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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak 

székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenti kötelezettségének teljesítése érdekében a 

helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, 

valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 

vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást 

minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést 

követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti 

működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

 

Az előterjesztés 1. számú mellékletében található együttműködési megállapodást 2012. június 

1-jén kötötték a felek, a 2013 júniusában végrehajtott első felülvizsgálat eredménye alapján 

2013. július 16-án aláírt módosítás szövege a 2. számú mellékletben található. A 

megállapodás szerződő felei: Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, a Német, a Szlovén és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok. 

 

Az együttműködési megállapodást és a 2013-as módosítás szövegét felülvizsgálta a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint az egyik szerződő fél. A Hivatal a 

felülvizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy a megállapodás tartalma jelenleg 

módosítást nem igényel. 

Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület ugyanezt az álláspontot fogadja el határozatában. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal  mint helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési 

Megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem kezdeményezi. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. október 20. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 215/2014. számú képviselő-testületi határozat 1.) 

pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat 2015. évi fordulójához. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2014. 

október 01. volt - Szentgotthárd Város Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a 

nyilatkozatot, melyet a Pályázatkezelő el is fogadott. 

 

A  pályázati kiírás ("A" és "B" típus együttesen) dátuma 2014. október 03. volt, a kiírást a 

Hivatal közzé is tette helyben szokásos módon. 

 

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

felsőoktatási tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben felsőoktatásban megkezdeni kívánó 

tanulók számára szól. Az ösztöndíj időtartama: 

 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, 

 „B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap.  

 

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

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

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

„B” típusú pályázat esetén is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2014. számú határozat 3. 

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

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

arról, hogy az Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában összesen 400.000,- Ft 

támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetésben kell 

tervezni. 

 

Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 

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

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

tavaly ezt 4.000,- Ft/fő/hó összegre emelte. 

 

A megemelt támogatási összeg egyrészt lehetőséget biztosítana arra, hogy a pályázók számát 

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

dönteni szükséges a  Tisztelt Képviselő-testületnek. Tájékoztatásul az elmúlt években 

pályázók száma: 

          2013. év  11 fő 

2012. év   12 fő 



2011. év   14 fő 

2010. év   14 fő 

2009. év   14 fő 

 

A szabályzatunk alapján a pályázatokat az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és 

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

 

A pályázatok beadásának határideje: 2014. november 07. A pályázatok ÁSZF-ben 

rögzített elbírálásának határideje: 2014. december 08. A vonatkozó önkormányzati 

rendeletünk kimondja, hogy az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város Képviselő-testületénél lehet 

fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen dönt. (Amennyiben a 

novemberi bizottsági ülésen döntés születik és esetleg a pályázók részéről történik fellebbezés, 

a Képviselő-testület a decemberi  rendes ülésén tárgyalni tudja.) 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában  

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

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

Határidő : 2014. december 08. 

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

 

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában  

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

nyújt 

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

Határidő : 2015. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2014. október 16. 

                    

 

                                                                                                  dr. Gábor László 

             Önk. és Térségi  Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága tagjainak 

megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. §-a értelmében a rendőrkapitány és az 

illetékességi területen működő önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok 

ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére – a közbiztonság fenntartásában érintett 

állami szervezetek és egyesületek bevonásával – bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot 

hozhatnak létre. A bizottság elnökét, tagjait együttesen bízzák meg az önkormányzat 

képviselő-testülete megbízatásának időtartamára. A bizottság maga állapítja meg 

működésének részletes eljárási szabályait. 

 

A bizottságot a rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat közvetlen kapcsolattartására, az 

információk torzítás nélküli átadására, a lakossági igények jobb megismerhetőségére, 

valamint a problémafelvetés csatornáinak biztosítására célszerű létrehozni. A bizottság 

alapszellemiségét a „helyi problémák, helyi megoldások” kérdéskör mentén érdemes 

meghatározni. 

 

A bizottság tevékenységi köre kiterjedhet:  
- a település köz- és közlekedésbiztonsági, bűnügyi helyzetének elemzésére, új 

elkövetési formák, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló 
tényezők ismertetésére;  

- a gyermek- és ifjúságvédelmi propaganda feladatokkal összefüggő tevékenységi 
körök leosztására, a végrehajtott feladatok értékelésére;  

- közlekedési balesetek megelőzéseinek kérdéskörére;  

- sport, illetve a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 
rendezvények, valamint egyéb kiemelkedő egyéb kulturális és vallási események 
biztosításának tapasztalataira;  

- az önkormányzat képviselőtestületének tagjaihoz eljutatott köz- és 
közlekedésbiztonságot érintő állampolgári bejelentések megtárgyalására, a 
polgármesternek a bűnügyi helyzetre vonatkozó elvárásainak közlésére;  

- a rendőrkapitányság, valamint a lakossági önvédelmi szerveződéseinek, illetve a közterület-

felügyeleteknek együttműködési csatornáinak biztosítására; 

- a közbiztonság és a közrend fenntartásáért felelős szervek, szervezetek tevékenységével 

kapcsolatban állásfoglalás kialakítására, javaslatok, ajánlások tételére faladatuk jobb és 

hatékonyabb ellátása céljából; 

- a képviselő-testület munkatervében szereplő, a bizottság feladatkörét érintő napirendek 

előzetes véleményezésére. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2003-ban hozta először létre Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát, majd 2006 és 2010 novemberében az akkori új 

képviselő-testületek megválasztották a Bizottság új tagjait. 2014. október 12-én a 2010-ben 

felállt Bizottság tagjainak megbízatása a jelenlegi képviselő-testület megválasztásával 

megszűnt, ezért most döntenünk kell a Bizottság új összetételéről. 

 



Ebben a ciklusban is módosítanánk a Bizottság összetételén. A Belügyminisztérium által 

2012-ben kiadott „Módszertani útmutató a közbiztonság és közrend fenntartásával 

kapcsolatos önkormányzati feladatokról” szerint: 

 

A bizottság állandó tagjai lehetnek:  

- polgármester;  

- képviselőtestület tagjai;  

- az önkormányzat közbiztonsági referense;  

- rendőrkapitány (vagy a helyettesítésére kijelölt személy).  

 

Kizárólag tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:  

- az illetékességi területhez tartozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 

képviselője;  

- katasztrófavédelmi szerv vezetője;  

- természetvédelmi és mezei őrszolgálatok képviselője;  

- a helyi közterület-felügyelet vezetője (esetünkben a jegyző – az előterjesztő megjegyzése);  

- az adott illetékességi területen a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 

szóló 2011. évi CLXV. törvény szerint működő polgárőr egyesületek vagy szövetség vezetői.  

 

E dokumentum természetesen egy útmutató amely nem kötelező érvényű 
jogszabály, az abban foglaltaktól adott esetben el  is lehet térni.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a javaslataimat, s a Bizottság 
tagjait megválasztani szíveskedjék! 
Amennyiben a határozati javaslat szerint megtörténik az új tagok választása, úgy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg hatályos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Koncepciójának a Bűnmegelőzési Bizottság összetételére vonatkozó részét is módosítani 

szükséges. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szendrődi Barnabás rendőr 

alezredessel mint illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára az alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: ……………………………………, 

tagjainak: 

………………………………………………........................................................................... 

………………………………………………........................................................................... 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az 1. számú melléklet 

szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2014. október 20. 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1. sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója III. 

fejezetének (A lakosság biztonságérzetét erősítő és fenntartó, már meglévő tényezők) 6. 

pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„6) A Képviselő-testület a 60/2003. sz. határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság 

megszervezésének kezdeményezését írta elő. 

 

A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés a 260/2003. sz. 

határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben, Városi Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006., 2010. 

majd a 2014. évi választásokat követően a képviselő-testület új bizottsági tagokat választott. 

A bizottság szakmai testület, 

elnöke …………………………………….., 

tagjai: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..” 

 

A Koncepció egyebekben nem változik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: ÁROP pályázat benyújtása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Államreform Operatív Program keretében megjelent a „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-

1.A.3.-2014 kódszámú pályázati felhívás. A konstrukció által lehetőség nyílik az 

önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások 

megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére 

a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás 

területén. 

 

A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy 

járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és 

megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által ellátott – koordinációs 

tevékenység megvalósításával.  

 

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka, tehát saját 

forrás nem szükséges a támogatás megszerzéséhez. A kedvezményezett támogatási 

előlegre is jogosult a megítélt támogatás 25 százalékáig. Szentgotthárd, mint járásszékhely 

település által igényelhető támogatás összege legalább 15 millió, de legfeljebb 22 millió Ft.  

 

A pályázat szakmai koncepciójának összeállítása folyamatban van, járási szinten a helyi 

esélyegyenlőségi, szociális, egészségügyi és munkaügyi területek képviselőinek bevonásával. 

A megfogalmazott célok leginkább a foglalkoztatottság növelése, szociális szolgáltatások 

térségi rendszerének megtartása és fejlesztése, az egészséges életmóddal kapcsolatos 

ismeretek terjesztése, a civilek bevonása és az önkéntesség témaköreihez kapcsolódtak. 

 

A pályázat keretében alapvetően az esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó 

ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységeket, esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást 

szolgáló tréningeket, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködést és egyéb képzéseket, 

közösségi rendezvényeket tudunk megvalósítani, illetve a helyi esélyegyenlőségi programok 

végrehajtását segítő szakértőt tudunk bevonni. Mindezek mellett létrejön az 

esélyegyenlőséggel, felzárkózással kapcsolatos feladatok járási szintű egyeztetésének 

párbeszéd-fóruma, a járási felzárkózási kerekasztal, továbbá elkészül a járáson belül 

felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését 

megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - „Esélyteremtő-programterv” 

is.  

 

A pályázat tehát hasznos lehet a járási szintű partnerség-építésben, illetve egy járási 

felzárkóztatási kerekasztal létrehozása valósulhat meg, amely képes lehet a felmerülő 

problémák közös megvitatására, közös megoldások keresésére. Ezen túl a járási 

foglalkoztatási partnerség is megerősödhet, amely hasznos lehet a Területfejlesztési Operatív 



Program munkahelyteremtő, és kapcsolódó képzési, mobilitás támogatási támogatásainak 

fogadásához, hiszen azokat helyi foglalkoztatási paktumokon keresztül tervezik lebonyolítani. 
 

A pályázat eredményeként létrejövő programterv elkészítése hasznos lehet az Önkormányzat 

számára abból a szempontból is, hogy vélhetőleg az újabb uniós pályázati ciklusban ennek a 

dokumentumnak a megléte előfeltétele lesz a pályázatokon való indulásnak - a programterv 

készítése ezen túlmenően segítheti a megnevezett területeken a 2014-20-as EU-s forrásokra 

való felkészülést is.  

 

Pozitív elbírálás esetén 2015 január – 2015. szeptember között lehet a megvalósítás időszaka. 
 

A felhívás alapján a megvalósuló pályázati tevékenységek esetében nem értelmezhető 

fenntartási kötelezettség, a záró beszámoló jóváhagyásával a projekt lezártnak tekinthető. 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önormányzat pályázati kérelmet nyújtson be a „Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című, ÁROP-1.A.3-2014 

kódszámú pályázati felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2014. október 20. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy: Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) tetőszerkezetének felújítása II. üteme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények : A Szentgotthárd és Térsége Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc u. 1. épülete 

tetőszerkezetének  régóta húzódó javítása az  I. ütem (utcai rész és torony) kivitelezési munkáinak 

megkezdésével megoldódni látszik. A kivitelezésre elkülönített 6.8 MFt sajnos a kivitelezés I. 

ütemezéséhez nem volt elegendő, ezért városunk önkormányzata az utcai rész kivitelezéséhez a 

209/2014. határozatával további 5.6 MFt-ot biztosított.  

 

A tetőjavítás I. ütemének terv szerint  haladó kivitelezői munkái során kiderült, hogy a tetőjavítás 

nemcsak az utcafront felé szükséges – a tető  a Zeneiskola udvari részén is ugyanolyan jellegű, sürgős 

felújítást igényel, amit mint a tetőszerkezet II. üteme szerinti javítási munkáit kellene kezelni. 

Célszerű lenne - a költségek minimalizálása végett a munkákat a jelenlegi felújításhoz kapcsolódva, 

annak részeként kellene még ez évben megcsinálni. A tetőfelújítás ütemekre bontására városunk 

költségvetésében eredetileg biztosított 6.8 MFt és a teljes tetőfelület felújítására adott bruttó 

17.977.899,- Ft közötti különbség miatt volt szükség. A 209/2014. határozatban biztosított 5.6 MFt 

csak az I. ütem kivitelezését  (bruttó 11.627.121,-Ft) tette lehetővé. 

A tetőfelújítás II. ütemének ez évi költséghatékony kivitelezéséhez további 5.000.612,- Ft + ÁFA 

összegre lenne szükség. 

 

 

ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT  ZENEISKOLA TETŐSZERKEZETÉNEK 

FELÚJÍTÁSÁHOZ : 

 

 Mi indokolja a tetőszerkezet II ütemének idei kivitelezését ? – A Zeneiskola (volt városháza) 

épületének tetőszerkezete igen rossz állapota került évről évre a felújítások elmaradása miatt. Ez 

ma már nemcsak a tetőszerkezetet de az épület födémszerkezetét is tönkre tette, egyes termek 

felett a födémszerkezetet i cserélni kell. Sajnos a további beázások esetén a kár még tovább 

növekedne. A tetőszerkezet teljes felújításával viszont a Zeneiskola épületének beázásai teljesen 

megszűnnének, a kivitelező a szükséges állványzatával a helyszínen tartózkodik, így az idei 

felújítás a jövő évinél olcsóbb lehetne. 

 

 Mi a tetőfelújítás hosszú távú kihatása? – Szentgotthárd egyik jelentős történelmi múltú, 

műemlék jellegű épületének állagmegóvását biztosítja.   

 

 A felújítás milyen hosszú távra hat ki?: - A felújított tetőszerkezet az épület állagmegóvását min. 

30-40 évre biztosítja.  

 

 Mi történik a tetőfelújítás II. ütemének elmaradása esetén?: - A zeneiskola udvari épületszárnya 

beázhat, az okozott kár jelentős lehet és a karbantartási költségek is növekedhetnek 

 

 A tetőfelújítás pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? – Önkormányzatunk a fejlesztésekre 

kapott központi támogatás révén a szükséges forrásokkal rendelkezik. 

 

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

szíveskedjen. 

 



Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd és Térsége 

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája  Szentgotthárd, Deák F. u. 1. szám alatti épület 

tetőszerkezete D-i oldalának felújításához, a megvalósításhoz bruttó 6.500 e/Ft-ot biztosít a 2014. évi 

fejlesztési céltartalék terhére. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2014. október  20. 

 

                                             

                                          

      Fekete Tamás 

               városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs  Zsolt 

   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 

1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 m2 területű garázs megüresedett, a garázs kiutalható, a garázs havi 

bérleti díja: 6110.-Ft/hó+ÁFA, összesen bruttó 7760.-Ft/hó. 

 

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése 

alapján: 

„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

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

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

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

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

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

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

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

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

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

indokolni nem kell.  

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

 

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

 

Határozati javaslat 

 

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti 1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. Bérleti 

díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: bruttó 7760.-Ft/hó. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 13. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. novemberi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2014. október 13. 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2014. számú határozata 

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

alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásra történő meghirdetését 

a helyben szokásos módon. A hirdetményeket a Város Tv-ben, honlapon és a hivatal 

faliújságján megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre került. 

 

A hirdetményben megadott határidőig, 2014.09.15-ig a Welicon Kft. 9700 Szombathely, 

Kárpáti Kelemen u. 88. sz. pályázott, határidőn túl 2014. szeptember 16-n a Fanatic Bt. 

Szentgotthárd pályázata érkezett. 

A 2014. 09. 24-n megtartott testületi ülésre mindkét pályázó visszavonta pályázatát, s a 

Testület nem vette fel tárgysorozatba a nyílt napirendi pontok közé az üzlethelyiség 

hasznosítását, továbbá nem kezdeményezte annak ismételt meghirdetését sem. Így most az 

üzlethelyiség hasznosítását ismét visszahozzuk. 

 

korábban ezekről írtunk: 

„BÉRBEADÁS:  
A testületnek meg kell határozni a bérbeadás feltételeit (pl. Határozatlan idő, 

felmondási idő, havi bérleti díj, tevékenységi kör stb..), s ezek alapján meg kell 

hirdetni bérbeadásra, majd a beérkezett pályázatok közül dönteni arról, hogy kivel 

kerüljön megkötésre a bérleti szerződés. 

  

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

üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása: 

Megjegyeznénk, hogy a bérlemény belül felújításra, átalakításra szorul, itt lehetőséget kellene 

adni a bérlőnek, hogy amennyiben hasznos, és értéknövelő beruházásokat végezne (pl. gáz 

bevezetése, elektromos hálózat felújítása, stb.), és azt az Önkormányzat részére előzetesen 

bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. Erről 

külön megállapodás szükséges, vagy a megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni ezen 

kitételt.  

 

Nyílt titok, hogy jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjai 

mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő Széll K. téri üzletek bérleti díjai az alábbiak: 

Széll K. tér 16. Gyógyszertár (258m2) bérleti díja: 3458.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Centrum Horgászbolt (82m2) bérleti díja: 1861.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. „Familia”üzletház (171m2) bérleti díja: 1403.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Cafe Corso étterem (141m2) bérleti díja: 2215.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

 

A hirdetménybe az alábbi feltételeket javasoljuk beemelni: 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2), (ami a Cafe 



Corso étterem bérleti díjához hasonló.) 
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap  felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  Amennyiben a testület 

szeretne egyéb kizárható tevékenységet is meghatározni, úgy azt a határozatban megteheti. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során  

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.” 

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2013.(X.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:  
 
2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI  
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján 
hasznosítható helyiségekről.  
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a 
helyiség jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni 
lehet a pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke 
az 5 millió forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.  
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a 
beérkezett pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat 
mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a 
Képviselő-testület állapítja meg. 
A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe 
adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.  
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy 
határozatlan időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik.  
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, 
döntését indokolni nem kell.  
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel. 

 



 

Azt javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a helyiséget hirdesse meg újból bérbeadásra, a 

múltkori kiírási feltételek szerint.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 

lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2014. november 14. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. novemberi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

További kizárt tevékenységi kör: ……………………………………………………….. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés 

során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 

történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 

bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2014. december 2-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási 

és elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor októberben az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2014. október 14. 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 



 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2014. október 29.-i ülésére 

 

 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

Lejárt határidejű határozat nincs. 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2014. szeptember 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 5 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

 

 

 

 



Két ülés között történtek 

2014. október 

 

 

 Megtörtént I. ütemben az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zárt-

csapadékcsatorna hálózat (átereszek) 2803,40 fm hosszúságú szakaszának mosatása. A 

szélsőségesen csapadékos időjárási körülmények miatt további csatorna-hálózat mosatását 

is el kell/kellett végeztetni (II. ütem) 3580 fm-en a további kártételek megelőzése 

érdekében, amely teljesítése folyamatban van.  Kivitelező: HEPI-HP Kft. Bucsu 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Zrínyi Miklós utca – Brenner J. tér – Kethelyi utca 
környezetében a csapadékvíz-elvezetés rendezésének I. üteme (20 fm-en a beton átereszek 

cseréje, 40 + 25 fm árok iszapolására, 2 db áteresz tisztítása, mosatása). A II. ütem 

kivitelezésére a további priorítási sorrendben előbbre sorolt munkálatok elvégzését 

követően és az időjárás függvényében kerül sor (2 db rácsos áteresz építése, 40 fm beton 

folyóka, illetve zárt vezeték építése) Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd – Rábakethely városrészen a feltárt csapadékvíz-elvezetési 
problémák rendezésének I. üteme Duxler u.- Vakarcs K. utca környezete. A II. ütem 

rendezése folyamatban van Mikes K. – Felsőmező u. – Radnóti M. – Tóth Á. utca. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

 Folyamatban van a Szentgotthárd Kethelyi-patak 435 + 40 fm hosszúságú szakaszán a 

meder rendezésére, illetve 1 db út alatti áteresz építése. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 

 

 Folyamatban van a Kertvárosi utcában megrongálódott forgalomtechnikai küszöb 
helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megbízást adtunk az alábbi vízgyűjtő területek környezetében a meglévő csapadékvíz-
elvezető árkok, átereszek állapotfelmérésére, illetve felülvizsgálatára, valamint a 

szükséges beavatkozások meghatározására tanulmánytervi szinten a felülviszgálat alapján 

javasolt vízelvezetési irányok és befogadók vonatkozásában. Továbbá a felmérések, 

egyeztetések alapján meghatározott esetleges új vízelvezetési irányokra vízjogi létesítési 

tervek elkészítésére. Tervező: Linakron Kft. Zalaegerszeg. Teljesítési határidő: 

tanulmánytervek Megrendelői egyeztetést követő 65 munkanapon belül, vízjogi létesítési 

engedélyezési tervek Megrendelői egyeztetéseket követő 45 napon belül 

 

o Vakarcs K. u., Duxler u., Mikes K. u., Radnóti M. u., Felsőmező u., 

Tóth Á. u., Zöld Mező U., Mathiász A. u., III. Béla király u., Kertvárosi 

u. által alkotott területen; 

o Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész nyugati része; 

o Szentgotthárd  Május 1. út, Hunyadi J. u., Baross G., Móricz Zs., 

Mátyás király, Malom, Jókai M. és Gárdonyi G. utcák területe; 

o Szentgotthárd-Rábakethely városrész Bem József utca – Szentgotthárd 

190. hrsz.-ú árok környezete; 

o a Szentgotthárd-Rábafüzesi városrész Terminál Park – Rábafüzesi 

bekötőút környezetében (Szentgotthárd 0237/1., 1237/3. és 0265. hrsz. 

árkok); 



 

 

 2014. október 10-én az önkormányzati kezelésű védelmi művek, felszerelések, eszközök, 

gépek és anyagok, valamint a védekezési felkészültség felülvizsgálatával kapcsolatos 

bejárást tartottunk a Vízügyi Igazgatóság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és SZET 

Szentgotthárdi Kft. bevonásával. 

 

 

 

 
 

Pénzügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Elszámolási számla egyenlege szeptember 1-én:      38.988.708,- Ft 

 Bevételek szeptember 1- szeptember 30.:                 658.105.812,- Ft 

 Kiadások szeptember 1- szeptember 30.:      -    272.246.864,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án   424.847.656,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk  nincs.   

 

A 2014. évi XXXIX. törvény 62-64.§ az alábbiakról rendelkezik: Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 24.§(1); 87.§, valamint a 109.§ (1) bekezdés 6. pontjában a 

„költségvetési koncepció és a” szövegrész hatályát veszti.  

A fentiek miatt az önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja az önkormányzat három-

negyedéves beszámolóját, s nem kell a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2015. évi 

költségvetési koncepciót. 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2014. havi ÁFA bevallások 

- 2014. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó 

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: PM info, jelentés, Mérlegjelentés, 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva 

önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése 

- 2014. évi mutatószám felmérés 

 

Adóhatósági munka: 



 

2014.évi 3. negyedéves    zárás elkészítése, zárási összesítők átadása a költségvetésnek. 

Tételes kimutatás elkészítése a gépjárműadó bevételekről, visszautalásokról, és a kimutatás 

megküldése a MÁK –ba. 

Gépjárműadó bevétel államot megillető részének rendezése. 

Az ONKADO program módosítása miatti változások átvezetése.  

A 2014. évi második félévi adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé 

A parkolóbérlethez igazolások kiadása. 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra bejelentkezők és a megszűnt 

vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

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

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2014. augusztus havi információs jelentése 
 

2014. július 21 – 2014. augusztus 20. 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 334 fő, 19 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,2 %. 

A tárgyidőszaki belépők száma (52 fő) az előző időszakhoz képest 4 fővel csökkent. 

Feldolgozóipar (12 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4 fő); szállítás-raktározás, 

közigazgatás (2-2 fő). Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 26 fő érkezett. 

Kilépők száma: 72 fő, 10 fővel több, mint az előző időszakban. A közfoglalkoztatásban 

helyezkedett el a legtöbb ügyfelünk (28 fő). 25 fő egyéb kilépési ok. 17 fő elhelyezkedett. 
Együttműködés hiánya miatt 1 főt zártunk ki, egyéb kilépési ok 1 fő. 

Bejelentett álláshelyek száma 98 fő, az előző időszakhoz képest 55 fővel csökkent. Az ágazati 

eloszlásról nincs statisztikai információnk. A támogatott álláshelyek száma: 74 fő. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 2014.03.20 2014.04.20 2014.05.20 2014.06.20 2014.07.20 2014.08.20 



 

és kistérsége 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%) 

5,3 5,1 7,4 5,6 5,5 5,2 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

336 324 471 357 353 334 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-8,9 -3,6 45,4 -24,2 -1,1 -5,4 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

24 24 31 27 30 30 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

- 11,1 0,0 29,2 -12,9 11,1 0,0 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

8 7 7 5 5 4 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli 

82 81 81 64 64 62 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

24,4 25 17,2 17,9 18,1 18,6 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
56 41 61 54 57 54 

Álláskeresési 

segély (fő) 
17 16 16 17 21 21 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

58 61 94 61 59 54 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

           -   A  30/2013.(X.31.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

          rendelet módosítása a mostani képviselő-testületi ülésen kerül felülvizsgálatra  

         illetve módosításra. 

           

- A  31/2013.(X.31.)  rendelet    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíj elbírálásának helyi szabályairól hatályon kívül helyezéséről értelemszerűen 

módosítást nem igényel. 

 
- A 32/2013.(X.31.) rendelet a az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól változtatást nem igényel. 

 
 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre 
2014.október 

 
Dr. Haragh László: A legutóbbi nagymértékű esőzések után kialakult csapadékvíz elvezetési 

problémák megoldása érdekében vízépítő mérnököket bíztunk meg  vízügyi szakvélemény 

elkészítésére. A vízügyi felülvizsgálat érinti a kethelyi, rábatótfalui vízkár károsult területeket 

is, így a Felsőmező, Kethelyi, Bem, Sallai, Zrínyi, Váci Mihály, Fenyő, utcákat. A vízelvezető 

rendszer átalakítását a vízügyi szakvélemény alapján fogjuk kiviteleztetni  

 

 
Dömötör Sándor: a Bem u, Kethelyi u. kereszteződésében a kilátást zavaró sövény nyírására 

a tulajdonost felszólítjuk.  



 

Szentgotthárd, 2014. október 22. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



 

 



VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. október 20-án 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 
nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 

hiánypótlása megtörtént! A 

módosított vízjogi üzemeltetési 

engedély jogerős. 
Fenntarthatósági Terv 

elkészítése folyamatban. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd térségi 
közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 
költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént. A tervek 
elkészültek, engedélyek 

megérkeztek. A 

szentgotthárdi 

projektrészen 2014 

novemberében elindul a 

kivitelezés. A Vasi Volán 

2014. október végén 
elindítja a közbeszerzési 

eljárást a saját projekt 

részére vonatkozóan. 

 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 
ellenőrzés megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Záró 

beszámoló hiánypótlása 

benyújtva. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 

2.160.000,- 

 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 
megérkezett. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. Átadó 

ünnepség megtörtént. 2014. 

október 22-én záró helyszíni 

ellenőrzésre kerül sor. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

LEADER- 
Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. 2014 

novemberében benyújtjuk 

az 1. számú kifizetési 

kérelmet.  

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 
megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Elkészült tanulmányok: 

Támogató infrastruktúra és 

szerződéses kapcsolatok 
vizsgálata, Feladat ellátási 

és finanszírozási modell, 

Költségcsökkentés –

hatékonyságnövelés, 

Intézményirányítás. 

További tanulmányok 
elkészítése folyamatban. A 

projekt befejezési 

határideje: 2014. 12. 31.  

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 
Pályázat egy része nyert 

csak. Könyv, illetve a kisfilm 

elkészül,de az üvegház nem. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-

2013-0040 

231/2012. 
111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 

KEHOP finanszírozásban 

részesül. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 

fejlesztések 

támogatása-

Térfigyelő 
kamerarendszer 

kiépítése 

Szentgotthárdon 

28/2014. (IV.1.) 84/2014. 23.737.380,- 23.737.380,- 23.737.380,- Nem nyert! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2014. október 20-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. A 

projekt elszámolása 

folyamatban van. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 

 
 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére. 

Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.  

             A 2015. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben  Képviselő-

testületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális 

Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne 

változtatni. 

A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt 

olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek  

I. 

Beszámoló  

a 2014. évi Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról: 

 

1.) Belterületi ingatlanok: 
„Hasznosítható ingatlanok: 
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak: 
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének egyik 
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése. A 
2014. évben esedékes településszerkezeti terv és a Szentgotthárd területére 
kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési Szabályzat elkészítése során e 
területekre különleges figyelmet kell fordítani. 
- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve 
hasznosíthatóságának vizsgálata  
- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok 
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken 
köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
 
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a 
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra. 
 
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 



Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban  
Rábakethelyi és Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) 
beépíthetőségét  célszerű megteremteni, a szükséges lépéseket ennek 
érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a teendőket és 
a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is tartalmazza. 
 
  A  Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítását 

ismételten szorgalmazni kell.  
  
  A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra 

jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell.  
 
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében törekedni kell az 
Önkormányzat tulajdoni nagyságának növelésére, melynek következtében az 
Önkormányzat részére is szélesebb lehetőség adódik a jövőbeni beruházások 
idetelepítésére.” 

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

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

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

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

jelentkezet vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek 

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

vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek 

hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt 

eredményeznek.  

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

keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban  

ezen ingatlanok közműellátottsága valamint úttal való megközelíthetősége nincs megoldva. 

Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük 

többszörösébe kerülnének. (Korábban, 2006-ban  ezen a területen értékesítésre került 2 db 

telek bruttó 1250.-Ft/m2 áron.)  

-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan az elmúlt időszakban beruházási szempontból 

változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén lehetne azon 

terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni. A legnagbb problémát 

okozza a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe van adva, továbbá 

Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 

-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János 

erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa 

kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása 

következtében az ingatlan értékesebbé válik.  

- „A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a 

hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé.  

Vagyis a Kethelyi út. északi és déli oldalának beépíthetőségét szabályozzák melyek határai: 

Nyugatról a  Bem J. út, keletről a Hársas patak, Északról a tervezett elkerülő út, Délről pedig 

a Kis utca. 

Jelenleg a Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműtervek vannak készen,   

jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk hozzá. Még 2003-ban az akkori Gazdasági, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta kettő ütemre bontani a 



megvalósítást. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 45 építési telek 

kerülhetne kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására akkori árakon cca. 

12.0 mFt, a szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. Pénz 

ehhez azóta sem lett rendelve. 

(A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához 

(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.) 

További problémát jelenthet, hogy a kb. száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak 

kettőszáznál is több tulajdonosa van. A tavalyi évben ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről 

írtunk, mindez ma is aktuális, illetve az elmúlt évben ezen a területen változás nem történt. 

Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.  

            
-  A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására 

2011. novemberében a Képviselő-testület pályázatot írt ki, mely pályázat nyertese az építést 

nem valósította meg, utána a T. Testület 2013. júniusában új pályázat kiírása mellett döntött. 

A pályázat eredménytelenül zárult.  

Felmerült annak lehetősége is, hogy a területet ideiglenes parkoló céljára hasznosítsuk. 

 

- A József A. u. 33. sz. alatti, 1325 hrsz-ú, ill. az 1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával, 

beépítésével kapcsolatban 2011-ben egyeztető megbeszéléseket folytattunk. Akkor ezen 

ingatlanok hasznosítása kapcsán többrétű elképzeléseink voltak: a 2 önkormányzati ingatlant 

a legszerencsésebb volna a közéjük ékelődő harmadikkal együtt hasznosítani – erre kaptunk 

előzetes elképzeléseket ezen harmadik ingatlan tulajdonosát képviselő  Gotthárd Lakép Bt. 

vezetőjétől. Azonban ezek az előzetesen felvázolt elképzelések nem valósultak meg, a 

tárgyalások nem haladtak előre..  

Ezen ingatlanok hasznosítása kapcsán sor kerülhetne az alábbiakra: 

.  

-- a lassan életveszélyessé váló Szentgotthárd, József A. u. 33. alatti, kettő, még lakható igen 

leromlott lakást tartalmazó épület lebontására;  

-- a megszűnő lakások helyett a vállalkozó alakítana ki négy önkormányzati bérlakást egy 

másik üresen, használaton kívül  önkormányzati épületben - a farkasfai iskolában;  

vagy 

-- a József A. utcában felépítendő társasházban az önkormányzat kapna a területeink értékére 

tekintettel újonnan megépítendő lakás(oka)t.   

Annyi azonban történt, hogy a József A. u. 33. sz. alatti 4 lakásos lakóházból három bérlő 

minőségi cserével történő átköltöztetése megoldódott, a jövőben egy testvérpár elhelyezését 

kell még megoldani, ami még idén realizálódhat.  

Ezek azonban a korábban befektetőként  

 

Az ipari parki területeken a 2013-as, 2014-es évben az AMES Hungaria Kft érkezésével 

sikerült területeket értékesíteni, mely a cég későbbi fejlsztéseit szolgálja. itt nagyobb területű 

mezőgazdasági művelési ágú területek is belterületbe lettek vonva a minél nagyobb 

beépíthetőség végett.  

Továbbá Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően 

kezdeményezte az Iapri Park Kft. tulajdonában lévő földek megszerzését ill. magá,ak az Ipari 

Park Kft-nek a megvásárlását), mely ügylet lezárultát követően további 23-24 ha-ral bővül az 

Önkormányzat kezében lévő terület. 

Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére maga az Önkormányzat kedvezőbb 

lehetőségekkel tud területet adni.    

 



Belterületi ingatlanokhoz kapcsolva a jövőben rendezni kellene a Sportpálya, továbbá 

műfüves labdarúgó pálya, tekepálya és a környező területek sorsát is, melyeket a Kézilabda 

klub nem használ. Ezen ingatlanokat részben vagy egészben vissza kellene szereznie az 

önkormányzatnak.   

 

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 

Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési 
ágú ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban 
szereplő vételárért. 

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 

mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

A külterületi termőföld értékesítése esetén a Vagyonrendeletünkben az alábbi 
árszámítási módszert alkalmazzuk:   
 
Fá = A x P x IR x Má 

                     i 
ahol: 
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft 
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK 
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 

(Vas megye 31,8 kg/AK) 
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg  
i = tőkésítési kamatláb/2  
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 
1) 

 

 

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   

 
2.2.1.) Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok 
értékesítésének elve: 
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon 
értéke : az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány 
értékének (kitermelési érték) összegéből áll. 
b.) Az erdőterület értékének meghatározása 
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a 
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a 
Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.  

c.) Az erdőállomány értékének meghatározása 



Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. sz. táblázatában foglaltak 
szerinti számítás alapján kell megállapítani. Befejezett erdő esetén, ha az erdő 
életkora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett életkort, úgy a 2. számú 
táblázat alapján,  amennyiben a faállomány életkora a 2. számú táblázatban 
jelzett életkort meghaladja, a faállomány értékének kiszámítása a 3. számú 
táblázat szerint (a törzsátmérő alapján) történik.     
 
 
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél 
hatékonyabb felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.  
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, 
az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a 
felelős. 

 

 

Itt javasolnánk a Vagyongazdálkodási irányelvekben a fenti, pirosan jelölt részek törlését, 

mert azokat a Vagyonrendeletünk tartalmazza. 

A Képviselő-testület tavaly, a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a 

külterületi ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen 

ingatlanok a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.) 

 Az idei évben ezidáig 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot, melyek közül egy értékesítés 

lezárult, a többi folyamatban van. (Az I. sz. mellékletből az eddig értékesített 0831/18 rsz-ú 

ingatlan törlésre került) 

Továbbá a meglévő haszonbérletek mellett 2014-ben 2 mezőgazdasági célú ingatlan került 

újonnan haszonbérbe adásra. 

 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan 

forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség 

megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van 

lehetőség. 

Az 2013 évben erdő ingatlanban lévő részarányra az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól 

érkezett vételi ajánlat a szentgotthárdi, 0703/14 és a 0707/15 hrsz-ú ingatlanban lévő 

részarányokra, melyek a 2014.02.11-n kelt Szerződés alapján értékesítésre kerültek. Erdő 

művelési ágú ingatlanra jelenleg egy vételi ajánlatot tartunk nyilván. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanokat továbbra is értékesítésre 

javasoljuk meghirdetni. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az  

erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag 

miatt 

 

            2.3.)   „Külterületi egyéb ingatlanok 
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlan feltöltését el kell végezni és a terület nagyvízi 
meder jellegét meg kell szüntetni; a művelésből való kivonásának a lehetőségét, 
ütemezését vizsgálni szükséges. 

- Fontosnak tartottuk a fürdő szomszédságában lévő 04/13 hrsz-ú, 2 ha 3107 m
2
 terület 

hasznosítását, akár annak értékesítéssel, vagy más célú hasznosításával.  A 2011-2013. 



években történt tereprendezést követően az ingatlan nagyobb területe a mértékadó árvízszint 

fölé került, így az árterület besorolásból ezen területrészek kivonhatók. Ezek nagyvízi meder 

minősítésből való kivezetése folyamatban van. Továbbá az a tárgyi és a környezetében lévő 

ingatlanok belterületbe vonása folyamatban van.  

A 04/13 ingatlan jelentős részének bevonásával valósul meg pályázati támogatással a műfüves 

labdarúgó pálya. 

A későbbi beépítés, út- és közművek építése során a megváltozott talajmechanikai állapotokat 

figyelembe kell venni. 

Szomszédos telektulajdonossal, a terület megközelítését szolgáló útterülethez szükséges 

telekcsere megvalósult.  

A műfüves labdarúgó pályán kívüli területrészek továbbra is értékesíthetők.  

 

3.) Önkormányzati bérlakások: 

 

Lakások: 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból - a megfelelő anyagi 
forrást biztosítani kell.  
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a 
lakások értékesítésének szabályait.  
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők 
nagy számát.  
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos 
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyar Államtól térítésmentesen megkapta a 

„Kethelyi laktanyát” azzal a feltétellel, hogy ott szociális bérlakások kialakítást valósítja meg. 

A laktanya 2014.09.19-n birtokba adása megtörtént. A vagyongazdálkodási irányelvekbe 

javasoljuk felvenni ezen témaköröz a laktanyát is. 

 

- 2014. évben a Költségvetésben lakásértékesítés nem lett tervezve.   

- 2014-ben képviselő-testületi döntés született a Szentgotthárd, Széll K. tér 20. társasház 4. 

emeltén 3 db. lakás megvásárlásáról.  

- Korábban a Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 

ingatlan homlokzatának felújítása, s az üzlet bejáratának és portáljának kialakítása megtörtént 

(bekerülési költség 17,3 Millió Ft). Itt az emeleten lévő lakások nyílászáróinak cseréje 

megtörtént. A Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség pályázatása folyamatban van. 

- Ugyan a programtervben nem szerepel, de önkormányzati forrás felhasználásával a 

Szentgotthárd, Széll 14. sz. alatti társasház homlokzata is felújításra került. 

A Sztg. Széll K. 14. társasházban födém megerősítése és két lakás korszerűsítése is 

megvalósult. (13,7 Millió.-Ft) 
 

- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások 

–ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten 

elsősorban piaci alapon kerültek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb 

bevételre lehet szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni 

felújításra is. 

 



- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen 

komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 

1990. óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része  jó állapotú és a piaci értéke 

magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke 

igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi forrást évről-

évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok (melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi években 

2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-ben 36,5 Millió forintra emelkedett 

így az idei évben az Önkormányzati bérlemények felújítására is többet tudtunk fordítani. 

- A júniusban elfogadott lakáskoncepcióban megfogalmazottak szerint a lakásokat bérbeadó 

SZET Szentgotthárdi Kft-nek a befolyó bérleti díjak 1/3-t lakásfelújítási célokra kell 

fordítania:  

„Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó 

lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg 

felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A tervet a 

Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges.” 

- A József A u. 33. szám alatti ingatlan - amelyen nagyon romos állapotú 4 lakást magába 

foglaló lakóház áll - jelenleg még 1 testvérpár életvitelszerűen lakik -  sürgős intézkedést 

igényel. Két lakás a födémje is beomlott, életveszélyessé vált!!! Az ott lakó bérlőt az épület 

más üresen lévő helyiségébe költöztettük.  A lakókat minél előbb, sürgősen el kellene 

helyezni! Ezen probléma megoldására egy, a Május 1. u. 2. sz. alatti lakás felújítását követően 

sor kerülhet még az idei évben.  

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

„Üzlethelyiségek 

Üzlethelyiségek: 
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő 
felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget 
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal 
előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból 
levonhassa (lelakhassa).  
Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
szereplő garázsok megvételére igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad 
forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.”  

 
Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2014-ben nem került sor. 

Ugyanakkor sikerült a Széll K. téren egy volt önkormányzati bérlakás átalakításával egy 

üzlethelyiséget kialakítani aminek hasznosításra való meghirdetése folyamatban van. 

Az idei évben eddig üzlethelyiség nem került értékesítésre.  

Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartjuk megvalósíthatónak! 

 

A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat 

értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs 

további bérbeadása mellett döntött. 

A garázsok bérbeadásából 2013. évben 2.136.000.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 

 



Nem lakás céljára szolgáló helyiségeknél megemlítenénk a Hivatal épületét is 26 hrsz-ú 

ingatlan, melynek ingyenes tulajdonba adásáról döntött a Kormány határozat formájában. A 

legutolsó Belügyminisztériumtól származó információnk szerint jogszabályi módosítás – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Tv módosítása - szükséges a szerződés 

megkötéséhez, melynek során Szentgotthárd Város Önkormányzata térítésmentesen adhatja 

cserébe a Tűzoltószertárt is magába foglaló ingatlant a Magyar Állam részére. 

 
5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
kft üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének 
előfeltétele a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek 
maradéktalan megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, 
üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára 
előnyös formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő 
formáját a következő évben ki kell alakítani.”   

 
Az üzletrészünk  (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben nem került sor mivel 

nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása. Valószínűsíthető, hogy könnyebben lehetne az 

üzletrészt értékesíteni, ha a fürdő mellett egyidejűleg a szálloda is értékesíthető lenne ami 

azonban nem önkormányzati tulajdon.  

A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a Gotthárd-

Therm kft esetében inkább csak esetenként az ügyvezető és a polgármester, kisebb részben a 

kft felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetésekben merült ki. Ehhez képest 

az újonnan létrehozott SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal vezetése 

közötti rendszeres kontroll kialakult és a folyamatos újszerű együttműködés rendszere 

működik. 

 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza..” 

 
A III. Béla Szakképző Iskola és a Kollégium vagyonkezelésbe adása megtörtént a KLIK 

részére. 

További vagyonkezelési jog létesítése ügyében előrelépés nem történt, de a  Nemzeti 

vagyonról szóló törvény az eddiginél sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a jogi 
formának – a közeli jövőben vagyonkezelésbe adásokkal számolni kell majd.  

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon 

„A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET Kft 
működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott 



részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé 
válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek 
a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy 
sajátos oldalát. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés  
területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A vagyongazdálkodási 
döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal feladata.” 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően 

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. 

augusztus 1-től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása 

befejeződött, a tartozások rendezése megtörtént, a követelések behajtása folyamatban 

van. Folyamatos a kapcsolattartás meghatározott időszakonként a Közös 

Önkormányzati Hivatal vezetőjével, napi ügyekben napi egyeztetés történik a 

Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a 

közterület-felügyelettel.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2013. és 2014-es 

év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 

 
2013. 

2014.01.01– 

2014.10.15. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

33.845.e –Ft 33.424.e-Ft 

 

 

Ebből: 

 
2013. 

2014.01.01– 

2014.10.15. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
4.230–Ft 0.-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

9.000.e. -Ft 0.-Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
0. –Ft  0.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
4.615.e -Ft 1.735.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

bevétel 

16.000.e.-Ft 31.689.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: Nyugat – Pannon Mechatr. KFT.: 180.000.-Ft (2014. évben) 

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

- Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalékfizetése: 136.385.-Ft 



 

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 

kivételével)  

 2009-ben: 2.641.971.-Ft  

 2010-ben: 2.826.908.-Ft 

 2011-ben: 9.976.184.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 5.000.000.-Ft Vasi Árcsi (Opel 

földszállítás) 

 2012-ben: 2.237.817.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 985.775.-Ft Elamen Zrt. (továbbá Áfa 

mentességünk van 2012-től) 

 2013-ban: 3.308.978.-Ft, ebből 541.300.-Ft Elamen Zrt.  

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

  

 2007-ben: 54.856 e. –Ft 

 2008-ban: 52.043 e. –Ft  

 2009-ben: 41.462.e.-Ft 

 2010-ben: 37.383.e.-Ft  

 2011-ben: 36.089.e.-Ft  

 2012-ben: 26.194.e.-Ft (A bérleti díj bevételek az üzleteladások végett csökkennek évről-

évre, az inflációval történő emelések ellenére is) 

 2013-ban: 30.262.477.-Ft. 

 

6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából 

származó bevételek összege: 

 2013-ban: 7.229.603.-Ft 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2013. 2014.01.01– 2014.10.15. 

2.500.e.-Ft 781,4.e. –Ft 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került a Kethelyi laktanya, becsült forgalmi értéke:  

110.800.e.-Ft. 

 

II. 

Vagyonrendelet módosítása 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Tv. 70.§ (2) bekezdése 

alapján a határozatlan, vagy határozott időre kötött haszonkölcsön szerződések 2014. 

december 31-vel megszűnnek. Mivel vagyonrendeletünk tartalmaz a haszonkölcsönre 

vonatkozó szabályokat ezért azokat törölni szükséges.   

 

A vagyon értékesítés esetén a vagyonrendelet 15.§-a szabályozza a versenyeztetés formáit: 

   Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Tv. 70.§ (2) 

bekezdése: 

(2) E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, 
szívességi földhasználati szerződések módosítására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, 

ha a szerződés módosítása a fölhasználati jogosultság időtartamának meghosszabbítására, 

illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul. E törvény 

hatálybalépése előtt megkötött haszonkölcsön szerződés időtartamának meghosszabbítása 

semmis. E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott 

időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik. 



 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelet alábbi §-ai 

tartalmaznak rendelkezéseket a haszonkölcsönről: 

29. § 1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat 

haszonbérletként, vagy haszonkölcsönbe adással hasznosítja. Haszonkölcsönbe elsősorban a 

gyep (rét) művelési ágú földterület adható. 

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább 1 és legfeljebb 5 évig adhatók 

haszonbérbe, vagy haszonkölcsönbe. A haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe adás 

időtartamának meghatározásánál az ÁRT. előírásait figyelembe kell venni. 

(3) Egy földrészletet több személy részére a földrészlet megosztása nélkül kell 

haszonbérletbe vagy haszonkölcsönbe adni.  

Ez esetben a haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe adott terület 800 m2-nél kisebb nem 

lehet. 
(4) A haszonbérlőt a haszonbérelt területre elővásárlási jog illeti meg. 

31. § (1) A haszonbérlő, vagy haszonkölcsönbe vevő a haszonbérelt vagy haszonkölcsönbe vett 

földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, művelési és kártevő mentesítési kötelezettségének 

eleget tenni, amennyiben a haszonbérlő e kötelezettségeit nem teljesíti, a vele kötött szerződést 

azonnali hatállyal fel kell mondani. 

(2) A haszonbérlő, vagy haszonkölcsönbe vevő a földet másnak még ideiglenes használatra sem 

engedheti át.” 

32. § (4)  A haszonkölcsön szerződést a Képviselő-testület jóváhagyásával az önkormányzat 

nevében a Polgármester köti. A szerződés egy-egy példányát a vagyonnyilvántartónak el kell juttatni.” 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja előzetes 

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Önkormányzat 

részéről kettős lehet:  

pozitív: Az eddig haszonkölcsönbe adott területek után is haszonbérleti díj fizetése történik, 

negatív: Az eddig haszonkölcsönbe adott területeket továbbiakban nem gondozzák, annak 

kaszáltatása az Önkormányzat kötelezettsége lesz, költséggel jár.  

 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs többlet 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Törvénnyel ellentétes lenne. 

 

A fenti okokra hivatkozva javasoljuk a vagyonrendelet módosítását a 2.sz. melléklet szerint. 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat az 1. számú melléklet 

szerint módosítja. 

 



 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

Szentgotthárd, 2014. október 20. 

 

 

          

Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                                                                jegyző 

 

 



1.sz. melléklet: kék színnel jelölt: új, módosítások, piros színnel jelölt részek a törlendők. 

A 2015.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási 
irányelvek 

 

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 

 

I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
2. Külterületi ingatlanok 

- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, 
szántó, erdő) 

- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 

  

1.) Belterületi ingatlanok: 
 

Hasznosítható ingatlanok: 
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak: 

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének 

egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat 
kiépítése. A 2014. évben esedékes településszerkezeti terv és a 
Szentgotthárd területére kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési 
Szabályzat elkészítése során e területekre különleges figyelmet kell 
fordítani. 

- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének 
illetve hasznosíthatóságának vizsgálata  

- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi 
ingatlanok esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon 
értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott 
csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  

 A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) 
hasznosítása a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente 
átvizsgálásra. 

 
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 



Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban  
Rábakethelyi és Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) 
beépíthetőségét  célszerű megteremteni, a szükséges lépéseket ennek 
érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a 
teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is 
tartalmazza. 
 

  A  Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítását 
ismételten szorgalmazni kell – az ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell 
készíteni. 

  
  A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra a 

még ott lakó két ember elhelyezése után az épület bontásáról azonnal 
gondoskodni kell, majd az ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell 
készíteni. 

 
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari 
Park KFT üzletrészét meg kell szerezuni majd ezt követően a kft működtetéséről 
is, az ingatlanok   értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba vállalkozások 
letelepítésével gondoskodni kell.   
 
Megoldási lehetőségeket kell keresni a városi sporttelep Kézilabda Klub által nem 
használt területeinek, építményeinek részben vagy egészben történő 
visszaszerzésére, továbbá a környező területek (edzőpálya, műfüves labdarúgó 
pálya)  tényleges hasznosítási céljának megfelelő kialakításáról, majd ezt követő 
üzemeltetéséről. 
 

2.) Külterületi ingatlanok: 
 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 

 
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési 
ágú ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő 
vételárért. 
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell 
venni! 
 
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Vagyonrendeletünkben az alábbi 
árszámítási módszert alkalmazzuk:   
 
Fá = A x P x IR x Má 

                     i 
ahol: 



Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft 
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK 
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 

(Vas megye 31,8 kg/AK) 
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg  
i = tőkésítési kamatláb/2  
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 
1) 
 
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül 
az erdőkre vonatkozó külön előírások:   
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell 
venni! 
 
2.2.1.) Külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve (2.sz. 
mellékletben felsorolt ingatlanok): 
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon 
értéke : az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány 
értékének (kitermelési érték) összegéből áll. 
b.) Az erdőterület értékének meghatározása 
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a 
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a 
Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.  
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása 
Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. táblázatában foglaltak szerinti 
számítás alapján kell megállapítani. Befejezett erdő esetén, ha az erdő 
életkora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett életkort, úgy a 2. táblázat 
alapján,  amennyiben a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett életkort 
meghaladja, a faállomány értékének kiszámítása a 3. táblázat szerint (a 
törzsátmérő alapján) történik.     
 
 
2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, 
szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért 
az erdőgazdálkodó a felelős. 
 
2.3.) Külterületi egyéb ingatlanok 
 
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlan és környezetének  belterületbe vonását, 
feltöltését el kell végezni be kell fejezni és a terület nagyvízi meder jellegét 
meg kell szüntetni; a művelésből való kivonásának a lehetőségét, ütemezését 
vizsgálni szükséges. 



 

3.) Lakások: 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan 
elkészült lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához 
pályázati forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból - a megfelelő 
anyagi forrást biztosítani kell.  
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami 
szabályozza a lakások értékesítésének szabályait.  
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a 
bérlakás-igénylők nagy számát.  
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az 
összkomfortos önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.  
A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanyában” első lépésben 
az ingatlan állapotfelmérését –mind statikai, mind környezeti állapotot – kell 
elvégezni, majd az átalakításhoz szükséges ingatlanfejlesztési elképzeléseket 
kell kidolgozni, ezt követően a tervdokumentáció elkészítése szükséges. Az 
ingatlan átalakításához pályázati lehetőségegeket vizsgálni kell. Az ingatlan 
épületen kívüli területeinek hasznosítására is fejlesztési elképzeléseket kell 
kidolgozni és elfogadni. 

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
Üzlethelyiségek: 
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő 
felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget 
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal 
előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból 
levonhassa (lelakhassa).  
Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni 
értékesítésre. 
 
Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) térítésmentes 
tulajdonba vételének realizálódását követően tervezni szükséges a hivatal 
épületének felújítását, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.  
 
 

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 

5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
kft üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének 
előfeltétele a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek 
maradéktalan megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös 
üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az 
önkormányzat számára előnyös formában is.  



5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő 
formáját valamennyi szervezet esetében egységes elvek alapján a következő 
évben ki kell alakítani.    
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
 

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon 

 
A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET 
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon 
kezelőjévé válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Ehhez kapcsolódhat a kft üzletrészének 
megszerzése esetén a Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése is melynek 
keretében ezt a szervezettet is be kel vonni az önkormányzati feladatok 
megoldásába,  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen 
végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát. A 
gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés  területén 
dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A vagyongazdálkodási döntések 
előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal feladata. 
 



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

 

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

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

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

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

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

 

 

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

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

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

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

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

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

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

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

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

4 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    
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5 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 __0795/_11/_/ 2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 9 392 

18 
__0795/_11/_/ 
__0798/_39/_/ 

2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  9 392 
1 807    2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 

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

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

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

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

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



Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

1 ___054/_18/_/ 3665 1629 24 / 54 3665 
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2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

3 ___054/_24/_/ 1.1328 m2 3304 m2 21 / 72 1.1328 m2 

4 ___054/_26/_/ 5544 m2 2464 m2 48 / 108 5544 m2 

5 ___054/_46/_/ 4184 m2 523 m2 2/16 4184 m2 

6 ___054/_49/_/ 4370 m2 1457 m2 4/12 4370 m2 

7 ___054/_52/_/ 7091 m2 2364 m2 8/24 7091 m2 

8 ___054/_61/_/ 1.4098 m2 2820 m2 2/10 1.4098 m2 

9 ___055/_13/_/ 256 m2 6 m2 15 / 630 256 m2 

10 ___055/_20/_/ 369 m2 164 m2 48 / 108 369 m2 

11 ___055/_26/_/ 330 m2 111 m2 8/24 330 m2 

12 ___055/_27/_/ 268 m2 15 m2 1260 / 22050 268 m2 

13 ___055/_36/_/ 734 m2 245 m2 48 / 144 734 m2 

14 ___057/_10/_/ 286 m2 143 m2 1/2 281 m2 

15 ___057/_18/_/ 504 m2 378 m2 3/4 504 m2 

16 ___057/_24/_/ 1162 581 m2 1/2 1162 

17 ___057/_28/_/ 568 m2 5 m2 96 / 12096 568 m2 

 ___059/_33/_/ 1583 m2 528 m2 48 / 144 1583 m2 

19 ___059/_42/_/ 467 m2 27 m2 1260 / 22050 467 m2 

20 ___059/_43/_/ 574 m2 191 m2 8/24 574 m2 

21 ___059/_49/_/ 502 m2 223 m2 48 / 108 502 m2 

22 ___059/_56/_/ 398 m2 9 m2 15 / 630 398 m2 

23 ___070/_13/_/ 3870 m2 3225 m2 120 / 144 3870 m2 

24 ___070/_14/_/ 1.0334 m2 2583 m2 6/24 1.0334 m2 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

1 ___070/_19/_/ 1694 m2 1694 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 
Hársas Tó és Zsida között 

2 ___070/_22/_/ 1709 m2 1709 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

3 ___075/__2/_/ 332 m2 332 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg. Zrínyi u. vége 

4 __0402/___/_/ 1279 m2 1279 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes Északra 

5 __0412/___/_/ 1224 m2 1224 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes- Jakabháza között 
Északra 6 __0413/___/_/ 1334 m2 1334 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

7 __0422/___/_/ 2242 m2 2242 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

Sztg-Rábafüzes Észak 8 __0425/___/_/ 725 m2 725 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

9 __0427/___/_/ 6827 m2 6827 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

10 __0440/___/_/ 2840 m2 2840 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábafüzes Észak-Határ 

11 __0807/_47/_/ 2977 m2 2977 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg-Farkasfa 

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 



25 ___070/_53/_/ 8184 m2 468 m2 1260 / 22050 8184 m2 

26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

27 ___070/_67/_/ 5102 m2 2268 m2 15 / 630 5102 m2 

28 ___070/_73/_/ 768 m2 43 m2 672 / 12096 768 m2 

29 ___070/_77/_/ 2827 m2 67 m2 15 / 630 2827 m2 

30 ___088/__1/_/ 36 2 1260 / 22050 36 

31 ___088/__2/_/ 108 36 8/24 108 

32 ___088/_11/_/ 1521 m2 85 m2 672 / 12096 1521 m2 

33 ___088/_43/_/ 76 m2 4 m2 672 / 12096 76 m2 

34 ___097/_15/_/ 3915 m2 1958 m2 2/4 3915 m2 
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 35 ___097/_18/_/ 747 m2 374 m2 2/4 747 m2 

36 ___097/_21/_/ 1601 m2 801 m2 2/4 1601 m2 

37 ___097/_51/_/ 7097 m2 1774 m2 2/8 7097 m2 

38 ___097/_53/_/ 6679 m2 1670 m2 2/8 6679 m2 

39 ___097/_58/_/ 3235 m2 404 m2 6 / 48 3235 m2 

40 ___099/__5/_/ 3920 m2 980 m2 2/8 3920 m2 

41 ___099/__6/_/ 4135 m2 1981 m2 23 / 48 4135 m2 

42 __0100/__5/_/ 1769 m2 590 m2 4/12 1769 m2 
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43 __0100/_17/_/ 1972 m2 246 m2 3/24 1972 m2 

44 __0104/_18/_/ 2392 m2 1196 m2 4/8 2392 m2 

45 __0104/_35/_/ 1895 m2 632 m2 4/12 1895 m2 

46 __0104/_58/_/ 1.0996 m2 5498 m2 2/4 1.0996 m2 

47 __0104/_67/_/ 3436 m2 229 m2 8 / 120 3436 m2 

48 __0104/_70/_/ 2.0193 m2 4039 m2 8 / 40 2.0193 m2 

49 __0104/_71/_/ 877 m2 88 m2 1/10 877 m2 

50 __0104/_74/_/ 5559 m2 1112 m2 8 / 40 5559 m2 

51 __0104/_87/_/ 2.9576 m2 4929 m2 60 / 360 2.9576 m2 

52 __0110/_15/_/ 1.5673 m2 2612 m2 60 / 360 1.5673 m2 

53 __0110/_17/_/ 1.8874 m2 5995 m2 81 / 255 1.8874 m2 

54 __0112/__1/_/ 1.1718 m2 3722 m2 81 / 255 1.1718 m2 

55 __0119/__2/_/ 6049 m2 2898 m2 23 / 48 6049 m2 

56 __0119/__9/_/ 1.3548 m2 2694 m2 21 / 96 1.3548 m2 

57 __0119/_33/_/ 4604 m2 307 m2 8 / 120 4604 m2 

58 __0121/__2/_/ 1.3002 m2 867 m2 8 / 120 1.3002 m2 

59 __0439/___/_/ 3821 m2 318 m2 5 / 60 3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ 

60 __0696/_10/_/ 13549 5446 750 / 1866 13549 
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

62 __0703/_16/_/ 3219 m2 644 m2 1/5 3219 m2 

63 __0707/_16/_/ 4.0063 m2 14568 m2 2880 / 7920 4.0063 m2 

64 __0711/_20/_/ 7996 m2 5331 m2 10/15 7996 m2 

65 __0711/_24/_/ 2.0106 m2 1127 m2 2 / 36 2.0106 m2 

66 __0718/__2/_/ 2753 m2 918 m2 6/18 2753 m2 

67 __0718/__3/_/ 2731 m2 910 m2 24 / 72 2731 m2 

68 __0726/__7/_/ 3072 m2 1024 m2 48 / 144 3072 m2 

69 __0731/179/_/ 903 m2 151 m2 8 / 48 903 m2 

70 __0741/__9/_/ 1117 m2 559 m2 2/4 1117 m2 

71 __0741/_26/_/ 4186 m2 2791 m2 18 / 27 4186 m2 

72 __0741/_31/_/ 856 m2 161 m2 15 / 80 856 m2 

73 __0741/_41/_/ 4700 m2 2350 m2 2/4 4700 m2 

74 __0741/111/_/ 1272 m2 424 m2 6/18 1272 m2 

75 __0741/112/_/ 1990 m2 618 m2 6/18 1990 m2 

76 __0741/138/_/ 6732 m2 4208 m2 25 / 40 6732 m2 



77 __0741/139/_/ 2922 m2 1461 m2 2/4 2922 m2 

78 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 

79 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

80 __0745/__4/_/ 2815 m2 528 m2 15 / 80 2815 m2 

83 __0745/__7/_/ 1.2567 m2 3142 m2 120 / 480 1.2567 m2 

84 __0745/_11/_/ 5685 m2 3790 m2 12/18 5685 m2 

85 __0745/_12/_/ 3227 m2 605 m2 15 / 80 3227 m2 

86 __0745/_17/_/ 3684 m2 461 m2 3/24 3684 m2 

87 __0745/_26/_/ 2651 m2 1326 m2 2/4 2651 m2 

88 __0745/_51/_/ 1036 m2 207 m2 4/20 1036 m2 

89 __0745/_54/_/ 449 m2 90 m2 4/20 449 m2 

90 __0745/_57/_/ 3296 m2 165 m2 18 / 360 3296 m2 

91 __0762/__4/_/ 1636 m2 545 m2 5/15 1636 m2 

92 __0762/__8/_/ 6698 m2 372 m2 2 / 36 6698 m2 

93 __0762/_10/_/ 8505 m2 473 m2 2 / 36 8505 m2 

94 __0762/_11/_/ 1.1474 m2 637 m2 2 / 36 1.1474 m2 

95 __0762/_29/_/ 3908 m2 651 m2 1/6 3908 m2 

96 __0765/__4/_/ 1393 m2 464 m2 5/15 1393 m2 

97 __0767/__5/_/ 4920 984 36 / 180 4920 

98 __0767/_13/_/ 2.6117 m2 1451 m2 2 / 36 2.6117 m2 

99 __0767/_16/_/ 3.1007 m2 9819 m2 57 / 180 3.1007 m2 

100 __0767/_18/_/ 5857 1171 36 / 180 5857 

101 __0767/_20/_/ 5385 m2 1077 m2 36 / 180 5385 m2 

102 __0770/_35/_/ 1.5892 m2 5297 m2 48 / 144 1.5892 m2 

103 __0770/_55/_/ 1.0594 m2 6621 m2 25 / 40 1.0594 m2 

104 __0770/_57/_/ 7467 m2 3734 m2 2/4 7467 m2 

105 __0770/_68/_/ 6093 m2 1333 m2 7 / 32 6093 m2 

106 __0770/_76/_/ 8259 m2 1377 m2 3/18 8259 m2 

107 __0775/_26/_/ 109 m2 14 m2 15 / 120 109 m2 

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 
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109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

110 __0775/_55/_/ 2465 m2 1233 m2 2/4 2465 m2 

111 __0775/_58/_/ 1.0288 m2 5141 m2 2/4 1.0288 m2 

112 __0775/_74/_/ 3388 m2 677 m2 23328 / 166640 3388 m2 

113 __0775/_79/_/ 3249 m2 650 m2 23328 / 166640 3249 m2 

114 __0775/_81/_/ 948 m2 190 m2 36 / 180 948 m2 

115 __0775/_89/_/ 2068 m2 414 m2 36 / 180 2068 m2 

116 __0775/104/_/ 923 m2 185 m2 36 / 180 923 m2 

117 __0775/106/_/ 498 m2 100 m2 36 / 180 498 m2 

118 __0775/107/_/ 3842 m2 768 m2 36 / 180 3842 m2 

119 __0775/110/_/ 4360 m2 872 m2 36 / 180 4360 m2 

120 __0775/120/_/ 9542 m2 4771 m2 1/2 9542 m2 

121 __0775/126/_/ 4877 m2 975 m2 36 / 180 4877 m2 

122 __0775/129/_/ 2935 m2 587 m2 36 / 180 2849 m2 

123 __0777/_19/_/ 1835 m2 229 m2 15 / 120 1835 m2 

124 __0777/_20/_/ 7860 m2 2858 m2 12 / 33 7860 m2 

125 __0777/_29/_/ 2.1449 m2 7150 m2 1/3 2.1449 m2 

126 __0777/_32/_/ 1.0222 m2 5111 m2 1/2 1.0222 m2 

127 __0777/_35/_/ 9904 m2 5777 m2 14 / 24 9904 m2 

128 __0777/_37/_/ 3445 m2 646 m2 15 / 80 3445 m2 

129 __0779/__6/_/ 805 m2 45 m2 6 / 108 805 m2 

130 __0779/_15/_/ 7622 m2 423 m2 6 / 108 7622 m2 



131 __0779/_20/_/ 677 m2 395 m2 14 / 24 677 m2 

132 __0779/_21/_/ 159 30 m2 15 / 80 159 

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 

134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

135 __0779/_62/_/ 1.6066 m2 10041 m2 25 / 40 1.6066 m2 

136 __0779/_66/_/ 5289 m2 1744 m2 12 / 36 5289 m2 

137 __0779/_67/_/ 4904 m2 1635 m2 6/18 4904 m2 

138 __0779/_71/_/ 3093 m2 1856 m2 12/20 3093 m2 

139 __0779/_81/_/ 5922 m2 1110 m2 15 / 80 5922 m2 

140 __0779/_84/_/ 1.0308 m2 1581 m2 88 / 576 1.0308 m2 

141 __0779/_91/_/ 9192 m2 1532 m2 8 / 48 9192 m2 

142 __0779/_96/_/ 1745 m2 291 m2 9 / 54 1745 m2 

143 __0779/_97/_/ 5966 m2 994 m2 8 / 48 5966 m2 

144 __0781/__2/_/ 1496 249 8 / 48 1469 

145 __0781/__4/_/ 504 m2 202 m2 46656 / 166640 504 m2 

146 __0781/__9/_/ 12 m2 7 m2 12/20 12 m2 

147 __0781/_11/_/ 3143 m2 1048 m2 1/3 3143 m2 

148 __0781/_14/_/ 1498 m2 899 m2 12/20 1498 m2 

149 __0781/_17/_/ 5294 m2 1059 m2 8 / 40 5294 m2 

150 __0781/_18/_/ 3989 m2 2393 m2 12/20 3989 m2 

151 __0781/_52/_/ 5490 3050 60 / 108 5490 

152 __0789/_20/_/ 1495 m2 83 m2 3 / 54 1495 m2 

153 __0792/100/_/ 2.0923 m2 13077 m2 75 / 120 2.0923 m2 

154 __0792/132/_/ 6804 952 23328 / 166640 6804 

155 __0792/138/_/ 8332 m2 4999 m2 12/20 8332 m2 

156 __0792/139/_/ 7958 m2 1592 m2 1/5 7958 m2 

157 __0792/140/_/ 5545 m2 1848 m2 1/3 5545 m2 

158 __0792/142/_/ 2875 958 1/3 2875 

159 __0795/_41/_/ 3510 1755 m2 1/2 3510 

160 __0798/_55/_/ 8588 m2 5153 m2 12/20 8588 m2 

161 __0798/_68/_/ 7549 m2 2516 m2 1/3 7549 m2 

162 __0798/_72/_/ 885 m2 531 m2 12/20 885 m2 

163 __0798/_73/_/ 9017 m2 5410 m2 12/20 9017 m2 

164 __0798/_76/_/ 5349 m2 1783 m2 1/3 5349 m2 
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165 __0802/__7/_/ 1.7081 m2 6832 m2 24 / 60 1.7081 m2 

166 __0807/__1/_/ 1.4661 m2 2240 m2 88 / 576 1.4661 m2 

167 __0807/_24/_/ 1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880 1.5939 m2 

168 __0807/_28/_/ 3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880 3.4142 m2 

169 __0815/__1/_/ 1.3796 m2 4599 m2 6/18 1.3796 m2 

170 __0815/__9/_/ 9405 m2 3135 m2 1/3 9405 m2 

171 __0815/_13/_/ 6239 m2 1248 m2 4/20 6239 m2 

172 __0817/_27/_/ 260 m2 87 m2 6/18 260 m2 

173 __0817/_36/_/ 1791 m2 299 m2 12 / 72 1791 m2 

174 __0826/_36/_/ 954 m2 318 m2 4/12 954 m2 

175 __0826/_37/_/ 6743 m2 2452 m2 2880 / 7920 6743 m2 

176 __0826/_38/_/ 1701 m2 619 m2 2880 / 7920 1701 m2 

177 __0826/_39/_/ 1699 m2 618 m2 2880 / 7920 1699 m2 

178 __0826/_40/_/ 4376 1459 4 / 12 4376 

179 __0826/_41/_/ 1.8104 m2 6037 m2 66 / 198 1.8104 m2 

178 __0826/_42/_/ 8262 m2 3004 m2 2880 / 7920 8262 m2 

179 __0828/_24/_/ 4912 m2 388 m2 270 / 3420 4912 m2 



180 __0860/_14/_/ 8132 3253 144 / 360 8132 
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 181 __0860/_18/_/ 3749 m2 1875 m2 36 / 72 3749 m2 

182 __0864/__1/_/ 36295 7260 12 / 60 36295 

183 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 

184 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

185 __0864/_50/_/ 24401 6354 125 / 480 24401 

186 __0866/__3/_/ 1257 m2 629 m2 1/2 1257 m2 

187 __0869/__1/_/ 3.1158 m2 2077 m2 1/15 3.1158 m2 

188 __0869/__8/_/ 5598 m2 1866 m2 12 / 36 5598 m2 

189 __0869/_35/_/ 3300 m2 1650 m2 2/4 3300 m2 

190 __0878/_13/_/ 4.6795 m2 9359 m2 2/10 4.6795 m2 

Sztg-Rábatótfalu 191 __0882/__8/_/ 6422 m2 3211 m2 1/2 6422 m2 

192 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 

 



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

 

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

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

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

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

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

 

 

 

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

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Elhelyezkedés 

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

 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 

Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

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

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

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

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

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

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

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

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

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

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

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

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

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

Sztg-Rábatótf. 

 

 

 



2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   /2013. (..) 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

107.§, valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1), valamint a 

18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 

önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – az 

alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)  önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 29.§ 

a következők szerint módosul: 

„29. § (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat 

haszonbérletként hasznosítja.  

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább 1 és legfeljebb 5 évig adhatók 

haszonbérbe. A haszonbérbe adás időtartamának meghatározásánál az ÁRT. előírásait 

figyelembe kell venni.” 

2.§ A Rendelet 31.§ (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

„31. § (1) A haszonbérlő a haszonbérelt földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, 

művelési és kártevő mentesítési kötelezettségének eleget tenni, amennyiben a haszonbérlő e 

kötelezettségeit nem teljesíti, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. 

(2) A haszonbérlő a földet másnak még ideiglenes használatra sem engedheti át.” 

3.§ A Rendelet 32.§ (4) hatályát veszti 

 

 

4.§  Ez a rendelet  2015. január 1-én lép hatályba. 
 

                       

Huszár Gábor                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                    Polgármester                                      jegyző 

 

Kihirdetve: 



Indokolás: 

 
1, 2, 3. §-hoz: A Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Tv. 70.§ (2) bekezdése 

alapján kötelező módosítások. 

4.§-hoz: a hatálybalépés időpontja igazodik a   Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. Tv. 70.§ (2) bekezdésében meghatározott időponthoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselő-testület 2014. október 29-i ülésére. 

 

Tárgy: Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

I.  

Bevezetés 

 

 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a 

települési önkormányzatok tulajdonában vannak.  

 Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a 

Képviselő-testület 2013. októberi ülésén foglalkozott. 

 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 

rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti 

jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott 

kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 

vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell 

vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. 

A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente 

egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával a képviselő-testület. E 

témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve 

eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése 

stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatásköre. Természetesen a közutak 

forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a 

körbe tartoznak.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai 

is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók : 

 8.sz főútvonal  

 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szengotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

 

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, 

engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve 

Zrt. hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti 

jelzőtáblákat ezen utak mentén.  

 



 

 

 

 

II. 

 

Útfelújítások 

 

A Képviselő-testület 2014. februári ülésén foglalkozott a 2014. évre vonatkozó 

önkormányzati utak burkolat-felújításával és 47/2014. számú határozatában döntött a Rózsa F. 

u. – Zsidai utca (Tompa M. utcától az Örökzöld utcáig tartó szakaszának), a Deák F. utca,  a 

15. hrsz.-ú ingatlanon lévő út és a Tótfalusi úti járda (Templomtól a Tótfalusi patakig tartó 

szakaszának) felújításáról. Továbbá a 2014. augusztusi ülésén a 197/2014. számú 

határozatának 2. pontjában a Hétház utca teljes szakaszának burkolat-felújításáról.  

A fent leírtak alapján ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű 

közlekedési felületek teljes szélességű burkolat-felújítására kerül / került sor: 

 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Deák F utca 285,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása (az utca teljes 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kiemelt szegélyek cseréjével, 

meglévő parkoló-, illetve 

járdaburkolatok felújításával, 

közműaknák szintbeemelésével 

19.916.140,- Ft 

2., Rózsa F. utca – Zsidai 

utca  647,05 m hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása (Tompa 

M. utcától – a Örökzöld 

utcáig tartó szakasz) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése,   

útpadkarendezéssel, korlát 

cseréjével, közműaknák 

szintbeemelésével 

27.172.285,- Ft 

3., Szentgotthárd 15. hrsz.-ú 

ingatlanon lévő 90,00 m 
hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(színház épülete mellett lévő 

útszakasz) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kiemelt szegélyek cseréjével, 

közműaknák szintbeemelésével 

5.221.411,- Ft 

4., Hétház utca teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(teljes 62,50 m hosszúságú 

szakaszának) 

Meglévő burkolat 

szélességében AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítés,  

nyílt árkok iszapolásával, 

útpadkarendezéssel, 
közműaknák 

szintbeemelésével, burkolt árok 

építésével 

6.672.679,- Ft 

5., Tótfalusi út északi 

oldalán lévő 326,00 m 

felületű járdaszakasz teljes 

szélességű felújítása 

Felület előkészítése 

(gyomirtózás), új járdaszegély 

építése, előregyártott 

elemekből árokburkolat 

10.917.873,- Ft 



(Kultúrház – Tótfalusi patak 

közötti szakasza)  

készítése, ingatlanbejárók 

megerősítése, AC-8-as jelű új 

aszfaltburkolat készítése 

 

Tájékoztatjuk továbbá a Képviselő-testületet, hogy 2014. szeptemberi szélsőséges időjárási 

körülmények következtében keletkezett károk helyreállítására benyújtott vis maior 

igénybejelentésünkben is számos önkormányzati tulajdonú útszakaszt jelöltünk meg. A vis 

maior igénybejelentéssel kapcsolatban lezajlott helyszíni szemlén a jelzett utakat, 

útszakaszokat szinte teljes egészében jóváhagyták. Az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtása 

folyamatban van. Az utak burkolatának helyreállításánál 1 rtg-ű új hengerelt aszfaltburkolattal 

számoltunk. A vis maior pályázat sikeres elbírálása esetén a jelzett Széchenyi úti híd/áteresz, 

különböző árkok, illetve egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása/helyreállítása mellett a 

következő önkormányzati utak, útszakaszok teljes szélességű burkolat-felújítására kerülhet 

majd sor: Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Erdei utca (felső szakasza), Zöldlomb utca, Toldi 

M. utca (felső szakasza), Babits M. utca, Kodály Z. utca (önkormányzati szakasza), Dobó 

István utca 200 m
2
-es szakasza.    

 

Forgalmi rend változások 

 

Tájékoztatás a legutóbbi 2013. októberi ülésen, a 230/2013. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

József A. utca Rákóczi F. utcai kereszteződésétől a 

Hunyadi út irányába megállási tilalom elrendelése 

A jelzőtábla kihelyezése megtörtént 

Szentgotthárd, Mogersdorf felé vezető úton 3,5 

tonnás súlykorlátozás elrendelése 

A jelzőtáblák kihelyezése megtörtént 

István király utca 2. számú társasház keleti oldalán 

lévő kocsibejárójától a Kilián Gy. utca 

kereszteződése irányába megállási tilalom 

elrendelése 

A jelzőtábla kihelyezése megtörtént 

Fürdő utcában mindkét irányban megállási tilalom 

elrendelése 

A jelzőtáblák kihelyezése megtörtént 

Kossuth L. utcai parkolóban a Kossuth L. utca 25.-

27. alatti  társaház kijárójától a Kossuth L. utca 

irányába megállási tilalom elrendelése 

A jelzőtáblák kihelyezése megtörtént 

Kossuth L. utcai (régi piac) parkoló átalakítása, 

bővítése, illetve a parkoló megnyitása a Fürdő utca 

felé, a parkolón belüli út egyirányúsításával a 

Kossuth L. utca felől a Fürdő utca irányába. 

Előkészítése folyamatban (felmérés, 

tervezés),  

Várkerti részen a hivatal garázssora előtt lévő 

parkoló Művelődési Ház irányába történő bővítése, 

új parkoló kialakítása 

Az elkészült tervek engedélyezése 

folyamatban van, a 24.hrsz-ú várkerti 

részen a tereprendezési munkákat 

megrendeltük, a munkálatokat 

hamarosan elvégzik.  

 

 

III.  

Javaslatok 
 



Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

1. Az elmúlt években több kérelem, beadvány érkezett hivatalunkba a Szentgotthárd, 

Széchenyi utca lakóitól a Széchenyi utca – Rábatótfalui városrész közötti szakasz (volt 

téglagyár előtti lakott területen kívüli szakasz) sebességkorlátozásával kapcsolatban. A 

kérelmezőket mindig  tájékoztattuk arról, hogy a Szentgotthárd Széchenyi utca a 7454. 

jelű Vasszentmihály – Felsőszölnök összekötő út része, amely állami tulajdonban és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (9700 Szombathely, Március 15. 

tér 2.) kezelésében van, ezért bármilyen beavatkozás ezen útszakasz forgalmi rendjébe a 

közút kezelőjének feladata és kötelessége. Helyszíni szemlét kezdeményeztünk az út 

kezelőjének a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével, amely eredményeképpen a 

helységnévtáblák áthelyezésével a volt téglagyár előtti, addig lakott területen kívüli 

szakaszt is lakott területen belüli szakasznak minősítette, így a teljes szakaszon 50 km/h-

ás sebességhatár van már érvényben. Ennél költségesebb intézkedésre (forgalomlassító 

sziget, sebességmérő berendezés kihelyezése) jelenleg nincs forrása a közút kezelőjének a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. A további lakossági panasz/panaszok miatt tavaly a 

közlekedési felügyelet is helyszíni szemlét tartott az ügyben. A lakossági bejelentések, 

panaszok továbbra sem szűntek meg, folyamatosan érkeznek/érkeztek ezzel kapcsolatos 

jelzések hivatalunkba. Javasoljuk 2 db napelemes kivitelű sebességkorlátozó készülék 

kihelyezését. Ez a készülék méri a járművek sebességét és sebességhatár (jelen 

esetben 50 km/h-ás) túllépés esetén jelzi a sebességhatárt és „Lassíts!” feliratot a 

sebességhatárt túllépő járművezetőknek. Az előzetes árajánlatoknak megfelelően 

ezeknek a készülékeknek a telepítési költsége bruttó 3,0 mFt, amelynek költségét 

önkormányzati forrásból kellene állni, mivel közút kezelőjének erre forrása nincsen. 

2. 2013-ban ingyenes parkolási övezetek KÉK ZÓNÁK kialakítására került sor, amelyhez a 

József A. utcát a Rákóczi F. utca csatlakozásától a Deák F. utcai kereszteződéséig tartó 

szakaszán a Mártírok út irányába, illetve a Rákóczi F. utcát a Deák F. utca felől a József 

A. utca irányába egyirányúsítani kellett. A fenti új forgalmi rend bevezetése után már 

többször felmerült, hogy a kerékpárosok közlekedését is engedélyezni kellene az 

egyirányúsított szakaszokon a forgalommal szemben, elsősorban a József A. utca 

vonatkozásában volt ilyen igény. Ezt a lehetőséget már az új forgalmi rend bevezetésekor 

is megvizsgáltuk, tájékozódtunk forgalomtechcnikával foglalkozó, erre jogosultsággal 

rendelkező szakemberektől, akiktől azt a választ kaptuk, hogy a jelenlegi feltételek 

mellett nem lehet engedni a kerékpárosok forgalommal szemben történő 

közlekedését. Az újabb lakossági beadvány után már megbíztunk erre egy jogosultsággal 

rendelkező szakembert, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségét és írásbeli szakvélemyényt 

készítsen erről, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez. A vizsgálat eredménye az, hogy 

jelenlegi feltételek mellett nem lehet engedni a kerékpárosok forgalommal szemben 

történő közlekedését: „A szakértői munka elvégzése alapján a József A. utca vizsgált 

egyirányú szakaszán – jelenleg - egyik ellenirányú kerékpáros útvonal sem alakítható 

ki, vezethető be.” Ez csak abban az esetben működne, ha 30 km/h-ás sebességkorlátozást 

vezetnénk be, illetve a szűk keresztmetszetű szakaszokon, illetve az útkanyarulatokban 

megtiltanánk a gépjárművek megállását, de ebben az esetben értelmetlenné válna az 

ingyenes parkolási övezet, illetve olyan szakaszokon kellene megtiltani a megállást, ahol 

üzletek működnek és ebben az esetben a lakóházak előtt sem lehetne megállni. Miután két 

szakértő is ugyanúgy nyilatkozott, szakvéleményük szerint nincs mód a javaslat 

teljesítésére, így a javaslatot nem tudjuk támogatni. A megoldás csak annak elfogadása, 

hogy Szentgotthárdon nincsenek akkora távolságok, hogy megoldhatatlan lenne a 

kerékpárosok számára ennek a két rövidebb utcának az egyirányúsítása miatt kialakult 



helyzet. Nem áthidalhatalan, ha pár méteren tolni kell a kerékpárt a járdán. Azt pedig 

semmiképpen sem támogatjuk, hogy az előírások figyelmen kívül hagyásával 

engedjük a kerékpárosok forgalommal szemben történő közlekedését magunkra 

vállalva esetleges balesetek esetén a felelősséget, kártérítési kötelezettséget. A 

kerékpárosok forgalommal szembeni közlekedése a KRESZ előírásainak megszegése nem 

pedig a „kerékpáros arra megy, amerre akar – nem kell a szabályokkal törődni” felfogás 

eredménye. A fentiek alapján továbbra sem javasoljuk a kerékpárosok forgalommal 

szemben történő közlekedésének engedélyezését, mivel a jelenlegi feltételek mellett nem 

felel meg az előírásoknak.  

3. A javaslatot tevő e-mailjében még jelezte:   

-a piacnál a kerékpáros kiegészítő tába kiheylezéset: ezt megrendeltük;  

- a javaslattevő szerint a kék zóna jelenlegi kiegészítő táblája értelmetlen. Ki lett egészítve 

kivéve célforgalommal azért, hogy aki nem tud igényelni kék zóna bérletet, az is meg 

tudjon állni az üzletek előtt  

- a kék zónával kapcsolatban előhozta, hogy a fizetőparkolós rendeletünkhöz hasonlóan a 

kék zónához az alábbi kiegészítő táblát rakjuk H-P 8-18 kivéve kék kártyával. Ez 

tulajdonképpen döntés kérdése – a forgalom így is, úgy is szervezhető.. A jelenlegi 

rendszer abból indul ki, hogy a fizető parkolás egy forgalomszervezési eszköz amikor egy 

kijelölt közterületen (a fizető parkolóban)  a nap bármely szakaszában bárki megállhat, de 

a megállásért a forgalmasabb napszakokban fizetni kell. Fizetni azért kell, hogy a 

gépkocsival érkező ösztönözve legyen arra, hogy  minél rövidebb időre foglaljon el 

helyet, minél hamarabb menjen tovább, hogy helyére minél hamarabb és ismét csak minél 

rövidebb időre álljon meg a következő parkoló gépjárművezető. A kevéssé fogalmas 

napszakokban és a hét végén a forgalom nem indokolja ezt a pörgést, ilyenkor lehet 

fizetés nélkül is használni a területet. Ezzel szemben a kék zóna a hét minden órájában 

üzemel és csak egy szűkebb körnek, a zónában lakóknak teszi lehetővé a parkolást az 

úton. Ez nem mindenki számára elérhető, egy szerényebb összeg befizetésével 

szerezhetnek jogot az ott élők egy kék kártyával a lakóhelyük előtti megállásra. Az 

odaérkező nem egy parkolóba ér hanem egy az ott élőket  szerény többlet – 

közterülethasználatra jogosító különleges övezetbe, ahol nincs lehetőség arra, hogy bárki 

megállhasson. Álláspontunk szerint ennek az övezetnek így lenne jó ha megmaradna. 

Látszik, hogy jelen állapotában is elég sokan használják, tarthatunk attól, hogy   a javasolt 

fellazítás esetén sokaknak pont az esti órákban nem jutna megállási lehetőség a megváltott 

kék kártyájuk ellenére sem az oda beálló nem ott lakók járművei miatt..  

 

3. A mentőállomás részéről többször érkezett olyan igény, hogy a gotthárdi állomásról 

történő biztonságos kihajtás érdekében forgalomtechnikai tükröt helyezzünk ki a Kossuth 

l. utcába. A problémát jelezzük A Magyar Közút Nonprofit KFT felé. A kihelyezés 

költségeit az önkormányzat e határozati javaslat elfogadásával  vállalhatja fel.  

 

Összefoglalva a fenti forgalomi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Széchenyi utcában 2 db sebességkorlátozó 

készülék telepítése 

3,00,- mFt 

2., József A. utcában forgalommal szemben 

történő kerékpáros közlekedés 

- 



3., Kossuth L. utcába forgalomtechnikai 

tükör kihelyezése 

65.000,- Ft 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát. 

 

 

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

 

 

1.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Széchenyi utcába 2 db napelemes kivitelű sebességkorlátozó készülék 

telepítésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 3.00,- mFt-ot a 

..................... terhére biztosítja. 

 

Határidő:  ......................... 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Széchenyi utcába 2 db napelemes kivitelű sebességkorlátozó készülék 

telepítésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, József A. utca egyirányú közlekedési szakaszán a kerékpárosok 

forgalommal szemben történő közlekedésének engedélyezésével.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. 

                 a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi   
                      azt a rendeletmódosítást, mely szerint  a fizetőparkolós rendeletünkhöz  

                      hasonlóan a kék zónához a „Hétfőtől péntekig 8-18, kivéve kék kártyával”  

                      kiegészítő tábla kerüljön.  

                      Határidő: a közlésre azonnal 

                      Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

                   b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal,  

                       hogy a kék zónához a „Hétfőtől péntekig 8-18, kivéve kék kártyával  kiegészítő           



                       tábla kerüljön. Ehhez kezdeményezi a rendeletmódosítás előterjesztését. 

                        Határidő: az előterjesztés elkészítésére a 2014. novemberi testületi ülés 

                        Felelős: Fekete Tamás Várösüzemeltetési vezető  

                                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

4. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Kossuth L. utcába a Mentőállomás kijáratával szembe forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2014. évi költségvetése 

út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2014. november 30. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Kossuth L. utcába a Mentőállomás kijáratával szembe forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2014. október 18. 

 

 

 

 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: 



BEJEK LÁSZLÓ 

9700 Szombathely,  

Alsóhegyi u. 60/A. 

 

 

 

 

Ügyszám: 4 /2014.             Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzat 

                                                           159 – 37 / 2014. sz. számú  

megbízásának megfelelően                                                               

mérnök szakértői munka végzése 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

 

 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 159 - 37  / 2014 számú, 2014. október 16 - án kelt 

levelében bízott meg – mint mérnök szakértőt – a Szentgotthárd József Attila utca egyirányú 

forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozó munka szakvéleményének elkészítésére. 

Fekete Tamás Úrral telefonon történt megbízás, egyeztetés után 2014. október 16.-án a 

helyszínen tartottunk megbeszélést Doncsecs András Úrral. A megbeszélések a József A. utca 

- Deák Ferenc és Rákóczi utca közötti „Egyirányú forgalmú út” – forgalmába, ellenirányú 

kerékpáros forgalom bevezetés lehetőségének vizsgálati megbízására irányult..  

Elmondásra került, hogy az egyirányú forgalmi rend az alábbiak miatt került bevezetésre: 

- az utcában a személygépkocsi várakozások megteremtése  

- a gépjármű-közlekedés fenntartása az utcában, ahol a szemből jövő gépkocsik számára így 

nem elegendő a hely 

-  az utcában levő vállalkozások, kereskedelmi egységek jobb kiszolgálása 

- a nagy átmenő forgalom kizárása 

- a „kék zóna” várakozások kiszolgálása  

Azt is elmondták, hogy az utóbbi időben a KRESZ-ben megjelent lehetőség kihasználására 

egyre nagyobb lakossági nyomás jelentkezett az egyirányú útszakaszon, az ellenirányú 

kerékpározás bevezetésére. 

Kérésemre e- mailon tájékoztattak arról, hogy az utca forgalomnagyságára, mértékadó 

óraforgalmára az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre adat.  

  A megbízási munka, megbízó részéről történő gyors elvégzésének igénye nem adott 

lehetőséget a forgalomnagyság felvételére, és a helyszín pontos helyszínrajzi méretek alapján 

történő felvételére, ábrázolására.  



A vizsgálat csak a megbízási területre korlátozódott, az ellenirányú kerékpáros forgalom 

bevezetésének lehetőségére. Szélesebb, a terület célforgalmi, forgalom eloszlási, úthálózati 

kapcsolatainak feltárását nem tartalmazhatta. Az útszakasz egyirányú forgalmának kialakítása 

a megbízó álláspontja szerint végleges.  

 

A vizsgálat elvégzése során szemrevételeztem és méréseket végeztem a területen. A 

vizsgált szakaszon az úttest állapota, felülete – az utcák úthálózatban betöltött kiszolgáló út 

szerepének megfelelően - jónak mondható. A gyalogos forgalom gyalogjárdán biztosított, az 

úttesttől kiemelt szegéllyel elválasztva. A kiemelt szegélyek helyenként hiányosak, de a 

járművezetők által jól észlelhető a gyalogjárda és az úttest elválasztás funkciója.  

A teljes hosszon különböző szélességi méretek találhatók az 5,3 métertől 7,5 méterig. A 

menetirány szerinti jobb oldalon, a teljes útszakaszon a várakozási lehetőség biztosított. A 

várakozó járművek mellett több helyen a 4,00 m járható burkolatszélesség nem áll 

rendelkezésre. Az egyirányú útszakasz rövid egyenesekből és hosszabb ívekből áll. Az 

ívekben pl. a József A. utca 5. szám előtti ívben a belátható útszakasz hossza 56,0 méter, 

míg ugyanitt az útburkolat szélessége 5,7 méter. Ugyancsak kicsi a belátható útszakasz 

hossza a József A. utca 27.szám előtti ívben is. Itt ez a hossz 35,0 méter, míg az itt mért 

burkolatszélesség 5,3 méter. Mindkét ívben a várakozási lehetőség megengedett. A 

várakozó járművek mellett a 4,00 m járható burkolatszélesség nem áll rendelkezésre. 

Tömegközlekedés az utcában nincs, teherforgalom nem jellemző, főként személygépkocsik 

közlekednek. A lakott területre jellemző sebesség (50 km/h) van érvényben, 

sebességkorlátozás nincs.  

Az egyirányú útszakasz kétirányú útszakaszból indul, és kétirányú útszakaszban folytatódik. 

Mind az indulásnál, mind a folytatásnál 3 ágú kereszteződés található, a József A. utca -  mint 

főirány - fölérendeltségi viszonyával. A fölérendeltségi viszony,,Elsőbbségadás kötelező''  

jelzőtáblával biztosított. A vizsgált útszakaszon belül szintén 3 ágú útkereszteződés található, 

ahol szintén biztosított „Elsőbbségadás kötelező'‘ jelzőtáblával az útszakasz elsőbbsége. 

 Az útszakaszon jelenleg a kerékpárosok, az egyirányú forgalmi rend szerint, csak 

egyik irányba közlekedhetnek. Az egyirányú útszakasz forgalmi irányából a jobb oldalon a 

József A. utca 2. számú házat megelőző útszakaszon „Kerékpárosok”  veszélyt jelző tábla van 

kihelyezve. A tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok 

közlekedésével. 



 Az egyirányúsítások általánosítható eredményeképpen olyan úthálózat jön létre, 

amelynek számos pontján nincs átjárás, az egyirányú utcák közelében nincs ellenkező irányú 

útvonal. A kerékpáron közlekedő lakossági igény és a kerékpár egyik legfontosabb vonzereje 

a gyors eljutás. Ez azonban csak akkor érvényesül, ha az úthálózat átjárható, kerülőút nélkül 

célba lehet érni rajta. Az egyirányú utcákkal a kerékpárosok kerülőre kényszerülnek, ezzel 

egyrészt elvész a kerékpár legfontosabb előnye, másrészt a kerékpárosok sok esetben a 

nyugodtabb, kis forgalmú utcák helyett forgalmas útvonalakon kényszerülnek haladni. Ezt 

elkerülendő sok kerékpáros megpróbál a gyalogosokat veszélyeztetve a járdán vagy 

szabálytalanul az úttesten közlekedni. Bár ez utóbbi sok utcában fizikailag nem okozna 

gondot, a gépjárművek elférnének a kerékpárosok mellett, azonban az egyirányú utcában az 

autóvezetők nem számítanak a kerékpárosokra, így ez balesetveszélyes. 

Általánosságban elmondható, hogy a kerékpáros közlekedés nem okoz forgalmi torlódást és 

nem károsítja a környezetet, a kerékpárok tárolása nem igényel külön forgalmi sávot, ezért az 

egyirányú utcák kialakításának indokai sok esetben nem értelmezhetők a kerékpárosokra.  

Egyebek között ezekkel magyarázható, hogy az 1/1975 KPM-BM (II.15) számú együttes 

rendelet (továbbiakban KRESZ) módosítása lehetőséget adott az ellenirányú 

kerékpárforgalom bevezetésére. A kerékpárosok vezetésére – egyirányú forgalom 

ellenirányban is - az alábbi lehetőségek állnak fenn: 

Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpárosok egyirányú közlekedésére 

szolgáló – különleges forgalmi sáv. 

Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út. 

Gyalog- és kerékpárút: jelzőtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a 

gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérő 

színű burkolattal is kijelölhető. 

Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színű burkolati jellel kijelölt 

útfelület. Kerékpársáv kijelölése nélkül. 

Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és különleges esetekben 

(az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármű 

egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv. 



 Ezen lehetőségek közül választva, a bevezetéseket konkrét egyirányú útra, útszakaszra 

azonban vizsgálni szükséges.  

A fenti szemrevételezés, vizsgálat alapján a József A. utca egyirányú szakaszán a 

„Kerékpáros nyom” kialakításának van ellenírányú elvi lehetősége, de bizonyos feltételeket 

biztosítani szükséges. 

Az ellenirányú kerékpározás kerékpársáv kijelölése nélkül „Kerékpáros nyom” kialakítása 

akkor engedhető meg, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: 

a) az út nincs főútvonalnak kijelölve, 

b) az úton nincsenek felfestéssel forgalmi sávok kijelölve és az út nem alkalmas párhuzamos 

közlekedésre, 

c) az út bármely pontján az egymással szemben haladó járművek vezetői legalább 70 méterről 

(30 km/h megengedett sebesség esetében legalább 50 méterről) folyamatosan jól láthatják 

egymást, 

d) az úton legalább 4,00 m (30 km/h megengedett sebesség esetében 3,75 m) járható szélesség 

áll rendelkezésre, vagy az úton a mértékadó óraforgalom (MOF) a 200 jármű/óra értéket nem 

haladja meg, és vannak kitérési lehetőségek. 

 

A fenti vizsgálat alapján a feltételek közül az a) és b) pont rendezett.  

A c) pontban írtak teljesítéséhez pontos méréseket kell elvégezni, és a várakozásokat 

bizonyos szakaszokon meg kell tiltani, esetleg sebességkorlátozást kell bevezetni. A 

beláthatósági méréseket (esetleges átépítés) el kell végezni. 

A d) ponthoz a mértékadó óraforgalmat (MOF) forgalomszámlálással mérni szükséges. A 

szükséges szélességeket, kitérési lehetőségeket (esetleges átépítés) biztosítani kell. 

A pontos mérések elvégzése, az előírt jó adatok megteremtése - esetleges átépítés - ad 

lehetőséget az ellenirányú kerékpáros forgalom bevezethetőségére. 

Természetesen a kijelöléshez jelzőtáblák, burkolatjelek elhelyezése is szükséges. A teljesség 

igénye nélkül pl: alárendelt irányokban, főirányban a kereszteződésben jelezni a kerékpárost, 

Kerékpáros nyom burkolatjel felfestése 20-30 méterenként, Kerékpáros bejárati kapu 

burkolatjel festése stb. 



Ugyanakkor a helyi önkormányzatnak döntenie kell az egyirányú útszakasszá való alakítás - 

előzőekben írt kijelölés – előnyeinek visszalépésében az ellenirányú kerékpáros forgalom 

kialakítás érdekében.  

A szakértői munka elvégzése alapján a József A. utca vizsgált egyirányú szakaszán – 

jelenleg - egyik ellenirányú kerékpáros útvonal sem alakítható ki, vezethető be.  
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 JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR 

A vizsgálatot és javaslataimat az alábbi előírások figyelembe vételével végeztem el. 

 1/1975 KPM-BM (II.15) számú együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

(KRESZ) 

 2010. január 1-étől életbe lépett az új KRESZ, ami a kerékpáros közlekedéssel  

kapcsolatban több mint 20 ponton változott a kerékpáros közlekedés elősegítése  

érdekében. 

 20/1984 (XII. 21.) KM sz. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről 

 Közutak tervezése ÚT 2-1.201 Útügyi Műszaki Előírás 

 2010. április 15.-étől lépett érvénybe az ÚT 2-1.203 számú „Kerékpárforgalmi  

létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás (KTSZ kiegészítés), amely  

meghatározza a kerékpárforgalmi létesítmények fajtáit és tervezési szabályait. 

 A parkolási létesítmények geometriai tervezése ÚT 2-1.210 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


