

2.§ A R. 7.§ (3) bekezdése a  következők szerint módosul: 

 

(3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével 

csak abban az esetben nyerheti vissza, ha az általa elvégzett munkálatok a 

Törvény  2. számú melléklet 91/A.§ 17. pontjában  meghatározott központi 

berendezéseket érinti.  
 

3.§ A rendelet 2013. október 01. napján lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 



Indokolás: 

 

1.§-hoz: 

Az ingatlankezelőt jogainak pontosabb megfogalmazása végett szükséges a módosítás.  
 

2.§-hoz: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosulása miatt van szükség. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. 09. 25-i ülésére. 

 

Tárgy :  Szentgotthárdi 2428 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 191/2013. számú határozata alapján elrendelte az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 6028 m
2
 alapterületű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

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

értékesítését 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Az eladási ár: nettó 4 000 000  - Ft.  

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. szeptember 13. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 400 000 .- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. szeptemberi testületi ülés. 
Értékesítés feltétele, hogy az ingatlanon lévő Gotthárd Therm Kft. által kihelyezett 

reklámtábla meglétét és láthatóságát (megfelelő rálátási szögét) az új tulajdonosnak is 

biztosítani kell!  

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.  

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

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló 

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

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

megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 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 21 banki napon belül egy 

összegben kell megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig egyedül a korábbi kérelmező, Fábián 

Gábor 9961 Rábagyarmat, Város u. 18. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó nyújtott be a fenti 

határozat feltételeivel megegyező ajánlatot, pályázata érvényes. (1.sz. melléklet) 

Az ingatlanra tett vételi ajánlata: nettó 4.000.000.-Ft, a 400.000.-Ft bánatpénz befizetésre 

került. 

 



 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§ 

(2) és (5) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti meg, melyről az ajánlat 

kézhezvételétől számított 35 napon belül nyilatkozik. 

 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az 
épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló 
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 
(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - 
amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 
rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az 
elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon 
értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon 
belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 
napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás 
igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi  CXCVI. 

törvény 13.§ (2) bekezdése szerint  

„(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet.”  

Tekintettel arra, hogy a pályázó egyéni vállalkozó, magánszemély, így vele a szerződés 

megköthető. 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy az ingatlanra vonatkozóan vizsgáltuk, hogy az eladási 

árat ÁFA terheli-e. Az építéshatóságtól kapott tájékoztatás alapján az ingatlan nem minősül 

építési teleknek, így ÁFA nem terheli.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény : 

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak 

a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 

amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 

jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 

hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 

kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 

magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 

megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 



m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 

(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

  

Építés hatóság állásfoglalása: 

A Szentgotthárd 2428. hrsz-ú telek: 
 

- beépítésre szánt területen fekszik 
- közútról megközelíthető 
- az építési szabályoknak megfelelően kialakított-e: az adott telket magába 

foglaló terület vonatkozásában helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel 
nem rendelkezünk, ezért az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 18.§.-a értelmében az illeszkedés szabályai az 
irányadók; 
az illeszkedés alapja a területen kialakult állapot, mely a már hatályát vesztett 
helyi szabályozókra vezethető vissza, mely a telket nem kezeli építési 
telekként      

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 

6028 m
2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Fábián Gábor 9961 

Rábagyarmat, Város u. 18. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul 

hozzá a 191/2013. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő 

feltételekkel és vételárért, amennyiben a Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított elővásárlási jogával nem él.  

 

Határidő a közlésre azonnal,  szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló 

nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     



1.sz. melléklet: 

 
 



.ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság azzal a kérelemmel fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához, hogy a szentgotthárdi 0703/14 és a 0707/15 hrsz-ú ingatlanban lévő 

Önkormányzat tulajdoni részarányát megvásárolnák a Magyar Állam számára a védett 

természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében. (1. és 2. sz. melléklet) 

Adatok: 

Település hrsz Terület 

(ha) 

AK Műv.ág Tul. 

részarány 

Önkorm. 

területe 

(ha) 

Ajánlott 

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.- 

 

Az ingatlanok Sztg-Farkasfa városrész dél-keleti részén találhatók. (térkép 3. sz. melléklet) 

 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet szerint: 

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

gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció biztosítása 

mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet. 

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, 

hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 

Védett természeti területek: 

 Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői 

vagy használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges. (Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóság) 

Erdők: 

Értékesítésére csak tulajdonközösség megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben 

minősített többségű döntéssel van lehetőség. 

 

Erdő művelési ingatlanok értékesítésekor a vagyonrendeletünk szabályozza a külterületi erdő 

művelési ágú ingatlanok értékének meghatározását.  

20/A§ (3) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke: az 

erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési érték) 

összegéből áll. 

a) 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.  

b) Az erdőállomány értékének meghatározása 

 Az erdőállomány értékét, a Rendelet 2. vagy a 3. táblázatában foglaltak szerinti 

számítás alapján kell megállapítani aszerint, hogy a 2. Táblázat alapján kell 

kiszámolni az erdőállomány értékét, ha  az erdő életkora nem haladja meg a táblázat 

szerinti életkort, és a 3. táblázat alapján kell kiszámolni az erdőállomány értékét, 

amennyiben ,  a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett életkort meghaladja. 

 



Kiss János erdőgazdálkodóval értékbecslést készíttetünk, ami a jelen előterjesztés 

pillanatában még nem áll rendelkezésünkre – a döntésig várhatóan csatolni tudjuk. 

Amennyiben az értékbecsült ár alacsonyabb az Igazgatóság által ajánlott vételárnál, javasoljuk 

a magasabb értéken történő meghirdetést. 

 

  

A Vagyonrendeletünk értelmében az ingatlanokat meg kell hirdetni értékesítésre, s a 25.- 

M/Ft alatti értékű vagyontárgyak értékesítése 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.   

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő  

külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló 

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

meghirdeti eladásra.   

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.- 

 

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). 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

                                                                                          Fekete Tamás   

                                       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

 



2.sz. melléklet: 

 



3.sz. melléklet: 

 
 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához 

hozzájárulás  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adott területrészeket az Önkormányzat tulajdonban lévő szentgotthárdi 926 

és 928/1 hrsz-ú ingatlanaiból, melyhez 11 magánszemély és a PRONAS részére a 67/2012. 

számú határozat 4.) pontja, a 125/2012. sz., a 200/2012. sz. és a 116/2013 sz. határozata 

alapján hozzá is járult. 

 

67/2012. számú határozat 4.) pontja 
„4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat 
által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 
szerint szabályozott 
haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú ingatlant Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg 
István Szentgotthárd Honvéd u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u . 39., 
Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., Horváth Brigitta 
Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. Hámori Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 5. I/3., 
Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. és Papfalvi Gábor Szentgotthárd 
Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek valamint a PRONASZ Egyesület 
Szentgotthárd számára. A. szerződő felek kötelezettsége, hogy a területet közösen 
rendbe tegyék és azon mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. A területen a 
rend fenntartásáért közösen felelnek. 
A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól.” 
 
125/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári 
törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön 
szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Takács Arnold 9970 
Szentgotthárd, Kethelyi u. 33. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 
 
200/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a 
Polgári törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a 
szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött 
Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Árva Tünde 9970 
Szentgotthárd, Petőfi u. 37. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 
 
116/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a 



Polgári törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a 
szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött 
Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Murányi Lajos 
9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., sz. alatti lakos az 1. sz. 

mellékeltben található levélben lemondott használói jogáról munkahelyi elfoglaltság miatt a 

területet nem tudja megfelelően gondozni. A jogviszonyának megszűntetését kéri 2013. 

szeptember 30-val. 

Továbbá Mesics Tamás és felesége, Mesicsné Papp Éva Melinda, 9970 Szentgotthárd, 

Pável Á. ltp. 3. I/5. sz. alatti lakosok azzal a kérelemmel (2.sz. melléklet) fordultak a T. 

testülethez, hogy a Merkliné Kardos Katalin által leadandó terület használatához 

hozzájárulni szíveskedjenek 2013.10.01-től.. 

  

Ahhoz, hogy a fenti kérelmek szerinti módosításokat a szerződésben végrehajtsuk a 

Vagyonrendelet szerint szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben haszonkölcsönbe vevők 

közt szereplő Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., sz. alatti lakos 

helyébe 2013.10.01-től Mesics Tamás és felesége, Mesicsné Papp Éva Melinda, 9970 

Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5. sz. alatti lakosok felvételre kerüljenek. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 9. 

 

                                                                                            Fekete Tamás 

       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     

 

 



1.sz. melléklet: 

 



2.sz. melléklet: 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 156/2013. 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 meghirdette. Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó 

társasház építésére van lehetőség. Továbbá a testület kikötötte kötbér megállapítását is a 

beépítés biztosítására, mi ezt 2.000.000.-Ft-ban állapítottuk meg. 

 

A pályázati kiírás: 

Pályázat feltételei az alábbiak voltak: 

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

szerződéssel társasházat építsen fel az Önkormányzat által a Pályázat nyertesének átadott 

tervdokumentáció alapján. 

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 ingatlan beépítésére rendelkezésre áll az építési engedélyezési tervdokumentáció, mely 

alapján 22 lakásos társasház építésére van lehetőség. 

- az épület csak 3 szintből állhat (földszint-emelet-tetőtér) 

- Épület nettó beépített össz. alapterülete 807,1 m2, 

- Lakások nettó össz alapterülete kerekítve: 659 m2 

- A lakások egyedi gáztüzelésű fűtőberendezéssel, konyha, szoba/szobák, zuhanyzó és WC 

helyiségekből állnak.  

A beruházó a meglévő engedélyezési tervdokumentációt módosíthatja, ill. új 

tervdokumentációt készíthet az érvényes, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. Tv. 18.§ (2) bekezdés illeszkedés szabályai szerint. A tervdokumentáció 

módosítása, másik tervdokumentáció készítésének költsége a beruházót terheli. 

A beruházást legkésőbb 2015. 06.30-ig meg kell valósítani. 

A nyertes pályázó köteles a megkötendő Megállapodás aláírásával egyidejűleg 2.000.000.-

Ft kötbért is megfizetni, mely a beruházás megvalósításának biztosítékául szolgál. A kötbér 

a beruházás elkészülte – használatba vételi engedély jogerőssé válása – után visszafizetésre 

kerül. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. szeptember 11.  

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

lakásterületet biztosít. A pályázatában meg kell jelölni, hogy az Önkormányzat számára a 

Pályázó hány darab lakást fog biztosítani. minimum 2 lakás megjelölése szükséges, ennél több 

lakás felajánlása az elbírálásnál előnyt jelenthet. 

A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás - darabszám - megjelölésével fogadjuk el. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. szeptemberi testületi ülés. 

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. 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.  

 

Javaslataink az új pályáztatáshoz kapcsolódóan: 

 

 

- A terület hasznosítását javasoljuk – továbbra is úgy, hogy azon lakások épüljenek  

- Mivel arra esélyt nem látunk, hogy az önkormányzat építsen maga lakásokat, így azt külső 

építő vállalkozó bevonásával kellene megvalósítanunk 

- Ugyanakkor nem javasoljuk, hogy az önkormányzat továbbra is ragaszkodjon azokhoz az 

évekkel ezelőtt elkészített  tervekhez melyek alapján kb. 20 szociális bérlakást hozott volna 

létre saját beruházásában.   – értelemszerűen minél nagyobb számban, lehetőleg minél kisebb 

alapterületen. 

- Azt viszont továbbra is javasoljuk, hogy a telek ellentételezéseként az önkormányzat 

lakásokat kapjon – összesen 100 m2-nyi, legalább két összkomfortos lakást önkormányzati 

szociális célra vagy egyéb bérbeadási célra is. 2011-ben 16.348.500.-Ft-tal (kerekítve: 

16.350.000.-Ft) kalkuláltunk (Ez tartalmazta az építési engedélyes tervek ellenértékét is.)  

Most új értékbecslést rendeltünk meg ami a bizottsági ülések idejére remélhetőleg 

rendelkezésünkre áll – ebből kiszámolva fogjuk meghatározni az ingatlan ellenértékeként azt 

a négyzetmétert, ahány lakásra a terület ellenértékeként igényt tartunk.  

 

- A jogi forma ráépítés; a folyamat első része, hogy a vállalkozó elkészítteti a  terveket, 

engedélyezteti azokat, majd megkezdi meg a ráépítést 

- a munkálatokat 2015. június 30-ra be kell fejezni a lakásokat az önkiormányzatnak birtokába 

kell bocsátani 

- arra az esetre, ha a munkálatokat nem kezdi el illetve ha nem fejezi be a vállalt határidőre, 

legyen köteles óvadék fizetésére 

. 

-  Vagyonrendeletünk a vagyon értékesítésére meghatározott feltételek fennállta esetén ír elő 

meghirdetési kötelezettséget. Ez az általunk javasolt megoldás nem elidegenítés, hanem 

egyfajta ingatlanfejlesztés, hiszen az ingatlan tulajdonosa a ráépítés befejezéséig az 

önkormányzat marad, a felépülő társasházban pedig szintén tulajdonosa lesz az önkormányzat 
a jelenlegi telek + értékbecslés összegével értékével azonos értékű lakásnak. A vagyon 

elidegenítése esetén 25 millió Ft-os értékhatár az, amely alatt a meghirdetés a helyben 

szokásos módon, (Helyi újság, városi tv, önkormányzat honlapján,  Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblán), felett pedig ennél szélesebb körben kell meghirdetni 

(legalább egy megyei, vagy országos lapban történő megjelenést jelent, aminek költsége 70 – 

120.000.-Ft) 

 



 

Továbbá a beépítés biztosítékaként kikötendő kötbér összegét is kérjük átgondolni, hogy az 

2.000.000.-Ft maradjon, vagy alacsonyabb legyen. 

 

 

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

értékét. 

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 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.  

………………………………………………………………..  

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

              Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2013. szeptember 12. 

                                                                                       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. 09.30-ig meg kell valósítani. (a vállalt határidő lehet ennél 

rövidebb is) 

A nyertes pályázó köteles a megkötendő Megállapodás aláírásával egyidejűleg leaglább  

………………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 …….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 …….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. szeptember 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Nyilvános WC működtetése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárdon a Mártúírok útján a jelenlegi borszaküzlet alatt található az egyetlen 

nyilvános WC. A létesítmény igen rossz, használhatatlan volt míg néhány évvel ezelőtt a 

borszaküzletnek a nyilvános WC építményére való ráépítésével egyidejűleg a ráépítő által 

teljesen felújításra került és ezt követően öt éven keresztül a ráépítő az önkormányzati 

tulajdonú WC-t minden külön ellenszolgáltatás nélkül köteles volt működtetni.  

A Wc nyitva tartása megegyezett az üzlet nyitva tartásával.  (H-P: 10-18:00-ig , szombaton 

meg 9-13:00-ig) 

Az üzemeltető elmondása szerint hetente 2-10 ember használja a Nyilvános WC-t, amely 

100.-Ft-os érmével működik, viszont többször előfordult, hogy a hátsó, férfi részlegen a lent 

található ajtó előtt végezték el a dolgukat az emberek – ez történik nappal…- az ilyen dolgok 

feltakarítása „enyhén” kellemetlen  

Nyitvatartási időn kívül a lejáratnál lévő rácsos kapu bezárásra kerül. 

A mozgáskorlátozott WC-be történő bejutáshoz az ott elhelyezett nyomógombbal lehet 

jelezni, mely az Üzletben jelez, így az ott dolgozó személyzet nyitja ki az ajtót. (Ezen 

„szolgáltatás” továbbra is megoldható, attól függetlenül, ha nem az Interszig 2000 kft 

üzemeltetné tovább a WC-t, természetesen nyitvatartási időben..) 

 

A Képviselő-testület 2012. októberi ülésén – a fent említgett öt év lejártával -  a Nyilvános 

WC üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi 256/2012. számú határozatot hozta 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-ú, 

ingatlanon lévő, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  tulajdonában álló Nyilvános WC 

üzemeltetéséről szóló, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület az idei évre kifizetendő 30.000.-Ft+Áfa összeget a működési céltartalék, 

intézmény üzemeltetési elkülönített keret terhére biztosítja, a jövő évre vonatkozó 

kötelezettséget, pedig a 2013 évi költségvetési keretben tervezni szükséges.” – ez tehát havi 

10.000.- Ft-os ellenszolgáltatást jelentett. 

A megkötött Megállapodás az 1. sz. mellékletben található, mely megállapodás határozott 

idejű, s hatálya 2013. szeptember 30-n lejár.  

 

Baranyai Vilmos az Interszig 2000 Kft. képviselője (A nyilvános WC feletti borszaküzlet 

tulajdonosa) jelezte felénk, hogy a jelenlegi fizetési feltételekkel nem hajlandó tovább 

üzemeltetni a Nyilvános WC-t. 

Szóbeli egyeztetés alapján az alábbi javaslatot tette: 

A további üzemeltetést havi 40.000.-Ft+Áfa összegért vállalná, mely összeg tartalmazná a 

havi víz és áramfogyasztás díját is. (Az ingatlanon ezen közművek mérésére 1-1 főmérő van, 

Baranyai Úr az üzletének külön mérésére almérőket szereltetett, ha ő üzemeltetné tovább így 

ezen költségeket viselné.)  

A távhőszolgáltatás tekintetében az üzletet leválasztotta a távhő rendszeréről, a WC-ben 

továbbra is távhős fűtési mód van, melynek költségeit az Önkormányzat fizetné. 

Ugyan a szerződésben benne foglaltatik, hogy a karbantartási munkákat az Önkormányzat 

megfizeti – kisebb karbantartási munkálatokat végzett, pl. zárjavítás de ezen apró 

költségekkel nem fordult hozzánk.   

 



A SZET Szentgotthárdi Kft-től is kértünk ajánlatot a Nyilvános WC üzemeltetésére, mely 

alapján havi 62.500.-Ft+ÁFA-ért vállalnák rezsidíjak nélkül. 

 

Amennyiben a T. Testület szeretné továbbra is üzemeltetni a Nyilvános WC-t, úgy a tervezett 

megállapodás a 2. sz. mellékletben található, mely továbbra is határozott időtartamú, 2013. 

10.01-től 2014.09.30-ig szól. A kapott ajánlatok alapján Interszig 2000 KFT ajánlata az 

előnyösebb. 

A másik lehetséges megoldás, hogy a Nyilvános WC-t bezárjuk, így nem kell üzemeltetésért 

fizetni, csak a minimális közmű alapdíjakat és téli temperáló fűtést. 

 

Meggondolható  még az is, hogy a nyilvános WC-t teljesen ingyenessé tesszük – ezzel 

vélhetően megelőzhető, hogy a pénz bedobása helyett a „vendég” a dolgát az ajtó előtt végzi 

el mert fizetni nem akar vagy nincs nála érme, illetve járható út az is, ha a bedobandó 

összeget megemeljük, hogy a bevétel magasabb legyen.  

Az is igaz, hogy terveink ellenére a városi információs táblák között nem jelent meg a 

nyilvános WC-re útba igazító tábla, így az idegenek nem is tudják. hogy van ilyen a 

városban.  

E megoldások közül is lehet egyet kiválasztani. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetéséről szóló, jelen 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület az idei évre vonatkozó 120.000.-Ft+Áfa összeget a működési céltartalék 

(pályázati alap) terhére biztosítja, a jövő évre vonatkozó kötelezettséget, pedig a 2014 évi 

költségvetési keretben tervezni szükséges. 

Felelős: szerződés aláírásáért Huszár Gábor Polgármester 

              az üzemeltetés új formájának beindításáért Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Határidő: azonnal 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetése kapcsán a következőket 

határozza meg: ……………………………………..  A jövő évre vonatkozó kötelezettséget, 

a 2014 évi költségvetési keretben tervezni szükséges. 

Felelős: az üzemeltetés új formájának beindításáért Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Határidő: azonnal 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetését továbbiakban nem 

kívánja megoldani, így elrendeli annak bezárását. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

              városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     



1.sz. melléklet: 

 



 



2.sz.melléklet: 
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11. (képviseli: Huszár Gábor polgármester, adósz.: 15733720-2-18, bankszámlaszám: 

11747068-15421481), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről INTERSZIG 2000 Kft.  9970 Szentgotthárd…Mártírok út 5/b (képviseli: Baranyai 

Vilmos ügyvezető. Cégj.sz.: 18-09-111274, Adósz.: 12343382-2-18 Bankszámlaszám:10918001-

00000035-20760001, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 

 

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó a tulajdonosa a Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 1. szám alatti, 1074/3/A/1 hrsz-ú, 

nyilvános WC ingatlannak. Megbízó tulajdonos jelen megállapodás keretében megbízza az 

Üzemeltetőt, hogy a nyilvános WC-t üzemeltesse az alábbiak szerint: 

- Nyilvános WC nyitva tartási idejének meg kell egyeznie legalább az Üzemeltető 

által, az emeleti szintem működtetett Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 2. szám 

alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet nyitva tartásával, 

-  az előírásoknak megfelelő takarításáról gondoskodik, ennek feltételeit biztosítja, 

- fizeti a nyilvános WC rezsiköltségei közül: a víz-szennyvíz-, villany- költségeket  

 

2. Az Üzemeltető a megbízást elfogadja. A nyilvános WC üzemeltetését alvállalkozó részére is át 

lehet adni, de a nyitva tartásra és üzemeltetésre vonatkozó megállapodás betartásáért a 

Üzemeltető lesz továbbra is a felelős. 

 

3. A nyilvános WC használatáért használati díj szedhető, mely az Üzemeltetőt illeti, annak 

mértékét az Üzemeltető maga határozza meg. A díj mértékének reálisnak kell lenni. 

 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés ellenszolgáltatásaként a Megbízó 

havi nettó 40.000.-Ft+ÁFA-t (azaz nettó Negyvenezer forint + ÁFA-t) fizet, mely díjat 

minden hónap 15. napjáig köteles az Üzemeltetőnek szabályosan kiállított számla ellenében az 

Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000035-20760001 számú számlájára megfizetni.  

 

5. A nyilvános WC karbantartásáról, a meghibásodások kijavításáról a Megbízó gondoskodik, 

ezen költségek a Megbízót terhelik. A felmerülő javíttatások, karbantartási feladatok 

felmerülésekor a munkálatok elvégzése vagy megrendelése előtt köteles ezt az Üzemeltető a 

Megbízó felé jelezni. A munkálatok elvégzésére vagy megrendelésére azt követően kerülhet 

sor, ha ezzel a Megbízó képviselője egyetértett. A Üzemeltető által jelzett problémák, 

feladatok elmaradásának következményei a Megbízót terhelik.  

 

6. A nyilvános WC fűtési költségeit a távhőszolgáltatást biztosító Régióhő KFt. felé a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 

7. A jelen megállapodás határozott időre szól, nevezetesen 2013. október 1-től 2014. 

szeptember 30-ig. A jogviszony a szerződő felek megállapodása esetén további határozott 

időre meghosszabbítható lesz.  

 

8. Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz 

szükséges, hogy a Nyilvános WC megfelelő és biztonságos üzemeltetése megvalósuljon. 

 

9. A Megbízó vállalja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő egységes 

információs táblarendszeren legalább 3 helyen a nyilvános WC feltűntetésre kerül. 

 



10. A jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha az Üzemeltető a Szentgotthárd, 

Mártírok u. 5/B. 2. szám alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet működtetésével felhagy. Azonnali 

hatállyal az Üzemeltető felmondhatja a jelen megállapodást, ha a Megbízó a 4. pont szerinti 

összeget nem fizeti meg. A Megbízó szüntetheti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, ha az 

Üzemeltető az e szerződéssel vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 

11. A Megbízó képviselője e jogviszony fennállása idején: 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

telefonszáma: 94/553-030; 0630/4913564 

Az Üzemeltető képviselője a jogviszony idején: 

Baranyai Vilmos  

telefonszáma: 0630/9322583 

 

12. A jelen megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

jóváhagyásával együtt érvényes.  

   

13. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 

mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  

 

14. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amiről ebben a szerződésben külön nem 

rendelkeztek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentgotthárd, 2013. ……………………………..….. 

 

 

 
……………………………………… 
Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 
Képv.: Huszár Gábor polgármester 

MEGBÍZÓ 

 
………………………….………………………….. 

INTERSZIG 2000 KFT. 
Baranyai Vilmos 
ÜZEMELTETŐ 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

…………………………………….. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi irodavezető 

 

 

 


