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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Családsegítés-gyermekjóléti feladatellátás a továbbiakban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2015. július  6-i ülésén  elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvényt. A jogszabály értelmében a 

családsegítés csak gyermekjóléti  szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet 2016.  január 1-jétől:  települési  szinten  a  család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. 

Mindkettő szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. Ennek alapján  a család-és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

bázisán jön létre. Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás 

átcsoportosítással történhet. Az új rendelkezések hatályba  lépési időpontja 2016. január 

elseje. 

 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , a gyermekjóléti szolgálat és  a központ 

feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény tartalmazza. Sajnos a két törvény szakmai végrehajtási rendelete még nem jelent meg. 

 

A jogszabályokból adódó változások: 

- A feladat-ellátási kötelezettség módosul: a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása már nem  lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben 

biztosítani kell az önkormányzatnak a szolgálatot, ha polgármesteri hivatalt 

működtet vagy ha a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, 

akkor a közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában (Szt. 86.§ (1) a) pont 

és Gyvt.94.§ (2a) bekezdés).  

- A járásszékhely település szintén lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

központot működtetni, amelynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki (Gyvt. 

94.§ (4) bekezdés) A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai 

egységben kell a család-és gyermekjóléti szolgálat és a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A járásközpont  települési önkormányzatának egy 

működési engedélye lesz a két feladat ellátásra. 

- A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési 

önkormányzatokhoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató 

illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a 

speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó  települések  

lakosságára. 

- Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 

1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig 

szükséges az új  szabályok szerinti feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 

önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy  a szükséges  

átalakításokat elvégezniük. 
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Ezek alapján a települési önkormányzat feladatai: 

 

- 2015. október 31-ig felül kell vizsgálni a családsegítés , illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket. 2016. január elsejétől a 

családsegítés egy intézmény keretében , család-és gyermekjóléti szolgáltatásként kell 

működjön, így döntenie kell az önkormányzatoknak, hogy saját intézménye útján vagy 

ellátási szerződéssel biztosítja a jövőben a feladatellátást, de megosztani nem lehet 

ezeket a feladatokat!  

- Az ellátási szerződések kapcsán fontos kiemelni, hogy az új jogszabály  2016. január 

1-jétől  már nem engedi a család – és gyermekjóléti központ feladatainak  egyházi 

fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján történő  

biztosítását! 

- Továbbra is lehetséges a társulás útján történő feladatellátás- mind a szolgálat, 

mind a központ tekintetében. A szolgálat vonatkozásában társulási formában  

történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a 

közös hivatalok egységét bontani.  

- A települési önkormányzatok 2015. november 30-ig  döntenek a feladatellátás  új 

rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen  időpontig kérelmezniük 

kell szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

A szentgotthárdi kistérség településein már régóta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

látja el ezeket a feladatokat, 2015. óta pedig közvetlenül a Tárulás a fenntartója az 

intézménynek. A fentiek alapján a feladatellátás, ezzel együtt a fenntartás szerkezete / 

módja maradhat ugyanebben a formában azzal, hogy a továbbiakban „Központként” 

működhet az intézmény. Ami változna: 

 

 központként működik tovább az intézmény, és a szolgálat feladatait is ellátja majd, 

  az intézményen belül önálló szakmai egységben kell a család-és gyermekjóléti 

központ feladatait biztosítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 

családsegítőnek a feladata ugyanaz, de nem zárja ki, hogy a vezető a szakemberek 

speciális tudásának, készségeinek megfelelően ettől eltérő feladatmegosztás mellett 

döntsön. Az intézménynek egy működési engedélye lesz a két feladat ellátásra, stb. 

(Több szakmai részlet is változni fog, de ezeket majd a megjelenő szakmai 

végrehajtási rendeletet szabályozza.) 

 ugyanezzel az intézményi alkalmazotti létszámmal ellátható a feladat, a fenntartási 

költségek várhatóan nem változnak emiatt, 

 Kondorfa település csatlakozása várható, erről novemberben születhet újabb 

előterjesztés! 

 mindezek tekintetében szükség lesz az intézmény alapító okiratának és működési 

engedélyének, továbbá az egyéb intézményi dokumentumok módosítására is. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés, 

illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és a továbbiakban is a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében fenntartott intézmény 

keretében kívánja biztosítani ezeket a feladatokat, azzal, hogy 2016. január 01. időpontot 

követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő, integrált család-és gyermekjóléti központ 

keretében működjön tovább az intézmény. 

Felkéri a Hivatalt és az Intézményt, hogy a szükséges dokumentumok (alapító okirat 

módosítás, működési engedély módosítás, intézményi dokumentumok) előkészítéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2015. október 19. 

 

 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 209/2015. számú képviselő-testületi határozat 1.) 

pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat 2016. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás 

időpontja a települési önkormányzatok számára 2015. október elseje volt - Szentgotthárd 

Város Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a nyilatkozatot, melyet a 

Pályázatkezelő el is fogadott, a rendszerben érkeztette és befogadta. 

 

A pályázatot ("A" és "B" típus együttesen) 2015. október 05. határidőig kellett az 

Önkormányzatnak kiírni, a kiírást a Hivatalunk közzé is tette helyben szokásos módon 

(Hivatal porta, honlap, újság, hirdető táblák). 

 

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

felsőoktatási tanulmányaikat a 2016/2017. 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 209/2015. 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 arról döntött, hogy az 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában összesen 500.000,- Ft támogatást nyújt a 

pályázóknak, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 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, a támogatás mértékét évekig  

2.000,- Ft/fő/hó , két éve pedig  4.000,- Ft/fő/hó összegben határozta meg. 

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: 
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         2014. év  13 fő 

         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: 2015. november 09. A pályázatok ÁSZF-ben 

rögzített elbírálásának határideje: 2015. december 07. A vonatkozó önkormányzati 

szabályzatunk kimondja, hogy az 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.) 

 

/A szabályzatunk 1. sz. mellékletében szerepel, hogy a pályázók az elbírálásához szükséges 

adatokat a büntetőjogi felelősségük tudatában adják meg./ 

 

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 2016. 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 : 2015. december 07. 

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

 

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén ...... (javaslat: 5.000,- Ft) …. Ft/fő/hó támogatást 

nyújt 

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

Határidő : 2016. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. október 13. 

                    

 

                                                                                                  dr. Gábor László 

             Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 



 
 

7 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 28-i ülésén 

elfogadott 32/2015. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozatában egyetértett a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg Apátistvánfalva, Fő út 143. szám alatti Apátistvánfalvai 

Kirendeltségének az Apátistvánfalva, Fő út 107. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő, 

üres irodahelyiségbe történő áthelyezésével. A döntés végrehajtásához szükséges előkészítő 

munkálatok megtörténtek, a költözés a tervek szerint október 31-ig megtörténik. 

Mindez szükségessé teszi a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását – mivel adattartalmának részét képezi az Apátistvánfalvai Kirendeltség, mint 

telephely címe is –, valamint a módosítás átvezetését a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásban. 

 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 

mellékletei tartalmazzák. 

 

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

Alapító Okiratának módosítását és a módosított Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét jóváhagyni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
                törzskönyvi átvezetésre: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs v. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
                törzskönyvi átvezetésre: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs v. 

 
Szentgotthárd, 2015. október 21. 
 
         Huszár Gábor 
         polgármester 
Ellenjegyzem: 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete és az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2015. március 25.  napján kiadott, 1680/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. számú és az Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015. számú határozatára figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 

1.  Az Alapító Okirat 1.2.2. pontjában a „9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.” helyébe a 
„9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.” szöveg lép. 

2.  Az Alapító Okirat 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2.2.3. megnevezése: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

2.2.4. székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szentgotthárd, 2015. … 

P.H. 

Huszár Gábor polgármester  

P.H. 

Császár-Bartakovics Csaba polgármester  
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2. sz. melléklet 

Okirat száma:  …/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9970  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Apátistvánfalvai Kirendeltsége 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2.2.3. megnevezése: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

2.2.4. székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja 
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és  társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szentgotthárd és 
Apátistvánfalva települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a 
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Apátistvánfalva településen a közös 
hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

10 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentgotthárd város közigazgatási 
területe, Apátistvánfalva község közigazgatási területe, a Szentgotthárdi kistérség területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-
a, valamint  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízásos jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 
közfoglalkoztatotti 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 28. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Szentgotthárd, 2015. … 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal »dátum« napján kelt, »dátum« napjától 
alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére. 

 

Tárgy: Harangjáték 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Főépítésze az 1. számú melléklet szerinti javaslattal keresett meg 

bennünket. Ennek két fontos része van . Az egyik: egy kezdeményezés a sok magyarországi 

városban már hallható harangjátékhoz hasonlóan ilyennek a szentgotthárdi Széll K. téren 

történő kialakítása. A Főépítész Úr által favorizált hely a Széll Kálmán tér két épülete – a 

Gyógyszertár (Széll K. tér 16.)  és a Kávéházat magába foglaló lakóépület (Széll K. tér 18.)  

közötti közterület lenne. Itt tehát két dologban is állást kell majd foglalni: legyen-e ilyen 

harangjáték és ha igen, akkor hol legyen.  

 

A javaslat másik eleme, hogy ez a harangjáték egy szentgotthárdi szignált játszana – ennek 

pedig a megtalálása lenne a kulturális feladat. Egyik lehetőség, hogy a szentgotthárdi 

zenészeket, zenepedagógusokat, zeneiskolásokat keresünk meg és egy pályázat keretében 

iratunk egy városunkat jelképező szignált. De kereshető lenne ez elvileg azokban az elmúlt 

évtizedekben írt szentgotthárdi musicalekben, rockoperában, szentgotthárdi oratóriumban 

megírt dallamok között is, sőt elvileg végiggondolható az is, hogy a tavaly augusztusban 

Szakcsi Lakatos Béla – Kati-Horváth Lajos által Szentgotthárdnak, legalábbis az itteni 

fellépésre írt és előadott dallamokból keresünk. 

 

Most első körben véleményünk szerint elvi döntést kell arról hozni, hogy foglalkozzunk-e 

most harangjáték „beruházással” – és ha elvi igen a döntés, akkor meg lehet nézni, hogy 

mekkorát és mennyiért, hogyan lehet beszerezni, aztán a finanszírozásra vissza kell térni. 

A másik a „Szentgotthárd – Szignál” elkészíttetése – egyelőre szerintem ebben is elvi döntést 

kellene hozni és az elvi igen esetén meg lehet beszélni a pályáztatás, a kiírás részleteit.  

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

 Mi indokolja a kezdreményezés (harangjáték beruházás) teljesítését?   

Egy település részben az itt élők részben az ide látogató turisták részére kínált 

„attrakciók” sorából épül fel. Ebbe egy harangjáték egy, a településre jellemző kis 

dallammal szépen beleillik. 

 Mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása:  

Egy olyan kis, naponta vagy meghatározott órákban visszatérő szerethető „produkció” 

amire rendszerességgel ráfigyelnek az emberek. Az idegenforgalmi vonzerő egyi kis 

eleme lehet hosszú távon i. 

 Mi történik az elmaradása esetén:  

Elmaradása esetén semmi nem történik, Szentgotthárd működik tovább. Mivl ilyen most 

sincs így a hiányát sem fogjuk érzékelni. Viszont szegényebbek leszünk egy kedves és 

kellemes jelenséggel. 
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 A megvalósulás esetén szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e:  

Egyelőre elvi döntésről van szó – tehát most ez nem releváns, később a beszezésnek, a 

működtetésnek és a karbantartásnak lesznek erőforrás – igényei.  

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széll K. térre javasolt 

harangjáték megvalósulásával elvben egyetért – felkéri a Városüzemeltetési vezetőt, hogy 

nézzen utána annak, hogy milyen feltételekkel lehet harangjátékot beszerezni – ezt 

követően a kérdésre (az elhelyezésre is) visszatér / a kezdeményezést még elvben sem 

támogatja  

 

B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért azzal, hogy 

egy Szentgotthárdra jellemző Szentgotthárdi Szignál kerüljön megírásra a következő 

időszakban.  Erre vonatkozóan pályázat kiírásának előkészítését illetve esetleges egyéb 

módon való dallamkiválasztás előkészítését rendeli el / Szentgotthárdi Szignál 

készítésével még elvben sem ért egyet.  
 

 

Határidő: 2016. januári testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

                Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforrások Vezető 

           

Szentgotthárd, 2015. október 20. 

 

  Huszár Gábor 

Polgármester                                                                                                               

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                       Tárgy: Javaslat óraműves 

harangjáték 

                                                                                                                      létesítésére 

Szentgotthárdon. 

Huszár Gábor 

Polgármester Úr részére 

 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11 

9970 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Kedves Gábor! 

 

 

Már régóta foglalkoztat egy gondolat, melyet meg szeretnék osztani Veled. 

Külföldet, de az országot is járva több helyen találkozik az ember – általában a települések 

központjaiban – olyan praktikus s egyben a járókelők hangulatára, szépérzékére egyaránt 

ható köztéri elemmel, melyet úgy érzem Városunkban is hasznos lenne megvalósítani. 

           Miről is van szó? 

Egy óraszerkezettel kombinált, kisméretű harangokkal, csengettyűkkel felszerelt, rossz 

szóval élve „utcabútor”-ról, mely túl szép, esztétikus megjelenésén, láthatóan és hallhatóan 

jelezné az idő múlását, az arra járókat tájékoztatva és gyönyörködtetve. 

           Ilyen szerkezetek készítésével foglalkozó cég, cégek Hazánkban is vannak, fel lehet 

venni 

velük a kapcsolatot. 

           Szentgotthárdon Zeneiskola működik, kiváló zenepedagógusokkal, s minden bizonnyal 

tehetséges zenész növendékekkel. Ki lehetne írni egy pályátatot, melynek célja egy egyedi, 

fülbemászó kis dallamsor lenne, egy Szentgotthárd-i szignál, mely meghatározott 

időközönként 

a csengettyük útján megszólalna. Ezt a szerkezetet egy stilizált óraszámlappal is lehetne 

kombinálni. 

           Ennek a harangjátéknak a helye – mint már korábban említettem - a városközpontban 

lenne. 

Több helyszín is szóba kerülhet. 

           Az általam favorizált hely a Széll Kálmán tér két épülete – a Gyógyszertár  és a 

Kávéházat 

magában foglaló lakóépület- közötti közterület lenne. 

Központi elhelyezkedése, nagy gyalogos forgalmat lebonyolító járdaszakasza remek 

helyszíne 

lenne a szóbanforgó harangjátékos óraszerkezet felállításának, megépítésének, mindannyiónk 

örömére. 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Kedves Gábor!  
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Bízva abban, s remélve hogy a felvetett gondolatom megnyeri a Te, városunk 

Képviselőtestületének 

s nem utolsósorban Szentgotthárd lakóinak tetszését, s a gondolatból valóság lehet, 

jóegészséget, 

jó munkát kívánva, tisztelettel, barátsággal üdvözöllek: 

 

 

Szentgotthárd 2015.10.14-én, szerdán.                                              Czeiner Gábor 

                                                                                                                    a Város főépítésze 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére. 

 

Tárgy: Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ugyanezen tárgyban egy hónappal ezelőtt már volt Előterjessztés Önök előtt ám a feltett 

határozati javaslatok közül egyikben sem sikerült dönteni. Egyik javaslat sem kapta meg a 

szükséges többséget. Nem hozott eredményt az ülésen a továbbtárgyalás sem – ilyenkor a 

következő testületi ülésre új előterjesztés készül új tartalommal.  

 

Az akkor feltett határozati javaslatok: 

C. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesület kérelmét fedezet hiányában NEM tudja támogatni.  

 

D. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesület  kérelmét támogatja és ........ (962.000 - Ft) …… forintot biztosít a támogatási 

kérelemben szereplő fűnyíró traktor vásárlásra a ………………………. terhére, azzal, 

hogy a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, a támogatási 

megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy az Egyesület – vállalja önkormányzati 

területek karbantartását (kaszálását)  

 

Emlékeztetőül: 

A Szentgotthárdi Horgász Egyesület  azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő- 

testülethez, hogy az FM által kiírt parlagfű mentesítés eszközbeszerzési pályázat keretein 

belül lehetősége nyílik egy fűnyíró traktor beszerzésére. A megnyert összeg 3 millió Ft, a 

pályázatban szereplő eszköz ára 3.962.000.- Ft. A megnyert összegen felüli rész – 962.000.- 

Ft az önrész, mellyel az egyesület nem rendelkezik. Ennek a biztosítását kéri az Egyesület az 

önkormányzattól.  

 

Az önkormányzati segítség esetén az egyesület az önkormányzat számára kedvezménnyel, 

kizárólag benzinköltség megfizetését kéri és felajánlja az 56-os Emlékpark, a Rábafüzesi 

focipálya illetve a Rábafüzes – Szentgotthárd közötti kerékpárút melletti terület kaszálását. 

Az Önkormányzat cégének, a SZET Szentgotthárdi Kft-nek a jelenleg önkormányzat által 

megbízott és finanszírozott feladatait venné ezzel át ami a képviselők egy része szerint 

hátrányt jelent a kft-nknek hiszen munkát és bevételt veszít ezzel.Az ellenérv ezzel szemben 

az, hogy ha ezt a néhány munkát az önkormányzat a Horgászegyesületnek adja ki akkor a 

SZET Szentgotthárdi kft-nek kapacitása szsabadul fel és az önkormányzat által egyes 

vélemények szerint úgyis alulfinanszírozott feladat ellátása helyett  további nem ön 

kormányzati területeket tudnak ennél vélhetően jobban finanszírozva több bevételt szerezve 

elvégezni.  

Elkészítettük azt a kimutatást ami tartalmazza, hogy  

- az említett területek hány négyzetmétert jelentenek, azért az önkormányzat 2015-ben 

mennyit fizetett és hány kaszálást finanszírozott.  
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-- 56-os Emlékpark területe: teljes terület 23348 m2, parkfenntartási szerződés alapján SZEt 

által kezelt: 17800m2  - az éves kaszálási pénzből a területre eső önkormányzati finanszírozás 

SZET kaszálási keretszerződése szerint : kb. 4,2 Ft/m2 – így a teljes összeg ezért a munkáért 

74.760.- Ft. 

-- A Rábafüzesi focipálya  területe: 12482 m2,az éves kaszálási pénzből a területre eső 

önkormányzati finanszírozás: 3,7-Ft/m2. ami így  46.183,- Ft-ot jelent  

A Rábafüzesi kerékpárút mellett a SZET Szentgotthárdi KFT által kaszált  terület 

nagysága: 17100 m2, de a területre eső önkormányzati finanszírozás nincs pontosan meg 

mivel ez nem területre van számítva, hanem órára – viszont  a fenti számokból kiindulva ez is 

kb. 70.000.- Ft lehet – összességében tehát a SZET Szentgotthárdi Kft-t érő veszteség a kérés 

teljesítése esetén  évi 200.000.- Ft alatt marad.  

- Mai benzinárakkal  kiszámolható, hogy mennyibe kerül annak a traktornak a fogyasztása, és 

ezzel az önkormányzat által fizetendő ellenérték,  amelyik traktor teljesítménye 27 LE   és 

fogyasztása 3 liter /óra. 

 

- A SZET Szentgotthárdi Kft az 56-os emlékparkot évente 6-7 alkalommal, a focipályát 2 

alkalommal,  a kerékpárutat minimum 2 alkalommal kaszálja. A SZET Szentgotthárdi Kft-nél 

ennyi kapacitás szabadul fel, mely időben esetleg kifelé, külső megrendelők felé dolgozhatna. 

 

A kialakult vita tehát alapvetően e téma körül folytatódott. Valószínűnek látszik, hogy sem a 

SZET Szentgotthárdi KFT-t nem fogják ezek az elveszettnek látszó összegek tönkretenni, sem 

az önkormányzati kassza nem attól a megtakarítástól fog egyensúlyba kerülni amit ebben a 

változtatásban takarítunk majd meg. Úgy tűnik, hogy a kérdést nem is e szempontok mentén 

lehet eldönteni.  

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesület  kérelmét kérelmét fedezet hiányában NEM tudja támogatni.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesület  kérelmét támogatja és ........ (962.000 - Ft) …… forintot biztosít a támogatási 

kérelemben szereplő fűnyíró traktor vásárlásra a ………………………. terhére, azzal, 

hogy 

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a támogatási megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy az Egyesület – 

vállalja önkormányzati területek karbantartását (kaszálását)  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

           

Szentgotthárd, 2015. október 15.                                                                                                                

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Máriaújfalui Sportegyesület támogatási kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Máriaújfalui Sportegyesület kézilabda szakosztálya - konkrét feladó és aláírás nélküli - 

levélben fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet) támogatási 

kérelmével. A nemrégiben alakult szakosztály kérelmében leírja, hogy a kézilabda csapataik 

megfelelően működéhez Önkormányzati támogatásra van szükségük. A szakosztály jelenleg 2 

korosztályos csapattal (U17-18, U14) illetve felnőtt gárdával működik, taglétszámukat 

tekintve közel 40 igazolt versenyzővel sportolnak. 

 

A 2015. évi sporttámogatások az idei év márciusban felosztásra kerültek, ekkor még a 

Máriaújfalui Sportegyesület kézilabda szakosztálya nem volt működő egyesület, ezért nem 

kaphattak ekkor Önkormányzati támogatást. 

 

A sportkoncepció a következőképpen rendelkezik a sporttámogatásokról: 

 

Csapat sportágak támogatási elvei: 

 

Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a 

sakk, teke, kick-boksz, asztalitenisz, íjászat, atlétika, szabadidővel kapcsolatos sportágakban 

biztosít egyelőre az Önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is 

melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. 

 

A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet: 

- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte 

- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 

- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 

- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 

- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma 

- a sportág szentgotthárdi hagyományai 

- a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, népszerűsége 

- a sporttevékenység folytatásához szükséges létesítményháttér megléte 

- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma 

- a csapat sportoknál, a bajnokságban indított csapatok száma 

- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 

- a mérkőzések, versenyek, látogatottsága, népszerűsége 

- a média ő sportág iránti érdeklődése 

- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli 

(a kistérségi településeken élő) sportoló 

Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is 

juttathat támogatást, de a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg, aminek 

a pályázónak meg kell felelnie. 
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A szakosztály 500.000,- Ft támogatást kér a Képviselő-testülettől, ami az utazási 

hozzájárulásukhoz szükséges. Ezen túlmenően kérik a sportcsarnok kedvezményes 

használatát is az edzéseik és a meccseik tekintetében. 

A sportcsarnok használatáért a Szentgotthátdi KK bérleti díjat fizet, melynek mértéke az 

egyébként meghatározott terembérleti díj 50%-a. Ugyanekkora mértékű támogatást ennek az 

egyesületnek is meg lehetne adni 

 

Egy, a városban kiadott lapban a Gotthárdi Körkép címűben nyáron megjelent cikkben a 

Szakosztály illetékese a következők szerint nyilatkozott: 

  

„- Mára híre ment, hogy a Szentgotthárd-márjaújfalui SE égisze alatt új kézilabda 

szakosztályt szervezel. Milyen tervekkel és kikkel fogtál bele a munkába? 

- A nagy múltú Szentgotthárd-máriaújfalui Sportegyesület örömmel fogadta a kézilabda 

szakosztály alapításának ötletét. Azokat a sportolókat hívtam át az új egyesületbe, akikről 

tudom, hogy helyén van az önértékelésük és értékítéletük. Köztük többen nem is sportoltak egy 

ideje a Szentgotthárdi Kézilabda Klubban. És persze örömmel fogadtunk mindenkit, aki képes 

az együttgondolkodásra, a közösségépítésre. Jelenleg 30-35 tagunk van, így felnőtt és U14-es 

gyermekcsapatot is tudunk indítani a bajnokságban. Lehetőségünk és rövid távú célunk, hogy 

új egyesületként most a megyei bajnokságban indulunk magánszemélyek támogatásával, majd 

eredményes szakmai munkával és TAO-pályázati pénzek segítségével már a közeljövőben NB 

II-esek lehetünk. Bízom benne, hogy egyre többen csatlakoznak az új kézilabda klubhoz. Mi is 

szentgotthárdiak vagyunk, mi is Szentgotthárdért sportolunk. Ennek ellenére Huszár 

polgármester úr leszögezte, hogy támogatást a várostól ne várjunk. Nem várunk, sőt nem is 

kértünk támogatást az önkormányzattól. Ahogy mondtam, más forrásokból kívánjuk 

működtetni az új szakosztályt. " 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

 Mi indokolja a támogatási kérelem teljesítését?   

A Máriaújfalui Sportegyesület kézilabda szakosztálya nemrégiben alakult. A szakosztály 

legnagyobb költsége az utazási költség, amit szeretne Önkormányzati támogatással 

megoldani. Jelenleg van, a város rendelkezik egy másik kézilabda egyesülettel is. Úgy 

tűnik, hogy az új egyesület megalakulásakor nem volt konkrét terv a felmerülő költségek 

tekintetében, ezért is van szükségük most önkormányzati segítségre. 

 Mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása? 

A szakosztály biztonságos, megfelelő működéséhez szükséges a támogatás.  

 Mi történik az elmaradása esetén? 

A szakosztálynak más forrásból kell megoldani a felmerülő költségeket. 

 A támogatás biztosítása miatt szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak-e:                                                                                                                                 

A kért összeg nincs betervezve az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben. Legfeljebb a 

bérleti díj csökkentése az önkormányzat lehetősége. 

 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui 

Sportegyesület kézilabda szakosztálya kérelmét fedezet hiányában NEM tudja 

támogatni. A sportcsarnok / tornaterem használatáért egyébként fizetendő bérleti 

díh 50%.os csökkentésével viszomt a Képviselő-testület egyetért.  

B. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui 

Sportegyesület kézilabda szakosztálya kérelmét ……. (500.000,-- Ft) ……… Ft 

összegben támogatja a ………………. terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. október 28. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester                                                                                                                

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt          

jegyző          
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1. számú melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Műfüves labdarúgó pálya kedvezményes használata, szükséges karbantartó 

eszközök 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési program keretein belül elkészült a nagyméretű 

111 m x 72 m-es műfüves labdarúgó pálya, a műszaki átadás/átvétele 2015. október 1-én 

megtörtént, tehát a pálya használhatóvá vált a labdarúgók számára. A szükséges pótmunka a 

viacolor járda kialakítása hamarosan elkezdődik, de ez a pálya használatát nem akadályozza, 

csak a rendeltetésszerű használat kicsit körülményes, ha a járda is kialakításra került, akkor a 

teljes műfüves projekt befejeződik. 

 

Az MLSZ és az Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás rögzíti a 

kedvezményes használatra vonatkozó teendőket: 

„Felek a Futballpályát szabadon – egymással egyeztetve – használják és hasznosítják, 

Önkormányzat azonban kötelezettséget vállal arra, hogy azt iskolai és diák-, főiskolai- 

egyetemi sport események (elsősorban labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban 

futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, turisztikai – események lebonyolítása 

céljából naponta a Futballpálya üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 

nap ingyenesen használja vagy kedvezményes áron hasznosítja.  Felek jelen rendelkezést 

lényeges szerződési feltételnek tekintik, melynek megsértése különösen súlyos 

szerződésszegésnek minősül. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályahasználattal kapcsolatban – különös tekintettel a kedvezményes pályahasználati 

kötelezettség teljesítésére vonatkozóan – az MLSZ által kért adatszolgáltatási kötelezettséget 

az MLSZ erre vonatkozó felszólításában megjelölt határidőben teljesíti.” 

 

Szintén ebben a megállapodásra került rögzítésre a megfelelő karbantartás, ami szintén az 

Önkormányzat feladata 15 évig:  

„A Futballpálya teljes körű üzemeltetéséről és – a jelen megállapodás 3. számú melléklete 

szerinti – karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni. MLSZ – 

előzetes értesítést követően – maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást 

ellenőrizni és az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készíteni. A karbantartási kötelezettség 

teljesítését a felek lényeges szerződési feltételnek tekintik, melynek megsértése különösen 

súlyos szerződésszegésnek minősül.”   

 

Ezért is szükséges a megfelelő karbantartó gépek beszerzése, melyekkel a SZET 

Szentgotthárdi KFT elláthatja a megfelelő napi/heti karbantartási feladatokat. 

 

A projekt során számos feladatot kellett végrehajtani: földfeltöltés, nagyfeszültségű villamos 

vezeték kiváltása, tereprendezést, jogi rendezést is kellett végrehajtani, bőven jöttek elő menet 

közben többletfeladatok és többletköltségek is. A továbbiakban a legfontosabb feladatok a 
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megfelelő üzemletetés, és megfelelő minőségű karbantartási munkálatok elvégzése. Jelen 

előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület döntsön egyrészt a kedvezményes pályahasználat 

feltételeiről, másrészt a karbantartási-üzemeltetési feladatok ellátásról, az ahhoz szükséges 

berendezések biztosításáról.  

 

I. SZÜKSÉGES KARBANTARTÓ ESZKÖZÖK 

 

A kivitelezővel történt egyeztetés után körvonalazódtak azok a szükséges berendezések, 

amelyek a megfelelő karbantartáshoz szükségesek. A 213/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat alapján a műfüves pálya karbantartásával kapcsolatban a karbantartási feladatok 

ellátásával a SZET Szentgotthárdi KFT-t bízta meg, az ehhez szükséges költségeket biztosítja 

számára.  

 

Az 1. számú mellékletében SZET KFT tervezete található a karbantartási munkákkal illetve 

a szükséges karbantartó berendezésekkel kapcsolatban, a 2. számú mellékletben pedig egy 

előzetes árajánlat található a műfű karbantartó berendezésről. 

 

A pályahasználattól függő karbantartási feladatok ellátásához (heti 2-3 alkalom) egyrészt 

szükség van egy un. műfű seprűre, ennek ára 1.042.000,- Ft + ÁFA. Célszerűnek tűnik ezt a 

gyakran használandó eszközt beszerezni. 

Másrészt ennek vontatása kapcsán gépigény (traktor) is felmerül. A SZET KFT a jelenlegi 

eszközparkjával el tudja ezt látni, azonban havazás idején nem rendelkezik olyan géppel, 

amivel a hó eltakarítást a műfüves pályán el lehetne végezni – a tájékoztatás alapján a SZET 

KFT csak abban az esetben tudja ezt a feladatot ellátni, ha rendelkezik egy erre alkalmas 

járművel, ennek hiányában a hótolás nem megoldható. Amennyiben – valamilyen formában - 

egy ilyen jármű beszerzésre kerülhetne, egyéb közfeladatok ellátásához is lehetne használni, 

úgy, mint hóeltakarítás, seprés, síkosság mentesítés, fűnyírás, stb. A SZET Szentgotthárdi 

KFT által ajánlott traktor ára 5 M FT + ÁFA, azonban ekkora összeget sem a SZET 

Szentgotthárdi Kft, sem  az Önkormányzat most biztosan nem tud rendelkezésre bocsátani. 

Javaslatunk szerint ezt a feladatot a SZET Szentgotthárdi KFT – átmenetileg – elsősorban a 

saját eszközparkjával, másodsorban pedig bérleti konstrukcióban lássa el, azzal, hogy a bérleti 

díjat – a teljes karbantartási költségekkel együtt – az Önkormányzat biztosítja majd. Jövőre 

ugyanis várható olyan pályázati kiírás (LEADER, GINOP), amely akár alkalmas lehet egy 

ilyen közterületek karbantartására (is) alkalmas gép beszerzésének megtámogatására. 

Amennyiben ez a SZET Szentgotthárdi Kft részéről nem vállalható fel, akkor közreműködőt 

(alvállalkozót) kell igénybe vennie. Ma a piacon többen is hirdetik ezt a szolgáltatásukat. Az 

induláshoz, az átmeneti kezdeti nehézséget végső soron így is át lehetne hidalni.  

   

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT – műfű seprű beszerzésére: 

 

 Mi indokolja a teljesítést?   

A megfelelő minőség megőrzéséhez elengedhetetlen a karbantartó berendezés 

megvásárlása. Elmaradása esetén nem lehet megfelelő minőségen üzemeltetni a műfüves 

pályát. 

 Mi a beruházás hosszú távú kihatása? 
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Mivel a pályát 15 évig karbantartania, üzemeltetni kell az Önkormányzatnak, ezért 

szükséges a megfelelő karbantartás. 

 Mi történik az elmaradása esetén? 

A pálya minősége romolhat, tönkremehet, és a műfű csere jóval költségesebb, mint a 

megfelelő karbantartással járó költségek. 

 A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e:  

A kért összeg nincs betervezve az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben.  

 

 

II. A PÁLYA KEDVEZMÉNYES HASZNÁLATA 

 

Szintén döntést kell hozni a kedvezményes használatokról is. A 213/2015. számú Képviselő-

testületi határozat 4. pontja alapján a Képviselő-testület elfogadta a pálya bérbeadásával 

kapcsolatos bérleti díjakat (előterjesztés 3. számú mellékletében megtalálható).  

 

Kérdést vetnek fel és házon belül is vitára adnak okot az esetleges kedvezmények. Felmerül, 

hogy a szentgotthárdi csapatoknak adjunk-e kedvezményt: ingyen, vagy önköltségi áron 

engedjük ezen a pályán játszani őket vagy piaci alapon. Az egyik álláspont, hogy az 

Önkormányzat lehetőségei végesek, a nagyon sok pénzért felépített létesítmény fenntartása 

pénzt igényel- újabb kiadásokat tehát az, hogy ezek ismeretében ingyen tegyük lehetővé a 

használatot és a sporttámogatásunk mértéke se változzon – ez összességében többletköltség. 

Egyik vélemény szerint ez így nem finanszírozható.  

Más vélemény szerint viszont a használatért nem kellene pénzt kérni – ennek egyik alformája, 

hogy az utánpótlás csapatoktól ne szedjünk díjat. Valószínűleg az a megoldás állhat a 

legközelebb az igazságossághoz, hogy a műfüves pálya használatáért ezeknek a csapatoknak a 

ténylegesen felmerülő többletköltséget kelljen megfizetniük.  

 

A pálya az MLSZ-vel történt megállapodás alapján a hét minden napján nyitva áll, bérbe 

adható, a nyitvatartási ideje: 8.
00

-22.
00

, azaz napi 14 óra. Az együttműködési megállapodás 

értelmében az üzemidő 20 %-ban kell ingyen/kedvezménnyel biztosítanunk a pályát a helyi 

egyesületek, iskolák részére.  

 

EGY LEHETSÉGES VÁLTOZAT: 

 

A kedvezményes használat felosztásánál a legfontosabb szempont talán a versenyeztetett 

csapatok száma lehet. Figyelembe véve a helyi csapatok versenyeztetett csapatainak számát, a 

Szentgotthárd VSE rendelkezik a legtöbb csapattal (felnőtt, U19, U16, U14, U7, U8, U9, 

öregfiúk csapatok), Rábatótfalu SE (felnőtt, U19, női, öregfiúk), Máriaújfalu SE (felnőtt 

csapat). 

A kedvezményes használat havi időkeretben lenne meghatározva, amelyet a csapatok az adott 

hónapban használhatnak fel (a fel nem használt időkeretet nem lehet átvinni másik hónapra), 

amelyet az adott hónap elején a csapatok kötelesek egyeztetni az Önkormányzattal.  

Ezen elképzelés alapján tehát a kedvezményes pályahasználat, vagyis az „önköltségi áron” 

történő használat maximális időkerete a következő lenne: 

 Szentgotthárd VSE: 40 óra/hó 

 Rábatótfalu SE: 12 óra/hó 
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 Máriaújfalu SE: 6 óra/hó 

 

Az önköltségi használat konkrét összegét évente meg kell határozni, amely magában foglalja 

a pálya fenntartási-működtetési költségeinek (villamosenergia, vízhasználat, karbantartás, 

gondnok) időarányos (/óra) összegét.  

 

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

szíveskedjen. 

 

  

Határozati javaslat: 

 

1./ KARBANTARTÁS 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya 

karbantartása kapcsán 

- a műfű seprű beszerzéséhez 1.042.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a SZET KFT 

részére a ………………. terhére, 

- a traktor beszerzése kapcsán felkéri a SZET Szentgotthárdi KFT-t, hogy – 

átmenetileg – a saját eszközparkjával, bérleti konstrukcióban, vagy műfüves pálya 

karbantartásával foglalkozó közreműködő bevonásával gondoskodjon a feladat 

ellátásáról. 

- felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt a műfüves pálya 

karbantartására vonatkozó szerződés előkészítésére, amely tartalmazza a 

Képviselő-testület műfüves pályával kapcsolatos eddigi állásfoglalásait és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya 

karbantartó gép beszerzéséhez nem támogatja / másképpen oldja meg: …………… 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

              Fekete Tamás városüzemeltetési vezető   

 

2. KEDVEZMÉNYES HASZNÁLAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya 

kedvezményes használata kapcsán arról dönt, hogy a Futballpálya üzemidejének legalább 

20%-ában (58 óra) 

A. / önköltségi áron használhatják a szentgotthárdi labdarúgó csapatok a 

következő maximális időkeretben: 

- Szentgotthárd VSE: 40 óra,  

- Rábatótfalu SE: 12 óra,  

- Máriaújfalu SE: 6 óra.  

azzal, hogy:  
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- az önköltségi használat konkrét összegét évente meg kell határozni, amely 

magában foglalja a pálya fenntartási-működtetési költségeinek időarányos 

összegét, 

- a használati igényt havonta előre jelezni szükséges, 

- a kedvezmény konkrét összegét az éves önkormányzati sporttámogatások 

meghatározásához hozzá kell számítani. 

B. / … % kedvezményes áron használhatják a szentgotthárdi labdarúgó csapatok 

(Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE, Máriaújfalu SE) a következő 

időkeretben: ………………….. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Karsai Gábor SZET KFT. igazgató 

              Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2015. október 28. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester                                                                                                                                                                                                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt   

jegyző    
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1. számú melléklet 

 

SZET KFT tervezete 
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2. számú melléklet 

Agrolánc KFT árajánlata a Vert Comb 1800 géppel kapcsolatban (pirossal a szükséges 

tartozékok árral), amely 1 042 000- Ft + ÁFA. 
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3. számú melléklet 

 

A szentgotthárdi műfüves pálya használati díjai 

 

 

 

Meccsek, edzések 

díjai 
Világítás/öltöző Pálya mérete Bérleti díj Ft + ÁFA 

Meccs díj (1óra 50 

perc) 

világítással, 

öltözővel 

egész pálya 
35.000 Ft 

Meccs díj (1óra 50 

perc) 

világítás, öltöző 

nélkül 

egész pálya 
30.000 Ft 

Edzés óradíj (1 óra) világítással, 

öltözővel 

egész pálya 
25.000 Ft 

Edzés óradíj (1 óra) világítás, öltöző 

nélkül 

egész pálya 
20.000 Ft 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015.október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. A 2013-tól indult új 

rendszerben - ami a közoktatási rendszer átszervezése következtében alakult ki - az oktatási 

intézmény üzemeltetési feladatai közé beletartozik a tanulók étkeztetésének biztosítása is. A 

székhely önkormányzat feladata a szakképző iskolai tanulók étkeztetése is, mely 

intézménynek sem fenntartói, sem működtető nem vagyunk. Az óvodai-, bölcsődei étkeztetés, 

valamint a szociális étkeztetés szintén az önkormányzati közétkeztetési feladatok közé 

tartozik. Erre tekintettel az élelmezéssel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell  

meghoznia. 

 

A nyersanyagnormák meghatározásánál a fentiekre tekintettel tesszük meg a javaslatokat.     

Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött szerződésre 

tekintettel a szolgáltató javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag 

normáinak meghatározásához. 

 

A szolgáltató 2016. évre nyersanyagnorma emelést  javasol. A levél az 1. számú 

mellékletben található.  A JustFood Kft által javasolt nyersanyagnorma az Előterjesztés 2.  

számú melléklete.  

Csak a nyersanyagnorma módosul, a rezsiköltség a tavalyi szinten marad 72%.  

 

Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

Aktuális infláció mértéke 2015-ben 

Az infláció - más néven a pénzromlás mértéke - azt fejezi ki, hogy milyen ütemben 

értéktelenedik el egy adott pénznem. Méréséhez a KSH összeállít egy fogyasztói kosarat 

különböző termékekből és szolgáltatásokból, amik az átlagos magyar háztartások fogyasztását 

reprezentálják. Az infláció ezen fogyasztói kosár árváltozásával mérhető.  

 

Az aktuális infláció, inflációs ráta kimutatható hó/hó (havi) formában, azaz, egy hónap alatt 

milyen mértékben nőttek vagy csökkentek az árak, illetve év/év (éves) formában, azaz, egy 

évvel ezelőtthöz képest hogyan változtak az árak százalékban kifejezve.  
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2015. szeptember  

Áru-, és szolgáltatás-csoportok Súly 

1 12 9 

h ó n a p     a l a t t 

2015. 

augusztus óta 

2014. 

szeptember óta  

2015. 01. 

01  

óta 

Élelmiszerek és alkoholmentes italok  21,29 -0,3% +0,4% +1,8% 

Szeszes italok, dohányáruk  8,05 +0,0% +4,2% +4,0% 

Ruházat és lábbeli 3,20 +1,4% -0,2% -3,2% 

Lakásszolgáltat., víz, villamos energia, 

gáz és egyéb tüzelőanyagok 
13,87 +0,1% -0,9% +0,5% 

Lakberendezés, lakásfelszerelés, 

rendszeres karbantartás  
5,01 +0,0% +1,0% +0,8% 

Egészségügy 5,21 -0,1% +2,6% +1,8% 

Közlekedés és szállítás 15,73 -3,1% -8,3% -1,5% 

Távközlés 4,41 -0,1% +1,4% +1,9% 

Szabadidő és kultúra  8,23 -1,2% +0,7% +0,2% 

Oktatás 1,88 -0,8% +0,3% +0,0% 

Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás  5,82 +0,1% +3,3% +3,9% 

Egyéb termékek és szolgáltatások  7,29 +0,1% +1,8% +0,1% 

Infláció mértéke összesítve (inflációs 

ráta) 100 
-0,6% -0,4% 

+0,9% 

Forrás: KSH ( 2015. október 8.)  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. és 2016. 

december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata a szakképző iskolai, 

kollégiumi, az általános iskola és a gimnázium, az óvodai-, bölcsődei, valamint a 

szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat  

„A” variáció: az Előterjesztés 2. számú  melléklete szerint határozza meg/  

vagy  
„B” variáció: élelmezési nyersanyagnorma emelést a jelenlegi infláció  mellett nem 

tart megalapozottnak. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetésben az 
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élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti mértékben 

fogadja el. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2016. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Szentgotthárd, 2015. október 13. 

         

           Huszár Gábor 

         polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

 

 
 



 
 

36 

 

 
 

 

 



 
 

37 

 

 



 
 

38 

 

 



 
 

39 

 

 



 
 

40 

 

 
 

 

 



 
 

41 

 

 
 

 



 
 

42 

 

 



 
 

43 

 

 
 

 



 
 

44 

 

 



 
 

45 

 

 



 
 

46 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. október 28.-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Rendezési tervek felülvizsgálata – egyéni indítványok   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

        A Képviselő-testület 33/2015. számú képviselő-testületi határozatával a rendezési tervek 

felülvizsgálata, új helyi építési szabályzat elkészítése mellett döntött.  

 

Jelenleg a felülvizsgálat előkészítése zajlik.  

 

         Ezen előterjesztés a lakosság által korábban, vagy a megtartott Lakossági Fórumok 

hatására felmerült egyéni indítványok összefoglalásáról szól. Az egyéni indítványok 

Jakabházát kivéve valamennyi városrészt, az Ipari parkot, a városközpontot is érintik. Az 

indítványok nagy része egy adott témához kapcsolódik, két indítvány a Lakossági Fórumokon 

elhangzottakat foglalja össze, egy pedig 22 darab észrevételt tartalmaz.   

 

Az egy témához kapcsolódó indítványokat városrészenként összefoglalva mutatják be az 

előterjesztés mellékletei, a három összefoglaló indítvány külön-külön mellékletként szerepel. 

 

         Az egyéni indítványok kapcsán hozott támogató döntésével a Képviselő-testület azt 

teszi lehetővé, hogy a véleményezési dokumentáció a felvetésben foglaltak 

figyelembevételével készüljön.  

 

A véleményezési dokumentáció elkészülte után veszi kezdetét a véleményezési eljárás, 

melyben a jogszabály szerinti szakhatóságokon kívül, a város teljes lakossága, valamennyi a 

város településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható, szentgotthárdi 

székhellyel, telephellyel  rendelkező szervezete, a városban működő szentgotthárdi székhelyű 

civil szervezetek, a városban működő egyházak is véleményt nyilváníthatnak.         

    

A vélemények ismeretében a képviselő-testület ismételt döntésére lesz szükség, melynek 

várható időpontja 2016. január-február. 

 

    

Az egyéni indítványokat a felülvizsgálatban közreműködő szaktervezők áttekintették, 

és meghatározták azon tartalmakat  melyek támogatását szakmai okokból nem javasolják. 

 

            Lippai Gábriel beadványa - 10. számú melléklet – a zsidai Lakossági Fórumon 

elhangzottak általános összefoglalása. A rendezési tervek készítése során a beadványban 

foglaltakat figyelembe kell venni, a közérdek és a jogos magánérdek összhangjának 

biztosítása mellett. 

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

 

Mellékletek: 
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- 1. sz.: Rábafüzes egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép  

- 2. sz.: Ipari park egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 3. sz.: városközpont egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép  

- 4. sz.: Rábatótfalu egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 5. sz.: Rábakethely egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 6.sz.: Máriaújfalu egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 7.sz.: Farkasfa egyéni indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 8.sz.: Zsida-Zsidahegy indítványok sorszámozott listája, rövid leírása és térkép 

- 9.sz.: részönkormányzat Rábafüzes beadványa 

- 10.sz.: Lippai Gábriel beadványa 

- 11.sz.: Kovács-Buna József beadványa    

 

A szerteágazó javaslatok áttekinthetősége érdekében elkészítettük a 12. számú 

mellékletet, amely táblázatba foglaltan tartalmazza a javaslatokat valamint azt, hogy 

azokat a Testület elfogadja vagy elutasítja. A határozat e 12. számú melléklet 

elfogadásáról szól. A vitát ténylegesen e melléklet pontjairól érdemes lefolytatni. 

 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési tervek 

felülvizsgálata kapcsán elfogadja az Előterjesztés 12. számú mellékletét.   

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2015. október 16. 

 

           Fekete Tamás 

                városüzemeltetési vezető 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 
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1.sz. melléklet  Rábafüzes 
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Rábafüzes 

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

     1. 

 

Szepesi Zsolt    3552-1/2015 

Alkotmány út 2218/2 stb 

 

A hatályos szerkezeti terv a jelölt területet 

beépítésre szánt terület – kereskedelmi, szolgáltató 

terület területfelhasználásba sorolja. Kérelmező 

javaslata, hogy a terület beépítésre szánt terület – 

lakóterület legyen. 

 

 A városrészi önkormányzat a kérelmet támogatja. 

  

 

 

 

 

 

          

        X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Tóth Károly és Tóth Magda  3552-2/2015 

2344 hrsz 

 

A 2344 hrsz-ú telek jelenleg nem építési telek, mert 

sem magánútról, sem közútról nem közelíthető 

meg. 

 

A telket jelenleg kialakult szolgalommal a 2340 

hrsz-ú önkormányzati telken keresztül tudják 

megközelíteni. Az út nyomvonalának kialakult 

szolgalom szerinti kiszabályozása az  

önkormányzati telek hasznosítása szempontjából is 

kedvezőbb lehet, mert feloszthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simply Clean-textile Kft.  3552-3/2015 és 

3692/2015. 

 

Alkotmány út 81.    0232/9 

 

Kérelmező további fejlesztéseket, bővítéseket 
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3. 

tervez, mely fejlesztések az illeszkedés szabályait 

figyelembe véve jelenleg nem hajthatók végre.  

 

A telek a szerkezeti terv szerint a beépítésre szánt 

terület – kereskedelmi, szolgáltató terület 

területfelhasználásban  helyezkedik el. 

 

Az OTÉK mind az előkert kérelem szerinti 

szabályozását, mind a beépítettség mértékének 

kérelem szerinti növelését lehetővé teszi. 

 

 

         X 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Tranzit Kft.     3552-44/2015. 

Alkotmány út 79/B.   2426 hrsz. 

  

A szerkezeti terv szerint a telket kettészeli egy 

tervezett út, mely telekhasználatukat, fejlesztési 

elképzeléseiket korlátozza. 

 

Azt kérik, hogy a tervezett út a telek igénybevétele 

nélkül pl. zsákutcaként legyen kialakítva. 

 

A városrészi önkormányzat a kérelmet támogatja. 

    

 

 

 

 

 

 

        X 
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2.számú melléklet Ipari park 
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Ipari park  

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

nem  

java- 

solt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

AMES Hungaria Kft.     3987/2015. 

 

A tulajdonukban levő Felső liget utca, 1621, 1622, 

1623, 1624, 1630/2 és 1678 hrsz-ú telkek 

egyesítésével egy nagy építési telket terveznek 

kialakítani. 

A hatályos helyi építési szabályzat 10 m 

építménymagasságot ír elő.  

 

A kérelem szerint a cégcsoport standard csarnokai 

10,5 m magasak; módosítási kérelmük 12 m 

magasságra vonatkozik. 

 

Az ipari park legnagyobb építménymagasságainak 

meghatározását a Műemlékegyüttes főútvonali és 

bekötőúti látványának zavartalan fanntartása 

befolyásolja.       

 

 

 

 

 

Feltétel: 

Az építmény-

magasság a 

Műemlékegyütte

s látványának 

zavartalan 

fenntartása 

mellett, csak a  

feltétlenül 

szükséges 

mértékben 

növelhető.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Petrovics Terming Kft. 

3552-31/2015 

1639 hrsz. (0229/15 ) volt ÉGÁZ telephely 

  

A telken a jelenlegi tulajdonos fejlesztéseket 

tervez. 

A hatályos  helyi építési szabályzat szerint a telek 

a beépítésre nem szánt terület – közműterület 

területfelhasználásba van sorolva, csak olyan 

rendeltetésű épület helyezhető el rajta, amely a 

közmű-üzemeltetéshez szükséges. 

 

Kérelmező a telek környezetében jellemző, 

beépítésre szánt terület – kereskedelmi, szolgáltató 

terület területfelhasználás kiterjesztését 

kezdeményezi, 40 %-os legnagyobb 

beépítettséggel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               X 
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3.számú melléklet Városközpont 
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Városközpont 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támoga-

tásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

László Erzsébet és társai; megközelítőleg félszáz, a 

Cziráky Zoltán által üzemeltett kutyamenhely 

fenntartását támogató email érkezett.  120-9/2014. 

 

A hatályos szerkezeti terv a kutyamenhelynek helyt 

adó 1220/3. hrsz-ú telket a beépítésre nem szánt 

terület – tervezett közpark területfelhasználásba 

sorolja.  

 

Ez a kategória az 1993-ban készített, már hatályát 

vesztett általános rendezési tervben is így szerepelt. 

 

A környéken élők a menhely zavaró hatását több 

alkalommal jelezték. A menhely kapcsán üzemeltetési 

hiányosságok is fennállnak.   

   

  

 

 

 

 

 

        

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Emerik-Fa Kft.     3472/2015  (kérelem mellékelve) 

 

A kérelem teljesítése két részre tagozódik. 

 

1. A vállalkozás az 1247. hrsz-ú telken folytatja 

tevékenységét, 20-25 éve. A létesítés idején 

hatályos, 1993-ban készített általános 

rendezési terv a telek érintett részét ipari 

területként határozta meg.  

 

           A hatályos szerkezeti terv a telket a beépítésre 

           szánt terület - meglévő kertvárosias lakóterület  

           területfelhasználásába sorolja; helyi építési  

           szabályzat a területen nincs. 

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30 § -ban előírtakra 

(kártalanítás) tekintettel a telek vonatkozásában a 

 

 

 

 

 

 

Feltétel: 

Mindkét in-

gatlan vonat-

kozásában  

védőterületet 

kell biztosíta- 

ni  saját 

telken belül. 

 

A 0148/26. 

megközelíté-

sét a 
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korábbi szabályozás fenntartása javasolt. 

 

2. A vállalkozás további fejlesztéseket tervez a 

0148/26. hrsz-ú telken, mely területet a  1993-

ban készített általános rendezési terv ipari 

területként, a hatályos szerkezeti terv 

beépítésre szánt terület – távlati kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásra jelöl ki.     

 

 

Wesselényi 

utcából kell 

biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Düh Imre     3552-62/2015. 

 

A hatályos szerkezeti terv az 1412/1 hrsz-ú telket a 

beépítésre nem szánt terület – közműterület 

területfelhasználásba sorolja. (volt tarfóállomás) 

Évtizedek óta gondozatlan. 

 

Kérelmező a hamarosan tulajdonába kerülő telket 

hasznosítani tervezi, egyéb ipari területként, 

szállásrendeltetés fenntartásával, a meglévő épület  

hasznosításával.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X    
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64 

 

 

 
 

1993-ban készített, 2003. december 31-ig hatályos részletes rendezési terv 
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68 

 

 

 

 
 

 

1993-ban készített, 2003. december 31-ig hatályos részletes rendezési terv 
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4.számú melléklet Rábatótfalu 
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Rábatótfalu 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Papp Zoltán     3552-33/3015    (kérelem 

mellékelve) 

 

Papp Zoltán a 0904/40/41/60/58/56 telkek 

összevonása után kialakuló telken, 25-50 db sertés 

tartására alkalmas állattartó és kiszolgáló épületet 

szeretne elhelyezni.   

 

A környezetében már meglévő és tervezett 

lakóterületek helyezkednek el. 

 

A lakóépületektől tartandó  védőtávolságot a 

Népegészségügyi Intézet esetenként határozza meg.  

 

 

 

 

 

 

feltétel: 

A Népegész-

ségügyi 

Intézet által 

meghatá-

rozandó 

védőtávolság  

függvénye. 

 

 

 

 

2. 

 

Steizli Ferenc   3552-32/2015 

 

Az indítvány a 0833/4 hrsz-ú telekre vonatkozik. 

A hatályos szerkezeti terv szerint egy tervezett út 

érinti a telket, a tulajdonos által sérelmezett 

nyomvonalon. 

 

 

 

 

      

             X 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Pusztainé Antal Ildikó    3552-57/2015. 

 

Az indítvány a 4113. hrsz.-ú telekre vonatkozik. 

A hatályos szerkezeti terv a telket a beépítésre nem 

szánt terület – tervezett véderdő 

területfelhasználásba sorolja. A telek lakóterületi 

felhasználásának lehetőségét kéri támogatni. 

  

 

 

 

 

 

            X 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Lakossági Fórumon indítványozva; 3552-58/2015. 

 

Érintett telkek: 0921/3, 0921/4, 0921/6 és 0921/9 

A hatályos szerkezeti terv a telkek belterületbe 

vonását  

nem teszi lehetővé – annak ellenére, hogy a töltés 

 

 

 

 

 

             X 

 

 



 
 

73 

 

 megépítése után  védetté válnak. Belterületbe 

vonásuk lehetővé tételét kérik. 

A kérelem teljesítése az Őrségi Nemzeti Park 

egyetértésével történhet. 

 

 

 

 

5. 

 

Düh Imre  3552-61/2015. 

 

Érintett telkek: 3957 és 3962 hrsz. 

Mindkét telek önkormányzati tulajdon. 

A kérelmező a telkek külterületi átminősítését kéri. 

A hatályos szerkezeti terv szerint a telkek 

beépítésre szánt terület- falusias lakóterület 

besorolásúak. 

A telkek adottságai a beépítést nem teszik lehetővé. 

(a telkek hasadékokkal szabdaltak)  

A már hatályát vesztett szabályozási terv – 

mellékelve- az egyik telket teljes terjedelmében, a 

másik nagy részét nem beépíthető telekként 

határozza meg.  

Külterületi átminősítése nem indokolt.   

 

 

 

 

 

 

átminősítés 

beépítésre 

nem szánt 

területként; 

 

külterületi 

átminősítés 

nem indokolt 
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5.számú melléklet Rábakethely 
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Rábakethely  

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt  

 

támogatásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Vidovics Jánosné   760/2013 

Kis utca 10. 274-275 hrsz. 

 

Kérelmező a lakóháza mögött 

elhelyezkedő két telkét építési telekként 

szeretné hasznosítani; az új telket 

magánúttal lehetne megközelíteni. 

 

A hatályos HÉSZ a tervezett hasznosítást 

nem teszi lehetővé. 

  

 

Szabályozni egy 

telket nem lehet.  

 

A beépítések után  

nem kívánatos követ-

kezmények várhatók:  

csapadékvíz -

elvezetési problémák, 

állattartó épületek 

védőtávolsága.  

 

Szakmailag nem 

támogatható. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kovács Rezső   3556/2015 

Duxler utca 9. 346. hrsz. 

 

A telkén több évtizede asztalosipari 

tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a 

beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 

lehet. 

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési 

engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget 

állapítson meg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörös Jánosné  3555/2015 

Kis utca 37.     218/1 

 

A telkén több évtizede lakatosipari 

tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a 
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3. 

 

beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 

lehet. 

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési 

engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget 

állapítson meg.   

 

 

         X 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Gyurits István  3402/2015 

Felső utca  324. 

 

A telket a hatályos szerkezeti terv 

beépítésre nem szánt terület – közkert 

területfelhasználásba sorolja. 

 

Kérelmező a telkét hasznosítani szeretné 

beépítésre szánt területként.  

 

 

 

 

 

 

 

Az előkészítési eljárás 

során a temetőhöz/ 

templomhoz 

kapcsolódó parkolási 

probléma lehetséges 

megoldásaként a tárgyi 

telek kijelölése merült 

fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Klement Tamás és társai   403/2015 

Zöldmező utca 403/101 

 

A hatályos szerkezeti terv szerint a 

403/101 telek beépítésre nem szánt terület 

– tervezett közút. 

 

Kérelmezők telkük területét szeretnék 

növelni az út területével. 

 

A tervezett út a 403/103 hrsz-ú zöldterület 

megközelítését szolgálná, mely egyéb 

helyekről is biztosított. 

 

Az említett zöldterület egyes részeinek 

beépítésre szánt területi hasznosítása is 

felmerült a 484/45 hrsz-ú telek, a 475/1. 

hrsz-ú telek mögötti és a 403/100 hrsz-ú 

telek mögötti területek lapcsán. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. 

 

Kahr József   3552-6/2015 

048/83 hrsz-ú telek rét művelési ágú része 

 

Fenti telek rét művelési ágú, 1469 nm 

területű  részét a már hatályát vesztett 

szabályozás belterületbe vonható  lakó- 

területként kezelte.  

  

A telek az időközben 

létrejött Őrségi 

Nemzeti Park része. 

 

A telekrész mérete, 

művelési ága  

gazdasági épület 
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A hatályos szerkezeti terv a korábbi 

hasznosítást kizárja. 

Tulajdonos bármilyen jellegű hasznosítás 

lehetőségének vizsgálatát kéri. 

elhelyezését sem teszi 

lehetővé.  
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6.számú melléklet Máriaújfalu  

 
 

Máriaújfalu 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra  

javasolt 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

id.Márton Sándor és felesége 3552-5/2015. 

Kis utca  2957 hrsz. 

 

Az idős házaspár a telek kettéosztását 

kezdeményezte. 

A hatályos helyi építési szabályzat nem teszi 

lehetővé a kért felosztást. 

 

A 2. jelű beadvánnyal együtt kezelve, útfeltárással  

kezelhető. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2. 

 

Papp Zoltán    3552-4/2015 

Kis utca 2949 hrsz 

 

A hatályos helyi építési szabályzat a több mint 4000 

nm területű telek felosztását nem teszi lehetővé.  

 

 

 

 

X 
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Az  1. jelű beadvánnyal együtt kezelve, útfeltárással  

kezelhető. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Hetényi Miklós   3552-16/2015. 

Kethelyi út         191/2  

 

A hatályos helyi építési szabályzat a telken 

kizárólag lakópark kialakítását teszi lehetővé. 

 

A tulajdonos a felhasználás lehetőségét 

kereskedelmi rendeltetéssel kéri kiegészíteni. 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

A Lakossági Fórumon felmerült, hogy a 

városrészben temető legyen kialakítva, ugyanis  a 

jelenleg temetkezésül szolgáló Kethelyi temető 

nagyon zsúfolt, a rendezési tervek a bővítésével 

nem számolnak.  

 

Egy új temető létesítése jelentős költséggel terhelné 

az önkormányzatot. (területvétel, a terület 

körbekerítése, parkosítása, ravatalozó építése, 

gépjármű várakozóhelyek építése stb.)  

    

  

 

 

  

 

       X 
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7.számú melléklet Farkasfa 

 
 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támogatásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Vörös Gábor és társai 

3552-49/2015 belterületbe vonás Kiserdő és 

Zsilavek utca környéke; a telkek az Őrségi 

Nemzeti Park részét képezik, védett természeti 

területek 

 

Az indítvány annak kezdeményezésére 

vonatkozik, hogy a mellékelt helyszínrajzon 

jelölt területek a rendezési tervekben  

belterületbe vonásra kijelölt területek 

legyenek. 

 

A belterületbe vonás lehetőségét a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 37§ 

(5) bekezdése kizárja, mely szerint: 

„Külterületi védett természeti terület 

belterületbe csak akkor vonható, ha a 

település belterülete is védett természeti 

terület. „ 

 

  

 

 

 

 

A kérelem nem 

támogatható, de 

a Képviselő-

testület felkéri a 

tervezőket, hogy 

keressenek 

megoldást a 

tényleges 

használathoz  

legközelebb álló 

területfelhasználás  

meghatározására.  
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Mivel Szentgotthárd belterülete nem védett 

természeti terület, a telkek belterületbe 

vonására nincs lehetőség. 

     

A hatályos szerkezeti terv a jelölt területnél 

nagyobb kiterjedésű területet beépítésre nem 

szánt terület - tanyás területként jelöl. 
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8. számú melléklet Zsida, Zsidahegy 
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Zsida,Zsidahegy 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

1. 

 

Monek József és társai  

1174/14,1066/14,1251/14,1263/14 

854, 0124/5, 845, 0121/13 és 0124/6  hrsz 

 

Monek József és társai a mellékelt 

helyszínrajzon jelölt területen rendelkeznek 

olyan beépített, vagy beépítetlen ingatlanokkal, 

melyek az ingatlan-nyilvántartásban létező 

közutak mentén helyezkednek el, mely közutak 

nem csatlakoznak a közúthálózathoz. 

 

 

 

feltétel: 

A zsidai patak 

melletti sűrűn 

lakott terület 

helyett, az 

Apátistvánfalvai 

útról kell 

biztosani a fenti 

utak 

közúthálózati 

kapcsolatát.    

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Szondy Zsolt   1583/2014                 

Muskátli út 4.   893/2 hrsz  

 

A hatályos helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv szerinti tervezett KU-1 a telket 

ketté szeli.( a LU-7 út nyovonala már módosult)   

 

A tervezett KU-1 jelű út nyomvonala több 

beépített telket is kedvezőtlenül érint. 

 

 

 

 

 

 

           X 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Puskás Tiborné, Kollár Ferenc  3552-7/2015. 

0112/17 és /18    (Zsidahegy) 

 

Telkeiket a hatályos szerkezeti terv, mint 

rekultivált folyékony hulladék lerakót és 

védőtávolságát jelöli.    

 

Indítványuk: a téves jelölés törlése és külterületi 

lakott hely kijelölése.    

 

 

 

feltétel: 

az Őrségi 

Nemzeti Park  

támogató 

döntése  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Doncsecz Christian   3552-8/2015 

Vadvirág utca     881. hrsz. 

 

A hatályos szerkezeti terv a telket be nem 

építhető, suvadásos területként jelöli. 

 

 

 

 

 

 

             X 
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Az 1993-ban készített, 2003. decemberéig 

hatályos részletes rendezési terv a telket 

beépíthető területként jelöli. 

 

Kéri annak vizsgálatát, hogy   a korlátozást fenn 

kell-e tartani. 

  

 

 

 

5. 

 

Dr.Reisinger Richárd és társai  3552-9/2015 

tervezett út megszüntetése 

 

Kérelmezők a terepadottságok miatt a tervezett 

út törlését kérik.  

 

 

 

 

              X 

            

 

 

 

 

  

6. 

 

Mesics Károly   3552-10/2015 

Zsidai út 785 hrsz. 

 

A szerkezeti terv a telket a beépítésre nem szánt 

terület – tervezett zöldterület 

területfelhasználásba sorolja. 

 

Tulajdonos beépítésre szánt területként 

hasznosítaná. 

  

  

 

 

vízügyi okok 

miatt  

beépítésre 

nem javasolt 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Kovács Zoltán    3552-53/2015   

793, 0104/116 és 0104/118 hrsz. ( volt szociális 

otthon sertéstelep )  

 

A szerkezeti terv a belterületi telket kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásba sorolja, a 

külterületi, természetvédelmi oltalom alatt nem 

álló telkeknek felhasználást nem határoz meg. 

 

Kérelmező a belterületbevonást és a három telek 

felhasználásával lakótelkek kialakításának 

lehetővé tételét kéri, családiházas beépítésre.  

   

 

 

 

 

 

 

            X 
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114 
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117 
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9.számú melléklet: 

 

Rábafüzes városrészi önkormányzat  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támoga-

tásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

1. 

 

laktanyához vezető út mellett lakóövezet kijelölése 

 

A szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt terület 

–  erdőterület, a magterület része. 

 

 A lakóterületi területfelhasználás az Állami 

 

feltétel: 

Ha a Rába-

füzesi laktanya 

tervezett hasz-

nosítása miatt 

is le kell foly-
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Főépítész  településrendezési hatósági engedélye 

alapján történhet. 

 

Az eljárás idejére fel kell függeszteni a rendezési 

tervi felülvizsgálati eljárást.  

tatni a 

településrende-

zési hatósági   

eljárást. 

 

 

 

 

 

     2. 

 

lakóterület kijelölése a volt „Kék lagúna” fölött 

 

A szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt terület 

– mezőgazdasági terület, a magterület része. 

 

 A lakóterületi területfelhasználás az Állami 

Főépítész  településrendezési hatósági engedélye 

alapján történhet.  

 

Az eljárás idejére fel kell függeszteni a rendezési 

tervi felülvizsgálati eljárást. 

 

feltétel: 

Ha a Rába-

füzesi laktanya 

tervezett hasz-

nosítása miatt 

is le kell foly-

tatni a 

településrende-

zési hatósági   

eljárást. 

 

 

 

 

3. 

 

A javaslat szerint Rábafüzesen a lakóterületek 

vonatkozásában a hatályos szerkezeti terv szerinti 

területfelhasználások maradjanak, az újonnan 

kijelöltek, kertvárosias minősítést kapjanak. 

 

 

 

            X  

 

 

4. 

 

egyéni kérelemként már szerepel 

  

 

5. 

 

futballpálya maradjon továbbra is sportolási célú 

terület  

 

            X 

 

 

6. 

 

A Fezo nagykereskedelmi raktár és a Tüzép 

megközelíthetőségét biztosítani kell a későbbi 

útépítése során. 

 

 

             X 

 

 

7. 

 

a Toldi utcából nyíló tervezett utat és lakóterületet 

törölni kell 

 

           X 

      

 

 

8. 

 

 

a Toldi utcával párhuzamosan megjelölt tervezett 

lakóterületet törtlni kell 

 

           X 
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10. Lippai Gábriel beadványa: 
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11. Kovács-Buna József beadványa: 
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sorszám 

 

tárgy 

támogatásra 

javasolt 

támogatásra 

nem javasolt 

 

 

 

 

 

1. 

 

A volt strand területe (23.hrsz) a várkert többi 

részével azonos besorolású legyen. (beépítésre 

nem szánt terület – zöldterület) 

 

Az ingatlan átminősítését műemlékvédelmi, 

természetvédelmi, örökségvédelmi szempontok 

nem indokolják. 

 

A rendelkezésre álló közpark mérete az 

igényeket kielégíti, bővítésére igény nem 

jelentkezett. 

   

  

 

 

 

 

         X 

 

 

 

 

     2. 

 

A 46/6 hrsz-ú út (Kossuth utca-Várkert) a 

Várkerthez kapcsolódás rendezése. 

 

 A hatályos szabályozási terv rendezi. 

 Aktualizálása indokolt. 

 

 

 

 

        X 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

A Várkertben kialakított közlekedési utak, 

kerékpárutak nyomvonalának rendezése. 

 

A hatályos szabályozási terv rendezi. 

Aktualizálása indokolt. 

 

   

 

 

 

          

         X 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

A régi buszállomás területe a temetőkápolna 

területével azonos besorolású legyen – 

beépítésre nem szánt terület – zöldterület - , 

körforgalom ne készüljön. 

 

A buszvégállomás épületének hasznosítása 

gazdasági okokból indokolt.  

 

Jelentős közlekedési csomópont, 

közlekedésbiztonsági szempontból a 

körforgalom kialakítása célszerű.  

  

  

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

A rendezési tervek tartalmazzanak turista és 

kerékpár utakat, úthálózatot. Pl. Hársas tó 

megközelítése, Hársas tó körül, Rába, Lapincs 
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5. 

 

mindkét partján, a folyók teljes hosszában, a 

Rábatótfalu tervezett védőtöltésen, Farkasfa 

környékén, a Mária-úton. A kerékpárutak 

lehetőleg a gépjármű forgalomtól elválasztott 

kialakítással.  

    

Turista és kerékpárút hálózat része lesz a 

rendezési tervnek. A külön kerékpár sáv 

létesítésének szükségessége a forgalomnagyság 

függvénye. 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

6. 

 

A védett és védendő épületek, létesítmények 

jelölése a szerkezeti terven. 

 

A műemlékeket és a helyi védett épületeket a 

szabályozási terv fel fogja tüntetni.  

 

 

feltétel: 

jogszabály  

keretei között         

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Régi temetők (Jakabháza, Rábafüzes, Erzsébet 

úti) védendő területté minősítése. 

 

Az önkormányzat helyi védetté nyilváníthatja, 

de a védendő területek, sírok kijelölése komoly 

részletes tanulmányt igényel. A helyi védelmi 

rendeletet külön kezelik, nem a rendezési terv 

(HÉSZ) része. 

  

  

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

A Rába északi partján a közpark, véderdő jelleg 

rögzítése. (0294/ több alszám)  

  

A 10 284 hrsz egy része záportározó, ennek 

megszüntetése és közparkká minősítése a 

Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A 

folyóparti sáv többnyire zöldterület a 

településszerkezeti terven. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Az Ipari park keleti oldalán a védőtöltés és az 

útkapcsolatok rendezése. Az Ipari parkokban a 

valós helyzet feltüntetése. 

 

Az Ipari park útkapcsolatai a városrészi 

egyeztetések részei voltak. 

A településszerkezeti terv 2004-ben készült az 

akkori alaptérképre. A jelenlegi terv 2015-ös 

alaptérképre készül, de azon csak az az 

 

 

 

 

 

          X 
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építmény látható, amit a használatbavételt 

követően a Földhivatalnál a tulajdonosa a 

térképre rávezettetett. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Haris vasúti megállótól közvetlen gyalog- és 

kerékpárút kapcsolat az Ipari park 2-höz, a 

legrövidebb észszerű nyomvonalon. (nem a 

vasút mellett) 

 

A vasútpályán a gyalogosok biztonságos 

átvezetését a közlekedési hatósággal és a 

vasútvonal kezelőjével egyeztetten lehet 

megoldani.  

A létesítés költségeit részben/vagy egészben az 

Ipari park 2. üzemeire át kell hárítani.   

 

 

 

 feltétel: 

A vasút 

melletti  gya-

log és kerék-

párutat is  

meg kell 

tervezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

A Láhn patak árterének bevonása a Natura 

2000 területbe. 

 

A NATURA 2000 terület kijelölése meghaladja 

a településtervezés kereteit, országos jogkör. 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

12. 

 

Meglévő zöldterületek jelölése a szerkezeti 

terven; ( pl.OTP mögött, József A. u. 9-

19.között) a meglévő és a tervezett 

lakóterületeken minél több zöldterület 

kijelölése.A gépkocsiparkolók kialakítása ne a 

zöldterületek kárára történjen.(pl. OTP mögött 

vagy a ligetnél sem szükséges parkolóbővítés) 

 

A belváros parkolóhiányos.  

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

13. 

 

 

A Termálpark-Rába-Sportpálya-Kilián utca 

közötti területről alkotott elképzelések 

beillesztése a tervekbe. 

 

 

 

 

 

     

          X   

 

 

 

 

14. 

 

A helyszínrajz frissítése a kaszagyári tömb 

környezetében. A meglévő és megmaradásra 

tervezett létesítmények jelölése, a terület 

feltárása. 

 

 

 

           

 

A helyszín-

rajz termé-

szetesen 

frissítve lesz.  
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A kaszagyári tömb egészére  részletes rendezési 

terv nem készül, keretjellegű szabályozás. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

A helyszínrajz frissítése a vasútállomás 

környezetében, a tervezett zöldterület 

helyettesítése. 

   

A településszerkezeti terv 2004-ben készült az 

akkori alaptérképre. A jelenlegi terv 2015-ös 

alaptérképre készül, de azon csak az az 

építmény látható, amit a használatbavételt 

követően a Földhivatalnál a tulajdonosa a 

térképre rávezettetett. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

Máriaújfaluban a forró víz kút hasznosítására 

szolgáló elképzelés beépítése a szerkezeti 

tervbe. 

 

Egy kút hasznosítása komoly elővizsgálatot 

igényel, többek között hogy a vízhozama, 

összetétele, hőfoka milyen, ez után döntheti el 

erre szakosodott szervezet, hogy milyen módon 

lehet felhasználni. A rendezési terv megalapozó 

tanulmány nélkül nem intézkedhet. 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

17. 

 

Rábatótfalu északi oldalára tervezett töltés 

nyomvonalának Új patak mellé helyezése és az 

azon vezetett (legalább kerékpárút) 

becsatlakozásának áthelyezése a Vörösmarty út 

vonalába.  

 

A Vízügyi Igazgatóság dönti el a töltés 

nyomvonalát. Az új focipálya miatt változik a 

töltés nyomvonala. 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

A volt FALCO-telep feltárása. 

 

A hatályos településszerkezeti terv a FALCO 

helyén kisvárosias lakóterületet tervez. A terület 

ilyen értelmű teljes rendezését csak a 

tulajdonosa részletes elképzelései alapján lehet 

  

 

 

 

 

X 
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elkészíteni. Ilyen értelmű programot a 

településtervező nem kapott kézhez. 

 

 

 

 

19. 

 

A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolság 

jelölése. 

 

A selyemgyári szennyvízkezelő védőtávolságát 

az ANTSZ határozza meg. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

20. 

 

A helyszínrajz frissítése az M8 tervezett 

létesítményeivel, nyomvonalával, csatlakozó 

úthálózatával, forgalmi csomópontjaival. 

 

A közlekedéstervező az M8-as út terveit rá 

fogja vezetni a települérendezési tervre. 

 

 

 

 

X 

 

 
 

 

 

 

21. 

 
A város közlekedési rendszerére vonatkozó 

elképzelés kialakítása és beépítése a szerkezeti 

tervbe: pl. a városközpont forgalmának 

csillapítása, utcák egyirányúvá tétele, a 

gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés 

elsőbbségének figyelembevétele. 

 

A közlekedési rendszer kialakítása része a 

településrendezési tervnek. 

   

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

A város szennyvízkezelésére vonatkozó 

hosszútávú elképzelés kialakítása, erre szolgáló 

terület kijelölése, tartalékolása. (Erre a 

lakóterület növekedése miatt lehet szükség.) 

 

A keletkező szennyvíz kezelése, 

ártalmatlanítása is tartalmi követelmény a 

településrendezési terv készítésénél. 

 

 

 

 

 

 

X 
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12. melléklet 

 

I. Rábafüzes 

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

     1. 

 

Szepesi Zsolt    3552-1/2015 

Alkotmány út 2218/2 stb 

 

A hatályos szerkezeti terv a jelölt területet 

beépítésre szánt terület – kereskedelmi, szolgáltató 

terület területfelhasználásba sorolja. Kérelmező 

javaslata, hogy a terület beépítésre szánt terület – 

lakóterület legyen. 

 

 A városrészi önkormányzat a kérelmet támogatja. 

  

 

 

 

 

 

          

        X 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Tóth Károly és Tóth Magda  3552-2/2015 

2344 hrsz 

 

A 2344 hrsz-ú telek jelenleg nem építési telek, mert 

sem magánútról, sem közútról nem közelíthető 

meg. 

 

A telket jelenleg kialakult szolgalommal a 2340 

hrsz-ú önkormányzati telken keresztül tudják 

megközelíteni. Az út nyomvonalának kialakult 

szolgalom szerinti kiszabályozása az  

önkormányzati telek hasznosítása szempontjából is 

kedvezőbb lehet, mert feloszthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Simply Clean-textile Kft.  3552-3/2015 és 

3692/2015. 

 

Alkotmány út 81.    0232/9 

 

Kérelmező további fejlesztéseket, bővítéseket 

tervez, mely fejlesztések az illeszkedés szabályait 

figyelembe véve jelenleg nem hajthatók végre.  

 

A telek a szerkezeti terv szerint a beépítésre szánt 

terület – kereskedelmi, szolgáltató terület 

területfelhasználásban  helyezkedik el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X 
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Az OTÉK mind az előkert kérelem szerinti 

szabályozását, mind a beépítettség mértékének 

kérelem szerinti növelését lehetővé teszi. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Tranzit Kft.     3552-44/2015. 

Alkotmány út 79/B.   2426 hrsz. 

  

A szerkezeti terv szerint a telket kettészeli egy 

tervezett út, mely telekhasználatukat, fejlesztési 

elképzeléseiket korlátozza. 

 

Azt kérik, hogy a tervezett út a telek igénybevétele 

nélkül pl. zsákutcaként legyen kialakítva. 

 

A városrészi önkormányzat a kérelmet támogatja. 

    

 

 

 

 

 

 

        X 

 

 

 

II. Ipari park  

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támoga-

tásra  

nem  

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

AMES Hungaria Kft.     3987/2015. 

 

A tulajdonukban levő Felső liget utca, 1621, 1622, 

1623, 1624, 1630/2 és 1678 hrsz-ú telkek 

egyesítésével egy nagy építési telket terveznek 

kialakítani. 

A hatályos helyi építési szabályzat 10 m 

építménymagasságot ír elő.  

 

A kérelem szerint a cégcsoport standard csarnokai 

10,5 m magasak; módosítási kérelmük 12 m 

magasságra vonatkozik. 

 

Az ipari park legnagyobb építménymagasságainak 

meghatározását a Műemlékegyüttes főútvonali és 

bekötőúti látványának zavartalan fanntartása 

befolyásolja.       

 

 

 

 

 

Feltétel: 

Az építmény-

magasság a 

Műemlékegyütte

s látványának 

zavar-talan 

fanntartása 

mellett, csak a  

feltétlenül 

szüksé-ges 

mértékben 

növelhető.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrovics Terming Kft. 

3552-31/2015 

1639 hrsz. (0229/15 ) volt ÉGÁZ telephely 

  

A telken a jelenlegi tulajdonos fejlesztéseket 
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2. 

tervez. 

A hatályos  helyi építési szabályzat szerint a telek 

a beépítésre nem szánt terület – közműterület 

területfelhasználásba van sorolva, csak olyan 

rendeltetésű épület helyezhető el rajta, amely a 

közmű-üzemeltetéshez szükséges. 

 

Kérelmező a telek környezetében jellemző, 

beépítésre szánt terület – kereskedelmi, szolgáltató 

terület területfelhasználás kiterjesztését 

kezdeményezi, 40 %-os legnagyobb 

beépítettséggel.    

 

 

 

 

               X 

 

 

 

 

III. Városközpont 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támoga-

tásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

László Erzsébet és társai; megközelítőleg félszáz, a 

Cziráky Zoltán által üzemeltett kutyamenhely 

fenntartását támogató email érkezett.  120-9/2014. 

 

A hatályos szerkezeti terv a kutyamenhelynek helyt 

adó 1220/3. hrsz-ú telket a beépítésre nem szánt 

terület – tervezett közpark területfelhasználásba 

sorolja.  

 

Ez a kategória az 1993-ban készített, már hatályát 

vesztett általános rendezési tervben is így szerepelt. 

 

A környéken élők a menhely zavaró hatását több 

alkalommal jelezték. A menhely kapcsán üzemeltetési 

hiányosságok is fennállnak.   

   

  

 

 

 

 

 

        

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerik-Fa Kft.     3472/2015  (kérelem mellékelve) 

 

A kérelem teljesítése két részre tagozódik. 

 

1. A vállalkozás az 1247. hrsz-ú telken folytatja 

tevékenységét, 20-25 éve. A létesítés idején 

hatályos, 1993-ban készített általános 

rendezési terv a telek érintett részét ipari 

területként határozta meg.  

 

 

 

 

 

 

Feltétel: 

Mindkét in-

gatlan vonat-

kozásában  
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2. 

 

           A hatályos szerkezeti terv a telket a beépítésre 

           szánt terület - meglévő kertvárosias lakóterület  

           területfelhasználásába sorolja; helyi építési  

           szabályzat a területen nincs. 

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30 § -ban előírtakra 

(kártalanítás) tekintettel a telek vonatkozásában a 

korábbi szabályozás fenntartása javasolt. 

 

2. A vállalkozás további fejlesztéseket tervez a 

0148/26. hrsz-ú telken, mely területet a  1993-

ban készített általános rendezési terv ipari 

területként, a hatályos szerkezeti terv 

beépítésre szánt terület – távlati kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásra jelöl ki.     

 

 

védőterületet 

kell biztosíta- 

ni a saját 

telken belül. 

 

A 0148/26. 

megközelíté-

sét a 

Wesselényi 

utcából kell 

biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Düh Imre     3552-62/2015. 

 

A hatályos szerkezeti terv az 1412/1 hrsz-ú telket a 

beépítésre nem szánt terület – közműterület 

területfelhasználásba sorolja. (volt tarfóállomás) 

Évtizedek óta gondozatlan. 

 

Kérelmező a hamarosan tulajdonába kerülő telket 

hasznosítani tervezi, egyéb ipari területként, 

szállásrendeltetés fenntartásával, a meglévő épület  

hasznosításával.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X    

 

 

 

IV. Rábatótfalu 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Papp Zoltán     3552-33/3015    (kérelem 

mellékelve) 

 

Papp Zoltán a 0904/40/41/60/58/56 telkek 

összevonása után kialakuló telken, 25-50 db sertés 

tartására alkalmas állattartó és kiszolgáló épületet 

szeretne elhelyezni.   

 

 

 

 

 

feltétel: 

A Népegész-

ségügyi 

Intézet által 

meghatá-
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A környezetében már meglévő és tervezett 

lakóterületek helyezkednek el. 

 

A lakóépületektől tartandó  védőtávolságot a 

Népegészségügyi Intézet esetenként határozza meg.  

 

 

rozandó 

védőtávolság  

függvénye. 

 

 

 

2. 

 

Steizli Ferenc   3552-32/2015 

 

Az indítvány a 0833/4 hrsz-ú telekre vonatkozik. 

A hatályos szerkezeti terv szerint egy tervezett út 

érinti a telket, a tulajdonos által sérelmezett 

nyomvonalon. 

 

 

 

 

      

             X 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Pusztainé Antal Ildikó    3552-57/2015. 

 

Az indítvány a 4113. hrsz.-ú telekre vonatkozik. 

A hatályos szerkezeti terv a telket a beépítésre nem 

szánt terület – tervezett véderdő 

területfelhasználásba sorolja. A telek lakóterületi 

felhasználásának lehetőségét kéri támogatni. 

  

 

 

 

 

 

            X 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Lakossági Fórumon indítványozva; 3552-58/2015. 

 

Érintett telkek: 0921/3, 0921/4, 0921/6 és 0921/9 

A hatályos szerkezeti terv a telkek belterületbe 

vonását  

nem teszi lehetővé – annak ellenére, hogy a töltés 

megépítése után  védetté válnak. Belterületbe 

vonásuk lehetővé tételét kérik. 

A kérelem teljesítése az Őrségi Nemzeti Park 

egyetértésével történhet. 

 

 

 

 

 

 

             X 

 

 

 

 

 

5. 

 

Düh Imre  3552-61/2015. 

 

Érintett telkek: 3957 és 3962 hrsz. 

Mindkét telek önkormányzati tulajdon. 

A kérelmező a telkek külterületi átminősítését kéri. 

A hatályos szerkezeti terv szerint a telkek 

beépítésre szánt terület- falusias lakóterület 

besorolásúak. 

A telkek adottságai a beépítést nem teszik lehetővé. 

(a telkek hasadékokkal szabdaltak)  

A már hatályát vesztett szabályozási terv – 

mellékelve- az egyik telket teljes terjedelmében, a 

másik nagy részét nem beépíthető telekként 

 

 

 

 

 

átminősítés 

beépítésre 

nem szánt 

területként; 

 

külterületi 

átminősítés 

nem indokolt 
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határozza meg.  

Külterületi átminősítése nem indokolt.   

 

 

 

V. Rábakethely  

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt  

 

támogatásra nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Vidovics Jánosné   760/2013 

Kis utca 10. 274-275 hrsz. 

 

Kérelmező a lakóháza mögött 

elhelyezkedő két telkét építési telekként 

szeretné hasznosítani; az új telket 

magánúttal lehetne megközelíteni. 

 

A hatályos HÉSZ a tervezett hasznosítást 

nem teszi lehetővé. 

  

 

Szabályozni egy 

telket nem lehet.  

 

A beépítések után  

nem kívánatos követ-

kezmények várhatók:  

csapadékvíz -

elvezetési problémák, 

állattartó épületek 

védőtávolsága.  

 

Szakmailag nem 

támogatható. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kovács Rezső   3556/2015 

Duxler utca 9. 346. hrsz. 

 

A telkén több évtizede asztalosipari 

tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a 

beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 

lehet. 

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési 

engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget 

állapítson meg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Vörös Jánosné  3555/2015 

Kis utca 37.     218/1 

 

A telkén több évtizede lakatosipari 

tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a 

beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 

lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

         X 
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Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési 

engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget 

állapítson meg.   

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Gyurits István  3402/2015 

Felső utca  324. 

 

A telket a hatályos szerkezeti terv 

beépítésre nem szánt terület – közkert 

területfelhasználásba sorolja. 

 

Kérelmező a telkét hasznosítani szeretné 

beépítésre szánt területként.  

 

 

 

 

 

 

 

Az előkészítési eljárás 

során a temetőhöz/ 

templomhoz 

kapcsolódó parkolási 

probléma lehetséges 

megoldásaként a tárgyi 

telek kijelölése merült 

fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Klement Tamás és társai   403/2015 

Zöldmező utca 403/101 

 

A hatályos szerkezeti terv szerint a 

403/101 telek beépítésre nem szánt terület 

– tervezett közút. 

 

Kérelmezők telkük területét szeretnék 

növelni az út területével. 

 

A tervezett út a 403/103 hrsz-ú zöldterület 

megközelítését szolgálná, mely egyéb 

helyekről is biztosított. 

 

Az említett zöldterület egyes részeinek 

beépítésre szánt területi hasznosítása is 

felmerült a 484/45 hrsz-ú telek, a 475/1. 

hrsz-ú telek mögötti és a 403/100 hrsz-ú 

telek mögötti területek lapcsán. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. 

 

Kahr József   3552-6/2015 

048/83 hrsz-ú telek rét művelési ágú része 

 

Fenti telek rét művelési ágú, 1469 nm 

területű  részét a már hatályát vesztett 

szabályozás belterületbe vonható, lakó- 

területként kezelte.  

A hatályos szerkezeti terv a korábbi 

hasznosítást kizárja. 

  

A telek az időközben 

létrejött Őrségi 

Nemzeti Park része. 

 

A telekrész mérete, 

művelési ága  

gazdasági épület 

elhelyezését sem teszi 

lehetővé.  
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Tulajdonos bármilyen jellegű hasznosítás 

lehetőségének vizsgálatát kéri. 

 

 

VI. Máriaújfalu 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

id.Márton Sándor és felesége 3552-5/2015. 

Kis utca  2957 hrsz. 

 

Az idős házaspár a telek kettéosztását 

kezdeményezte. 

A hatályos helyi építési szabályzat nem teszi 

lehetővé a kért felosztást. 

 

A 2. jelű beadvánnyal együtt kezelve, útfeltárással  

kezelhető. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2. 

 

Papp Zoltán    3552-4/2015 

Kis utca 2949 hrsz 

 

A hatályos helyi építési szabályzat a több mint 4000 

nm területű telek felosztását nem teszi lehetővé.  

 

Az  1. jelű beadvánnyal együtt kezelve, útfeltárással  

kezelhető. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Hetényi Miklós   3552-16/2015. 

Kethelyi út         191/2  

 

A hatályos helyi építési szabályzat a telken 

kizárólag lakópark kialakítását teszi lehetővé. 

 

A tulajdonos a felhasználás lehetőségét 

kereskedelmi rendeltetéssel kéri kiegészíteni. 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

A Lakossági Fórumon felmerült, hogy a 

városrészben temető legyen kialakítva, ugyanis  a 

jelenleg temetkezésül szolgáló Kethelyi temető 

nagyon zsúfolt, a rendezési tervek a bővítésével 

nem számolnak.  

  

 

 

  

 

       X 
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Egy új temető létesítése jelentős költséggel terhelné 

az önkormányzatot. (területvétel, a terület 

körbekerítése, parkosítása, ravatalozó építése, 

gépjármű várakozóhelyek építése stb.)  

    

 

 

 

VII. Farkasfa 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatott 

 

nem támogatott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Vörös Gábor és társai 

3552-49/2015 belterületbe vonás Kiserdő és 

Zsilavek utca környéke; a telkek az Őrségi 

Nemzeti Park részét képezik, védett természeti 

területek 

 

Az indítvány annak kezdeményezésére 

vonatkozik, hogy a mellékelt helyszínrajzon 

jelölt területek a rendezési tervekben  

belterületbe vonásra kijelölt területek legyenek. 

 

A belterületbe vonás lehetőségét a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 37§ (5) 

bekezdése kizárja, mely szerint: „Külterületi 

védett természeti terület belterületbe csak akkor 

vonható, ha a település belterülete is védett 

természeti terület. „ 

 

Mivel Szentgotthárd belterülete nem védett 

természeti terület, a telkek belterületbe vonására 

nincs lehetőség. 

     

A hatályos szerkezeti terv a jelölt területnél 

nagyobb kiterjedésű területet beépítésre nem 

szánt terület - tanyás területként jelöl. 

  

 

 

 

 

A kérelem nem 

támogatható, de 

a Képviselő-

testület felkéri a 

tervezőket, hogy 

keressenek 

megoldást a 

tényleges 

használathoz  

legközelebb álló 

területfelhasználás  

meghatározására.  

 

 

 

VIII. Zsida, Zsidahegy 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támogatásra 

nem 

javasolt 

 

 

 

 

 

 

Monek József és társai  

1174/14,1066/14,1251/14,1263/14 

854, 0124/5, 845, 0121/13 és 0124/6  hrsz 

 

feltétel: 

A zsidai patak 

melletti sűrűn 
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1.  

Monek József és társai a mellékelt 

helyszínrajzon jelölt területen rendelkeznek 

olyan beépített, vagy beépítetlen ingatlanokkal, 

melyek az ingatlan-nyilvántartásban létező 

közutak mentén helyezkednek el, mely közutak 

nem csatlakoznak a közúthálózathoz. 

 

 

lakott terület 

helyett, az 

Apátistvánfalvai 

útról kell 

biztosani a fenti 

utak 

közúthálózati 

kapcsolatát.    

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Szondy Zsolt   1583/2014                 

Muskátli út 4.   893/2 hrsz  

 

A hatályos helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv szerinti tervezett KU-1 a telket 

ketté szeli.( a LU-7 út nyovonala már módosult)   

 

A tervezett KU-1 jelű út nyomvonala több 

beépített telket is kedvezőtlenül érint. 

 

 

 

 

 

 

           X 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Puskás Tiborné, Kollár Ferenc  3552-7/2015. 

0112/17 és /18    (Zsidahegy) 

 

Telkeiket a hatályos szerkezeti terv, mint 

rekultivált folyékony hulladék lerakót és 

védőtávolságát jelöli.    

 

Indítványuk: a téves jelölés törlése és külterületi 

lakott hely kijelölése.    

 

 

 

feltétel: 

az Őrségi 

Nemzeti Park  

támogató 

döntése  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Doncsecz Christian   3552-8/2015 

Vadvirág utca     881. hrsz. 

 

A hatályos szerkezeti terv a telket be nem 

építhető, suvadásos területként jelöli. 

 

Az 1993-ban készített, 2003. decemberéig 

hatályos részletes rendezési terv a telket 

beépíthető területként jelöli. 

 

Kéri annak vizsgálatát, hogy   a korlátozást fenn 

kell-e tartani. 

  

 

 

 

 

 

             X 

 

 

 

 

5. 

 

Dr.Reisinger Richárd és társai  3552-9/2015 

tervezett út megszüntetése 

 

Kérelmezők a terepadottságok miatt a tervezett 

 

 

 

              X 
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út törlését kérik.  

 

 

 

 

  

6. 

 

Mesics Károly   3552-10/2015 

Zsidai út 785 hrsz. 

 

A szerkezeti terv a telket a beépítésre nem szánt 

terület – tervezett zöldterület 

területfelhasználásba sorolja. 

 

Tulajdonos beépítésre szánt területként 

hasznosítaná. 

  

  

 

 

vízügyi okok 

miatt  

beépítésre 

nem javasolt 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Kovács Zoltán    3552-53/2015   

793, 0104/116 és 0104/118 hrsz. ( volt szociális 

otthon sertéstelep )  

 

A szerkezeti terv a belterületi telket kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásba sorolja, a 

külterületi, természetvédelmi oltalom alatt nem 

álló telkeknek felhasználást nem határoz meg. 

 

Kérelmező a belterületbevonást és a három telek 

felhasználásával lakótelkek kialakításának 

lehetővé tételét kéri, családiházas beépítésre.  

   

 

 

 

 

 

 

            X 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Rábafüzes Városrészi önkormányzat 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

támogatásra 

javasolt 

támoga-

tásra 

nem 

java- 

solt 

 

 

 

 

 

1. 

 

laktanyához vezető út mellett lakóövezet kijelölése 

 

A szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt terület –  

erdőterület, a magterület része. 

 

 A lakóterületi területfelhasználás az Állami Főépítész  

településrendezési hatósági engedélye alapján 

történhet.  

 

Az eljárás idejére fel kell függeszteni a rendezési tervi 

 

feltétel: 

Ha a Rába-

füzesi 

laktanya 

tervezett 

hasz-nosítása 

miatt is le 

kell foly-tatni 

a 

településrend
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felülvizsgálati eljárást.  e-zési 

hatósági   

eljárást. 

 

 

 

 

 

     2. 

 

lakóterület kijelölése a volt „Kék lagúna” fölött 

 

A szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt terület – 

mezőgazdasági terület, a magterület része. 

 

 A lakóterületi területfelhasználás az Állami Főépítész  

településrendezési hatósági engedélye alapján 

történhet.  

 

Az eljárás idejére fel kell függeszteni a rendezési tervi 

felülvizsgálati eljárást. 

 

feltétel: 

Ha a Rába-

füzesi 

laktanya 

tervezett 

hasz-nosítása 

miatt is le 

kell foly-tatni 

a 

településrend

e-zési 

hatósági   

eljárást. 

 

 

 

 

3. 

 

A javaslat szerint Rábafüzesen a lakóterületek 

vonatkozásában a hatályos szerkezeti terv szerinti 

területfelhasználások maradjanak, az újonnan 

kijelöltek, kertvárosias minősítést kapjanak. 

 

 

 

            X  

 

 

4. 

 

egyéni kérelemként már szerepel 

  

 

5. 

 

futballpálya maradjon továbbra is sportolási célú 

terület  

 

            X 

 

 

6. 

 

A Fezo nagykereskedelmi raktár és a Tüzép 

megközelíthetőségét biztosítani kell a későbbi útépítése 

során. 

 

 

             X 

 

 

7. 

 

a Toldi utcából nyíló tervezett utat és lakóterületet 

törölni kell 

 

           X 

      

 

 

8. 

 

 

a Toldi utcával párhuzamosan megjelölt tervezett 

lakóterületet törtlni kell 

 

           X 

 

 

 

X. Kovács – Buna József: 

 

sorszám 

 

tárgy 

támogatásra 

javasolt 

támogatásra 

nem javasolt 

 

 

 

 

 

1. 

 

A volt strand területe (23.hrsz) a várkert többi 

részével azonos besorolású legyen. (beépítésre 

nem szánt terület – zöldterület) 

 

Az ingatlan átminősítését műemlékvédelmi, 

természetvédelmi, örökségvédelmi szempontok 

nem indokolják. 

  

 

 

 

 

         X 
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A rendelkezésre álló közpark mérete az 

igényeket kielégíti, bővítésére igény nem 

jelentkezett. 

   

 

 

 

     2. 

 

A 46/6 hrsz-ú út (Kossuth utca-Várkert) a 

Várkerthez kapcsolódás rendezése. 

 

 A hatályos szabályozási terv rendezi. 

 Aktualizálása indokolt. 

 

 

 

 

        X 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

A Várkertben kialakított közlekedési utak, 

kerékpárutak nyomvonalának rendezése. 

 

A hatályos szabályozási terv rendezi. 

Aktualizálása indokolt. 

 

   

 

 

 

          

         X 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

A régi buszállomás területe a temetőkápolna 

területével azonos besorolású legyen – 

beépítésre nem szánt terület – zöldterület - , 

körforgalom ne készüljön. 

 

A buszvégállomás épületének hasznosítása 

gazdasági okokból indokolt.  

 

Jelentős közlekedési csomópont, 

közlekedésbiztonsági szempontból a 

körforgalom kialakítása célszerű.  

  

  

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

A rendezési tervek tartalmazzanak turista és 

kerékpár utakat, úthálózatot. Pl. Hársas tó 

megközelítése, Hársas tó körül, Rába, Lapincs 

mindkét partján, a folyók teljes hosszában, a 

Rábatótfalu tervezett védőtöltésen, Farkasfa 

környékén, a Mária-úton. A kerékpárutak 

lehetőleg a gépjármű forgalomtól elválasztott 

kialakítással.  

    

Turista és kerékpárút hálózat része lesz a 

rendezési tervnek. A külön kerékpár sáv 

létesítésének szükségessége a forgalomnagyság 

függvénye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

A védett és védendő épületek, létesítmények 

 

 

 



 
 

143 

 

 

 

6. 

jelölése a szerkezeti terven. 

 

A műemlékeket és a helyi védett épületeket a 

szabályozási terv fel fogja tüntetni.  

feltétel: 

jogszabály  

keretei között         

 

 

 

 

 

7. 

 

Régi temetők (Jakabháza, Rábafüzes, Erzsébet 

úti) védendő területté minősítése. 

 

Az önkormányzat helyi védetté nyilváníthatja, 

de a védendő területek, sírok kijelölése komoly 

részletes tanulmányt igényel. A helyi védelmi 

rendeletet külön kezelik, nem a rendezési terv 

(HÉSZ) része. 

  

  

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

A Rába északi partján a közpark, véderdő jelleg 

rögzítése. (0294/ több alszám)  

  

A 10 284 hrsz egy része záportározó, ennek 

megszüntetése és közparkká minősítése a 

Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A 

folyóparti sáv többnyire zöldterület a 

településszerkezeti terven. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Az Ipari park keleti oldalán a védőtöltés és az 

útkapcsolatok rendezése. Az Ipari parkokban a 

valós helyzet feltüntetése. 

 

Az Ipari park útkapcsolatai a városrészi 

egyeztetések részei voltak. 

A településszerkezeti terv 2004-ben készült az 

akkori alaptérképre. A jelenlegi terv 2015-ös 

alaptérképre készül, de azon csak az az 

építmény látható, amit a használatbavételt 

követően a Földhivatalnál a tulajdonosa a 

térképre rávezettetett. 

 

 

 

 

 

 

          X 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Haris vasúti megállótól közvetlen gyalog- és 

kerékpárút kapcsolat az Ipari park 2-höz, a 

legrövidebb észszerű nyomvonalon. (nem a 

vasút mellett) 

 

A vasútpályán a gyalogosok biztonságos 

átvezetését a közlekedési hatósággal és a 

 

 

 

 feltétel: 

A vasút 

melletti  gya-

log és kerék-

párutat is  

meg kell 

 

 

 

 

 

 



 
 

144 

 

vasútvonal kezelőjével egyeztetten lehet 

megoldani.  

A létesítés költségeit részben/vagy egészben az 

Ipari park 2. üzemeire át kell hárítani.   

tervezni.  

 

 

 

 

11. 

 

A Láhn patak árterének bevonása a Natura 

2000 területbe. 

 

A NATURA 2000 terület kijelölése meghaladja 

a településtervezés kereteit, országos jogkör. 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

12. 

 

Meglévő zöldterületek jelölése a szerkezeti 

terven; ( pl.OTP mögött, József A. u. 9-

19.között) a meglévő és a tervezett 

lakóterületeken minél több zöldterület 

kijelölése.A gépkocsiparkolók kialakítása ne a 

zöldterületek kárára történjen.(pl. OTP mögött 

vagy a ligetnél sem szükséges parkolóbővítés) 

 

A belváros parkolóhiányos.  

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

13. 

 

 

A Termálpark-Rába-Sportpálya-Kilián utca 

közötti területről alkotott elképzelések 

beillesztése a tervekbe. 

 

 

 

 

 

     

          X   

 

 

 

 

14. 

 

A helyszínrajz frissítése a kaszagyári tömb 

környezetében. A meglévő és megmaradásra 

tervezett létesítmények jelölése, a terület 

feltárása. 

 

A kaszagyári tömb egészére  részletes rendezési 

terv nem készül, keretjellegű szabályozás. 

 

   

 

 

 

           

 

A helyszín-

rajz termé-

szetesen 

frissítve lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

A helyszínrajz frissítése a vasútállomás 

környezetében, a tervezett zöldterület 

helyettesítése. 

   

A településszerkezeti terv 2004-ben készült az 

akkori alaptérképre. A jelenlegi terv 2015-ös 

 

 

 

 

 

 

X 

 



 
 

145 

 

alaptérképre készül, de azon csak az az 

építmény látható, amit a használatbavételt 

követően a Földhivatalnál a tulajdonosa a 

térképre rávezettetett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

Máriaújfaluban a forró víz kút hasznosítására 

szolgáló elképzelés beépítése a szerkezeti 

tervbe. 

 

Egy kút hasznosítása komoly elővizsgálatot 

igényel, többek között hogy a vízhozama, 

összetétele, hőfoka milyen, ez után döntheti el 

erre szakosodott szervezet, hogy milyen módon 

lehet felhasználni. A rendezési terv megalapozó 

tanulmány nélkül nem intézkedhet. 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

17. 

 

Rábatótfalu északi oldalára tervezett töltés 

nyomvonalának Új patak mellé helyezése és az 

azon vezetett (legalább kerékpárút) 

becsatlakozásának áthelyezése a Vörösmarty út 

vonalába.  

 

A Vízügyi Igazgatóság dönti el a töltés 

nyomvonalát. Az új focipálya miatt változik a 

töltés nyomvonala. 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

A volt FALCO-telep feltárása. 

 

A hatályos településszerkezeti terv a FALCO 

helyén kisvárosias lakóterületet tervez. A terület 

ilyen értelmű teljes rendezését csak a 

tulajdonosa részletes elképzelései alapján lehet 

elkészíteni. Ilyen értelmű programot a 

településtervező nem kapott kézhez. 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

19. 

 

A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolság 

jelölése. 

 

A selyemgyári szennyvízkezelő védőtávolságát 

az ANTSZ határozza meg. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

A helyszínrajz frissítése az M8 tervezett 
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20. 

létesítményeivel, nyomvonalával, csatlakozó 

úthálózatával, forgalmi csomópontjaival. 

 

A közlekedéstervező az M8-as út terveit rá 

fogja vezetni a települérendezési tervre. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

21. 

 

A város közlekedési rendszerére vonatkozó 

elképzelés kialakítása és beépítése a szerkezeti 

tervbe: pl. a városközpont forgalmának 

csillapítása, utcák egyirányúvá tétele, a 

gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés 

elsőbbségének figyelembevétele. 

 

A közlekedési rendszer kialakítása része a 

településrendezési tervnek. 

   

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

A város szennyvízkezelésére vonatkozó 

hosszútávú elképzelés kialakítása, erre szolgáló 

terület kijelölése, tartalékolása. (Erre a 

lakóterület növekedése miatt lehet szükség.) 

 

A keletkező szennyvíz kezelése, 

ártalmatlanítása is tartalmi követelmény a 

településrendezési terv készítésénél. 

 

 

 

 

 

 

X 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodási joga 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselőtestület a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége (továbbiakban: 

Szövetség) kérelmére 2015. augusztusi ülésén 177/2015. számú határozatával támogatta, hogy 

a Szövetség a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodás jogát a következő 2016. 

január 01-től induló haszonbérleti időszakban is ellássa. Ezzel kapcsolatban a Szövetség egy 

támogatói nyilatkozatot kért az önkormányzattól, amelyet a fentiekben hivatkozott képviselő-

testületi döntésre hivatkozással 2015. augusztus 28-án meg is adtunk nekik. 

 

A Szövetség a Földművelésügyi Minisztériummal és a Vas Megyei Kormányhivatal 

Halgazdálkodási Hatóságával történő egyzetetést követően azt a tájékoztatást kapta, hogy a 

többségi önkormányzati tulajdonban lévő vízterületek esetén lehetőség van közvetlenül az 

önkormányzattal haszonbérleti szerződést kötni a halgazdálkodási hasznosításra 2016. január 

01-től- 

A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv.  22.§-a így szól: 

 

22. § (1) A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületeken - 

ha e törvény másképp nem rendelkezik - az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal 

kapcsolatos jogokat az állam nevében a miniszter gyakorolja. 

 Ugyanezen 2013. évi CII. törvény 23. §-a így szól: 

.  

23. § Az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a 

halgazdálkodási vízterület fekszik, a folyó mentett oldalán helyezkedik el és az önkormányzat 

többségi tulajdonában áll. 
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23/A. § (1) Ha az önkormányzat nem kíván élni a 23. § szerinti halgazdálkodási jogával, 

akkor a halgazdálkodási hatóság felé tett nyilatkozatával e jogáról az állam javára mondhat le. 

(2) Ha a 23. § szerinti halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási jog 2013. szeptember 1-

jét megelőzően került átengedésre vagy hasznosításra, akkor az (1) bekezdés szerinti lemondó 

nyilatkozatot a halgazdálkodási hatóság részére legkésőbb a halgazdálkodási jog átengedésről 

vagy hasznosításáról szóló szerződés megszűnését 3 hónappal megelőzően kell megtenni. 

A Hársas-tó az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező ingatlan. Felmerül a kérdés, hogy a 

Hársas – tó ebből a szempontból halgazdálkodási vízterületnek számít-e? A törvény 2.§ 11. 

pontja szerint: 

11. halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása 

nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve 

a haltermelési létesítményt; 

 

 

Jelenleg az állami vízterületek haszonbérletét szabályozó pályáztatási rendelet nincs 

megalkotva. A Vas megyei Kormányhivatal Vadászati és Halászati Osztályától kapott 

információ szerint z önkormányzatnak nem kell pályázatot kiírnia - a fentiekben hivatkozott 

jogszabály alapján biztosított lehetőség kihasználásával a Hársas-tavon a horgászati 

tevékenység zökkenőmentesen tudna folytatódni. 

 

A fentiek alapján a Szövetség a csatolt kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, amelyben 

kéri, hogy az önkormányzat kössön velük haszonbérleti szerződést a Szentgotthárd-

Máriaújfalui Hársas-tó elnevezésű vízterület halgazdálkodási hasznosítására. Az általuk 

küldött haszonbérleti szerződés tervezetét is csatoltuk az előterjesztéshez. 

 

A hasonbérleti díjra az állami haszonbérleti díj várható mértékére - a 4.000,- Ft/ha/év + ÁFA  

összegre - tettek javaslatot. A Hársas-tó esetében ez a díj 17,4 hektár x 4.000,- Ft/ha/év + Áfa 

= összesen 69.600,- Ft/év + ÁFA. Indoklásuk alalpján az elmúlt évtizedekhez hasonlóan a 

haszonbérleti díj jelképes összegű, mivel az előírt halasítás, halőrzés, horgászjegy kiadás stb. 

jelentős terhet jelent a vízhasznosítóknak.  

Jónak gondoljuk, ha a város egyik szép természeti közegben lévő kincse, idegenforgalmi és 

turisztikai látványossága az önkormányzat kezében és ezáltal a vele szerződéses kapcsolatban 

lévő civil szervezet (Szövetség) használatába kerül – még az első látásra szerényebbnek tűnő 

díjazás ellenére is.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a haszonbérleti szerződés 

megkötésével kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek.  

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Máriaújfalui Hársas-tavon a zökkenőmentes horgászati tevékenység folyatása érdekében 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2016 január 01. napjától – 2030. december 31-ig 

tartó időszakra vonatkozóan kössön haszonbérleti szerződést a Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetségével. Egyben felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy a 

haszonbérleti szerződést a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével aláírja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

 

Szentgotthárd, 2015. október 19.  

 

 

          Huszár Gábor 

           polgármester  

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

 

A lakások bérletéről szóló rendeletünk 4 módon szabályozza lakás bérbeadásának módját: 

1. Szociális alapon (több szempont mellett leglényegesebb az egy főre jutó nettó 

átlagjövedelem, mely a 76.630.-Ft-ot nem haladhatja meg, ill. egyedülálló személyek, 

35 év alatti fiatal házasok és gyermeküket egyedül nevelők, valamint öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetén 95.788.-Ft) 

2. Költségelven (azon bérlők tartoznak ide, akik érvényes bérleti szerződéssel 

rendelkeznek, s az éves jövedelmi viszony felmérés alapján megállapításra kerül, hogy 

a jövedelmi viszony alapján nem jogosult szociális bérlakásra, akkor költségelven 

kerül megállapításra bérleti díj.- tehát a bérlet időtartama alatti kategória ez)  

3. Munkakörhöz kapcsolt (Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában kötelezően és önként vállalat feladatainak ellátásához szükséges 

szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati  Társulás, vagy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által 

fenntartott Szentgotthárdon működő intézményei keretein belül dolgozó szakemberek, 

az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók  és a Rendőrség 

alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek 

elhelyezéséhez) 

4.  Piaci alapon:  Nem szociális és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakások. (Ilyen lakás megüresedésekor, a meghirdetett lakásra jövedelmi viszonytól, 

lakcímtől függetlenül bárki pályázhat.) 

 

Van egy olyan bérlői kör, akik álláspontunk szerint külön szabályozást igényelnének – ezek 

pedig azok a lakók, akik szociális alapon jutottak a lakáshoz, a bérleti szerződés időtartama 

alatt a szociális körülményeik javultak és költségelven a fizetendő lakbérük megváltozott 

(megnőtt). Ők amikor a bérleti szerződésük lejár, szociális alapon már nem jogosultak 

önkormányzati bérlakásra, költségelven pedig nem lehet új bérleti szerződést kötni, így csak a 

piaci alapon történhet számukra lakáskiutalás. Piaci alapon viszont akkor utalhatunk ki lakást, 

ha azt előzetesen meghirdettük. Abból indulunk ki, hogy ezek az emberek ne kerülhessenek 

olyan helyzetbe, hogy lakásbérleti szerződésük lejárta után meghirdetjük a lakásukat melyre 

„ráígér’ valaki így a volt bérlőnk lakás nélkül marad. Ennek a körnek lehetővé tennénk, hogy 

pályáztatás nélkül kaphassák meg ugyanazt a lakást amibe egykor szociális alapon jutottak – 

tehát a lakhatásuk ne sérüljön. Ugyanakkor a lakbér mértékénél is javaslunk az ebbe a körbe 

tartozók esetén egy új, piaci, de mégis mérsékelt piaci lakbért abban az esetben, ha e bérlők 

jövedelmi viszonya szerint az egy főre jutó jövedelem nem nagyságrendekkel csak kisebb 

mértékben de meghaladja a szociális bérlakásokra meghatározott 76.630 Ft-ot. A javasolt, 

figyelembe veendő jövedelemhatár: 139.930.-Ft. Az ebbe a kategóriába esők bérleti díja  a 
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lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése 

szerint alakul. 

 

A rendeletünk nem foglalkozik azzal, nem szabályozza azt, amikor lejárt vagy lejáró bérleti 

szerződések megkötéséről kell dönteni olyan esetben amikor költségelvű volt a lakbér. Ezen 

bérlők a jelenlegi szabályozás szerint sem szociális, sem költségelven nem lennének jogosult 

bérlakásra, viszont valahogy ezt is kezelni kell. Velük piaci alapon lehet szerződést kötni, de 

szeretnénk ezen bérlőket a piaci lapon meghirdetett, pályázatott lakásra jelentkezett bérlőktől 

megkülönböztetni. 

Ezért szükséges a rendeletünkbe ezen bérlőkre vonatkozó szabályokat beépíteni, ami arról 

rendelkezik, hogy lejárt/lejáró bérleti szerződés újbóli megkötésekor a szociális szintet 

meghaladó jövedelem miatt hogyan és mekkora bérleti díjért bérelhetnék tovább piaci alapon 

a lakást. 

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet 2/D. §-a: 

„2/D §: Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás: 

(1) A nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott lakásokat piaci 

viszonyok szerint lehet bérbe adni. 

(2) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) 

megfizetését is vállalnia kell a bérlőnek, melyet a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 

kell megfizetni. 

(3) A piaci alapon meghirdetett lakásra beérkezett pályázatok közül a Bizottság elsődlegesen 

a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. önkormányzati rendelet 4§ (4) bekezdésében 

meghatározott magasabb lakbért vállaló pályázó részére kell elsődlegesen a lakást kiutalni.” 

 

A fentiek alapján javasoljuk új 2/E. § beemelését: 

2/E § Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális- vagy költségelvű 

lakásbérletek esetén 

(1) A rendelet 2/B. §-a alapján Költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozó határozott 

idejű szerződés lejártát követően, vagy korábban szociális alapon kiutalt lakásban lakó  

jogcím nélküli lakáshasználók esetében, akik jogosultak új bérleti szerződés megkötésére de a 

vagyoni helyzetük alapján nem jogosultak szociális alapon bérlakásra, új bérleti szerződés 

megkötése az általuk addig bérelt vagy használt  lakás vonatkozásában csak piaci viszonyok 

szerint lehetséges,  akkor nem kell a 2/D§ (2) bekezdésben szereplő óvadékot (kauciót) 

megfizetni és a lakás nem kerül meghirdetésre. 

(2) Amennyiben a 2/A.§. (7) bekezdésében szereplő vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, 

vagy a bérlő által jelzett jövedelmi viszony változás alapján egyértelműen bizonyítható, hogy 

a bérlő szociális alapon jogosult bérlakása, úgy attól az időponttól a bérleti díj szociális 

alapon kerül megállapításra, míg ez az állapot fennáll. Ebben az esetben a bérleti jogviszony 

lejártáig a jelen rendelet 2/A§-ának a szabályai vonatkoznak rá.  

(3) Amennyiben a 2/A.§. (7) bekezdésében szereplő vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, 

vagy a bérlő által jelzett jövedelmi viszony változás alapján egyértelműen megismerhető, 

hogy a bérlő a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4.§ 

(4) bekezdésében meghatározott kedvezményes piaci alapú bérleti díjra jogosult úgy attól az 

időponttól a bérleti díj  kedvezményesebb piaci alapon kerül megállapításra.  

 

2. A rendeletünk foglalkozik a jogcím nélküli lakáshasználókkal is ezért 

ezen bekezdést is összhangba kell hozni a fenti rendelkezésekkel: 
10. § (1) Az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli 

használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától további egy éven át a lakásra 
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legalább a bérlő részére megállapított lakbér kétszeresének megfelelő használati díjat köteles 

fizetni amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésekor szociális alapon volt megállapítva a 

bérleti díj.  

(2) Azon bérlők esetében ahol a bérlet időtartama alatt a 2/B. § alapján költségelven került 

megállapításra a bérleti díj, az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a 

jogcím nélküli használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától további egy éven 

át a lakásra legalább a szociális alapon megállapított lakbér ötszörösének megfelelő 

használati díjat köteles fizetni  

 

 

II. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

 

A jelenlegi szabályozáshoz képest a színes betűkkel jelzett módosításokat javasoljuk: 

4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér 

és az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti 

korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint 

számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 

személyek-, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók 

közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot. Ugyancsak e szabály vonatkozik a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Lakások bérletéről szóló12/2001.(III.29.) 

önkormányzati rendelete 2/E §-ában szabályozott  Piaci alapon bérbe adott önkormányzati 

bérlakások lejárt szociális- vagy költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, 

hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj minden esetben alkalmazható abban az esetben, ha 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot. 

 

Az egyedül állókat is javasoljuk beemelni a kedvezményesebb körbe, ezzel is összhangban 

lenne a két rendelet, mivel a lakások bérletéről szóló rendelet 2/A. § (5) bekezdésében is ezen 

személyek szerepelnek. 

 (5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 

35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni. 

 

Ugyancsak javasoljuk, hogy eleve legyen differenciált a piaci alapú lakbér mértéke a szociális 

vagy költsélgelvű bérleti szerződések megszűnése után létrejövő piaci alapú bérletek esetén. 

Javasoljuk megkülönböztetni azokat, akiknek a havi egy főre jutó jövedelme ugyan magasabb 

a szociális lakásra jogosító jövedelemhatárnál de nem éri el a 139.930,- Ft-ot és őket 

javasoljuk a 3-szoros lakbérre míg az ennél magasabb jövedelműek ötszörös összeget 

fizetnek.  

 

Az „amennyiben számítható” kifejezést azért szükséges beemelni, mert létezik olyan lakás, 

ahol a 3 korrekció közül egy sem vonatkozik bérlakásra, ezért nem lehet „legalább egy 

korrekciót” alkalmazni. 

Az említett korrekciók: 

(2) Korrekció a bérlakás településen belüli fekvése miatt: A lakbért 

 városközpontban 10%-kal 
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 városközpont közvetlen környezetében 5%-kal 

 családi házas környezetben 15%-kal növelni kell 

 Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa városrészeken a 
bérlakás fekvése miatt korrekció nem alkalmazható. 

 (4) Korrekció a bérlakás fűtési módja miatt: a lakbért  

 lakásonkénti gázkazános központi fűtésnél 30 %-kal 

 gázkonvektoros fűtésnél 25 %-kal 

 távfűtésnél 20%-kal növelni kell 

 (5) Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) bek. szerinti 

mértékét 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban részesült lakások esetén 30%-kal 

növelni kell. 

 

III. 
 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: a tervezet kezeli azt a problémát ami a költségelven bérbe adott lakásokra 

fennálló bérleti jogviszony megszűnése esetén jelenleg fennáll és szabályozás hiányában nem  

rendezhető   

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent 

A változásnak társadalmi kihatása: Az összes költségelven bérbe adott lakás bérlőjére kihat 

a határozott idejű szerződés megszűnésekor. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot új szerződés kötése 

minden esetben szükséges. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Nem kerül szabályozott mederbe a költségelven bérbe adott lakások bérlőinek helyzete a 

szerződés megszűnésekor, vagy új szerződés megkötésekor. Csak a szigorúbb az üres piaci 

alapon kiadott lakásokra vonatkozó szabályok vonatkoznának rájuk is.   

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2015. október 15. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 
1. § A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) a következő 2/E. §-al egészül ki:  

„2/E § Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális- vagy költségelvű 

lakásbérletek esetén 

(1) A rendelet 2/B. §-a alapján Költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozó határozott 

idejű szerződés lejártát követően, vagy korábban szociális alapon kiutalt lakásban lakó  

jogcím nélküli lakáshasználat esetében, amikor a bérlők vagy használók jogosultak új bérleti 

szerződés megkötésére de a vagyoni helyzetük alapján nem jogosultak szociális alapon 

bérlakásra, új bérleti szerződés kötése az általuk addig bérelt vagy használt  lakás 

vonatkozásában csak piaci alapon lehetséges azzal az eltéréssel, hogy nem kell a 2/D§ (2) 

bekezdésben szereplő óvadékot (kauciót) megfizetni és a lakás nem kerül meghirdetésre. 

(2) Amennyiben a 2/A.§. (7) bekezdésében szereplő vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, 

vagy a bérlő által jelzett jövedelmi viszony változás alapján egyértelműen bizonyítható, hogy 

a bérlő szociális alapon jogosult bérlakása, úgy attól az időponttól a bérleti díjat szociális 

alapon kell megállapítani mindaddig, amíg a bérleti jogviszony fennállása idején ez az állapot 

fennáll. Ebben az esetben a bérleti jogviszony lejártáig a jelen rendelet 2/A§-ának a szabályai 

vonatkoznak rá.  

(3) Amennyiben a Rendelet ezen 2/E §-a alapján létrejött bérleti szerződés fennállása ideje 

alatt a 2/A.§. (7) bekezdésében szabályozott vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, vagy a bérlő 

által jelzett jövedelmi viszony változás alapján egyértelműen megismerhető, hogy a bérlő a 

lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében meghatározott kedvezményes piaci alapú bérleti díjra jogosult úgy attól az 

időponttól a bérleti díj  kedvezményes piaci alapon kerül megállapításra.”  

 

          2. § A Rendelet 10. §-a  helyébe a következő lép:  

„10. § (1) Az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli 

használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától a lakásra legalább a bérlő részére 

megállapított lakbér kétszeresének megfelelő használati díjat köteles fizetni amennyiben a 

bérleti jogviszony megszűnésekor szociális alapon volt megállapítva a bérleti díj.  

(2) Azon bérlők esetében ahol a bérlet időtartama alatt a 2/B. § alapján költségelven került 

megállapításra a bérleti díj, az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a 

jogcím nélküli használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától a lakásra legalább 

a szociális alapon megállapított lakbér ötszörösének megfelelő használati díjat köteles fizetni”  
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3. § Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit  a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 



 
 

162 

 

Indokolás: 

 

1.§-hoz: A lejárt szociális- vagy költségelvű lakásbérletek esetén szabályozni szükséges azon 

szerződések megkötését, mely bérlőknél csak piaci alapon lehetséges új szerződés megkötése.  

2.§-hoz: Az 1. § módosítása miatt szükséges külön szabályozni a jogcím nélküli 

lakáshasználatot. 
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2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) 

bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér 

és az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti 

korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint 

számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 

személyek-, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti 

korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot. Ugyancsak e szabály vonatkozik a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Lakások bérletéről szóló12/2001.(III.29.) 

önkormányzati rendelete 2/E §-ában szabályozott  Piaci alapon bérbe adott önkormányzati 

bérlakások lejárt szociális- vagy költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, 

hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj minden esetben alkalmazható abban az esetben, ha 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot.” 

 

2. § Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

       

szár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

1.§-hoz: Lakások bérletéről szóló12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelete 2/E §-ában 

szabályozott bérlők esetében külön kívánjuk szabályozni a paici lakbér mértékét, mivel ők 

nem pályáztatás útján jutnak bérlakáshoz. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. augusztus 26-i képviselő-testületi ülésen az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 

lakók lakbér-, víz- és csatornadíj hátralékáról szóló beszámoló kapcsán hozott 191/2015. 

számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjában a Képviselő-testület az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, víz- és csatornadíj hátralékaira tekintettel elrendelte 

annak megvizsgálását, hogy a lakhatással kapcsolatos önkormányzati szociális juttatások 

esetleges változtatására milyen lehetőségei vannak Szentgotthárd Város Önkormányzatának. 

Ennek határidejét a 2015. októberi ülésben jelölte meg a Tisztelt Képviselő-testület. 

 

Ezzel a döntéssel a Képviselő-testületnek nyilvánvalóan a támogatotti kör szélesítése és / 

vagy a nyújtott támogatási összeg növelése a célja. Ennek megfelelően kidolgoztunk négy 

módosítási lehetőséget a mellékletben található rendeletmódosításban foglaltak szerint. E 

négy módosítást be lehet vezetni akár egyszerre, akár csak lépésenként is. Röviden 

összefoglalva a lényege: 

1. általánosan megemelni a jövedelemhatárt, 

2. az „egyedülélők”
1
 esetén az általánoshoz képest megemelni a jövedelemhatárt, 

3. megemelni a támogatás mértékét, 

4. emelni az elismerhető lakásnagyság mértékén. 

 

Javasoljuk tehát az általános jövedelemhatárnak a nyugdíjminimum 250 %-áról 270 %-ára 

emelését, egyfős háztartás esetén viszont 290 %-ában állapítanánk meg (jelenleg ilyen 

megkülönböztetéssel nem élünk). A támogatás mértékét a jelenlegi 2500 és 5000 Ft közötti 

összegről 3000 és 6000 Ft közötti összegre emelnénk, az elismerhető lakásnagyságot pedig 

minden kategóriában 5-5 m
2
-rel emelnénk. 

 

Mindezen intézkedések hatására joggal remélhetnénk, hogy a ténylegesen rászoruló 

személyek jogosultak lesznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatásra, miközben jövő évi költségvetésünkben sem okoz mindez 

jelentős kiadás-növekedést. A tervezett változások pozitív döntés esetén 2016. január 1-jétől 

lépnének hatályba. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 

előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-

testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek társadalmi 

hatása hogy szélesebb körben és kissé magasabb összegben teszi lehetővé a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz való 

hozzáférést. 

                                                 
1
 A szociális törvény értelmező rendelkezése szerint egyedülélő az a személy, aki 

egyszemélyes háztartásban lakik. 
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Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális 

kiadásai a korábbi keretekhez képest megnövekednek. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, hogy a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében 

rendeletünk megköveteli a lakókörnyezet rendezettségét, így a jogosultak körének a bővítése 

ezen a téren is pozitív hatással lehet. 

Egészségügyi következménye egyébként nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy ebben az ügykörben növekszik az ügyfelek 

és az ügyek száma. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A 191/2015. számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja rendelte el a 

2015. októberi képviselő-testületi ülésig annak megvizsgálását, hogy a lakhatással 

kapcsolatos önkormányzati szociális juttatások esetleges változtatására milyen lehetőségek 

vannak. A jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi feltételek maradnak hatályban.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak, a pénzügyi feltételeket a 2016. évi költségvetés tervezésekor biztosítjuk. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szándéka szerint fogadja el a szociális rendelet 

módosítását! 

 

Szentgotthárd, 2015. október 19. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedülélő személy esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 

háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

 

2. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik: 40 m
2
, 

b) ha a háztartásban két személy lakik: 50 m
2
, 

c) ha a háztartásban három személy lakik: 60 m
2
, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik: 70 m
2
, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság 

és minden további személy után 5-5 m
2
, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.” 

 

3. § A rendelet 7. § (3) bekezdésében a „legalább 2500 forint, és legfeljebb 5000 forint” 

szövegrész helyébe a „legalább 3000 forint, de legfeljebb 6000 forint” szöveg lép. 

 

4. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

 

Huszár Gábor 

 polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év …….. 

hó ….-i ülésén fogadta el. 
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Kihirdetve: ……………………….. 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

Indokolás 

 

a rendelet tervezet 

 

1. §-ához: Megemeli a támogatás egyik feltételének számító jövedelemhatárt, továbbá 

egyedülélők esetén méltányosabb jövedelemhatárt állapít meg. 

 

2. §-ához: Minden kategóriában 5 m
2
-t emel a támogatás másik feltételének számító 

elismerhető lakásnagyságon.  

 

3. §-ához: A támogatás mértékét emeli úgy, hogy nagyobb összegben állapítja meg a 

minimálisan és a maximálisan adható támogatást. 

 

4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés. A módosuló szabályokat a folyamatban lévő ügyekre 

is alkalmazni rendeli. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: A termelői piac  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Testület szeptemberi ülésén 203/2015. számú Képviselő-testületi határozata alapján az 

alábbiakról döntött: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi termelői piac 

területén lévő Szentgotthárd Város Önkormányzatának 71/317 tulajdoni hányadát képező 

szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú ingatlanokban az önkormányzat tulajdonának 

hasznosítására a következő javaslatot teszi:  

- az önkormányzat 2 üzlethelyiség kizárólagos önkormányzati hasznosítási jogát elfogadja”  

 

A helyszíni bejárás során megtekintettük a rendelkezésre álló üzlethelyiségeket. A helyiségek 

alaprajza 1. és 2. sz. mellékletben található.   

A Kft képviselőjével a helyszínen folytatott megbeszélésen kiderült, hogy az egy hónappal 

korábbiakhoz képest sikerült az akkor még bizonytalannak tűnő bérlővel megegyezni és 

maradt egyes helyiségekben továbbá folyamatban van előrehaladott tárgyalás egy másik 

helyiségre is. Ezek alapján ott a helyszínen bemutatta azokat a helyiségeket, amelyek 

nincsenek kiadva, amelyek közül választani lehet. A kiadott helyiségek az 1, 2, és 7-es 

számmal ferde vonalazással jelöltek.   

A tulajdoni részarány alapján a szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú épületben a tulajdoni 

részaránynak megfelelően 25,2 m
2
-nyi terület esik az Önkormányzatra, ami alapján –s a Kft 

képviselőjének elmondása szerint - vagy 3. és 4-es 2 db. üzlet együtt (összesen: 25,3 m2), 

vagy a 6. számú 27 m2-es 1 db. üzlet kerülne Önkormányzat használatába. 

(mivel a tervezett gépészeti helyiség (kazánház) – a rajzon az 5. számmal jelölt - feleslegessé 

(mivel az üzletekben önállóan elektromos fűtőpanel került felszerelésre) vált, ezért üzletként 

került feltüntetésre ami azt jelkenti, hogy a múlt havihoz képest eggyel nőtt az 

üzlethelyiségek száma. .   

A szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú épületben a tulajdoni részarány alapján a 3-as számmal 

jelölt tároló (5,74 m2) kerülne Önkormányzati használatba. 

 

A helyiségek használatáról Használati megállapodás készül, melynek tervezete a 3. sz. 

mellékletben található. 

 

A T. Testületnek most dönteni kell arról, hogy mely üzlethelyiségek kerüljenek 

Önkormányzat használatába, továbbá a bérbeadás feltételeiről is. 

A bérleti díjat is szükséges lenne megállapítani. A Széll K. téren közel 2200.-Ft/hó m2 áron 

próbáljuk hirdetni a 83 m2-es üzlethelyiséget, de eddig nem akadt pályázó. Az is nyilvánvaló, 

hogy kisebb alapterületű üzlethelyiségnél általában magasabb a m2-re eső bérleti díjak. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi termelői 

piac területén lévő Szentgotthárd Város Önkormányzatának 71/317 tulajdoni hányadát 

képező szentgotthárdi 1377/5/B ingatlanban az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
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alaprajzon a …………………számú helyiséget/helyiségeket, a szentgotthárdi 1377/5/C hrsz-

ú ingatlanban az előterjesztés 2. sz. mellékletet képező alaprajzon az  ……számú helyiséget 

kívánja használatba venni, a 3. sz. mellékletben található használati megosztásról szóló 

Szerződés alapján. A Képviselő-testület a földhasználat ellenértékeként úgy rendelkezik, 

hogy az önkormányzatnak az épületekben lévő tulajdoni hányada ellenére sem feladata a 

termelői piacon az épületek környezetében felmerülő olyan feladatok végzése vagy azok 

finanszírozása mint hólapátolás és síkosság mentesítés, az épület környezetének tisztán 

tartása, szemétszállítás megszervezése és finanszírozása, növények gondozása vagy 

telepítése, környezet szépítése, táblák kihelyezése, a rend fenntartása az épület 

környezetében, stb. Mindezek ellátása és finanszírozása kizárólag a RA-HU-MI 2012. Kft 

kötelessége.   

 

2./      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 

lévő szentgotthárdi 1377/5/C hrsz-ú, épületben lévő …  m2 és …. m2 területű 

üzlethelyisége/t/ket  bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek 

fűtése elektromos fűtőpanellel történik. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  

….. m2-es üzlethelyiség ……………- Ft/hó.  

….. m2-es üzlethelyiség ……………- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. november 13. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. novemberi testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 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 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. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. 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 decemberben az üzlethelyiség/ek ügyét ismételten 

a Testület elé kell terjeszteni.  

 

Határidő a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd 2015. október 20. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

 

Szerződés közös tulajdonban lévő ingatlan használatának megosztásáról  

 mely létrejött egyrészről: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., 

KSH: 15733720-8411-321-18, adószám: 15733720-2-18, képviseli: Huszár Gábor 

polgármester), 

 másrészről: RA-HU-MI 2012 Kft. 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. (képviseli: Adósz.: ) 

közt, mint Szerződő felek (továbbiakban: szerződő felek) közt.  

 

I. A megállapodás tárgya  

 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy osztatlan közös tulajdonukat képezi az ingatlan-

nyilvántartásban a szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C helyrajzi szám alatt felvett, jelen 

szerződés 1. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt. által készített, épület feltüntetéséről szóló, a 

Földhivatalnál átvezetett Változási vázrajzon szereplő, üzlettér megnevezésű, bruttó 176 és 35 

négyzetméter területű ingatlanok. 

 

 2. Az 1. pontban felsorolt ingatlanok 71/317 arányban Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, 246/317 arányban  RA-HU-MI 2012 Kft tulajdonát képezik. 

 

3. A szentgotthárdi  1377/5/B hrsz-ú ingatlanban önálló bejárattal és műszaki kialakítással 

rendelkező üzlethelyiségek és a hozzájuk tartozó közös használatú helyiségek tartoznak, amik 

a következők: előtér-közlekedő, takarítószer tároló, női wc, női mosdó előtér, férfi wc, férfi 

mosdó előtér - pissuar  

 

4. Szerződő felek megállapítják, hogy az 1377/5/C hrsz-ú ingatlanban 3 darab önálló 

bejárattal és műszaki kialakítással rendelkező Tároló található. 

 

II. A felek megállapodása, nyilatkozatok 

 

5. Szerződő felek az 1377/5/B hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. sz. határozata alapján, 

a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező alaprajzon a …. számú, … m2 alapterületű és a 

….. számú … m2 alapterületű üzlethelyiséget  Szentgotthárd Város Önkormányzata 

használja és hasznosítja kizárólagosan. 

 

6. Szerződő felek az 1377/5/B hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a jelen 

szerződés 2. sz. mellékletét képező alaprajzon a …. számú, … m2 alapterületű,  a ….. számú 

… m2 alapterületű, a …. számú, … m2 alapterületű, ….számú, .. m2 alapterületű  és a ….. 

számú … m2 alapterületű üzlethelyiséget a RA-HU-MI 2012 Kft használja és hasznosítja 

kizárólagosan. 

 
7. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló üzlethelyiségekhez valamennyi közüzemi 

(villany és víz) szolgáltatás tekintetében önálló almérő került felszerelésre, így a fogyasztással 

valamennyi üzlet teljes egészében külön-külön számol el. A főmérők a RA-HU-MI 2012 Kft 

nevén vannak bejelentve a szolgáltatók felé, s az üzlethelyiség használója almérők alapján 

téríti meg továbbszámlázást követően az aktuális közüzemi díjat. 
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8. A 3. pontban részletezett közös használatú helyiségek közüzemi és üzemeltetési díjai a 

ténylegesen hasznosított (ténylegesen működő) üzlethelyiségek száma szerint kerül 

felosztásra attól a naptól számítva amikor  a helyiséget annak használója birtokba vette addig 

a napig, amíg a helyiségből ki nem költözött. 

 

9. A felek az 1377/5/C hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének …….. sz. határozata alapján, a jelen szerződés 

3. sz. mellékletét képező alaprajzon a 3. számú, 5,74 m2 alapterületű Tárolót  Szentgotthárd 

Város Önkormányzata használja kizárólagosan. 

 

10. A felek az 1377/5/C hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a jelen 

szerződés 3. sz. mellékletét képező alaprajzon a 1. számú, 11,24 m2 alapterületű és  a 2. 

számú 11,21 m2 alapterületű alapterületű tárolót a RA-HU-MI 2012 Kft használja 

kizárólagosan. 

 

11. Az 1. pontban szereplő ingatlanokban – kivéve az 5-6.) és 9.-10. pontban említett 

kizárólagos használatú helyiségeket - felmerülő karbantartási és felújítási költségeket a 

szerződő felek a tulajdoni részarányuknak megfelelően viselik. Amennyiben karbantartás 

vagy felújítás válik szükségessé úgy annak megkezdése előtt a szerződő felek egymást 

kötelesek tájékoztatni az elvégzendő feladatokról, ill. annak várható költségeiről. A 

karbantartási és felújítási költségek- A kizárólagosan használt (hasznosított) helyiségekben a 

felmerülő  karbantartási és felújítási költségeket az azokat hasznosító Szerződő Fél viseli. 

Az  épületeken kívül a termelői piac teljes területén a felmerülő  összes feladat (pl. tisztán 

tartás, hólapátolás, fűnyírás, hulladékszállítás, stb. elvégzése és annak költsége kizárólag a 

RA-HU-MI 2012. Kft-t terheli. 

 

12. Az 1377/5 hrsz-ú telek használatával kapcsolatban Szerződő felek megállapítják, hogy 

bármely üzlet használója részére az adott üzlethelyisége előtt, a falsíktól számított 2 m 

távolságig lehetséges. 

 

13. Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti használati megosztással kapcsolatban 

egymással szemben fizetési kötelezettségük, követelésük nincsen; egyik tulajdonostárs sem 

köteles az esetleges tulajdoni hányadát meghaladó mértékű használatért a másik 

tulajdonostársnak többlethasználati díjat fizetni, még abban az esetben sem, amennyiben a 

jelen megállapodásban rögzített szerződéses feltételek alapján bármely fél által használt 

hasznos alapterület a valóságban meghaladja az ingatlan-nyilvántartásban rögzített tulajdoni 

hányadhoz tartozó eszmei terület nagyságát.  

 

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tulajdoni hányadok átruházása esetén a fenti 

használati megosztást változatlan formában hatályában fenntartják, továbbá vállalják, hogy 

amennyiben ingatlan hányadukat értékesítik, az új tulajdonosokat tájékoztatják jelen 

szerződés rendelkezéseiről.  

 

15. Szerződő Felek a jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

Annak felmondására ….. évig nincs lehetőség, azt követően is csak indokolt esetben, 6 

hónapos felmondási idővel lehetséges.  

 

16. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az üzlethelyiségeket szabad akaratuknak 

megfelelően hasznosíthatják, bérbe adhatják, egymással szemben ezt nem korlátozhatják.  
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17. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szerződő felek közötti használati 

megosztás kimutatását tartalmazó alaprajz.  

 

18. A fenti használati megosztási szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag írják alá, és egyben kijelentik, szerződéskötési képességük korlátozva 

nincs.  

 

19. Jelen okirat 4, egymással mindenben megegyező, példányban készült, és egyenként 2 

számozott oldalból áll.  

 

20. A felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 

21. Az okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.  

 

Szentgotthárd, 2015. október ….  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata        RA-HU-MI 2012 Kft 
tulajdonostárs                      tulajdonostárs 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. október 28.-i ülésére 

 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

II.  

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2015. szeptemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkedtek, térítési díjak felülvizsgálata márciusi ülésen volt. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2015. évre elkészült a költségvetés, melyben részletesen ismertetésre kerültek a Képviselő-

testülettel a várható források és kiadások. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre került.  

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2015. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére 

forráshiány miatt nem került sor. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. (Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás megtörtént. A kezességvállalásunk 

kapcsán számlánkról 2015. április 1-i kifizetéssel a kötvénykibocsátó bank 168 millió 

forintot, október 1-én 155 millió forintot inkasszált az Önkormányzat számlájáról. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. 

  

kibocsátó tartalma lejárat megjegyzés 

Vasivíz Zrt 3.126.074.- Ft 2015. június kompenzálásra kerül vasivíz 

értesítése alapján 

Toso 542.798,- Ft 2015. aug. 4. Buszpu tábla szállító számla 
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85/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

Tájékoztató a Széll Kálmán Ösztöndíjról: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évben már másodszor hirdette meg a Széll 

Kálmán Ösztöndíjpályázatot. A rendelet alapján május 31-ig a pályázati lehetőség 

meghirdetésre került a szokásos módon - hirdető táblákon, mindkét szentgotthárdi lapban, 

honlapon. A lehetőségről mindkét középiskola tájékoztatta az érintett diákjait. 

Többen érdeklődtek telefonon és személyesen is a Hivatalban. 

A pályázat beadási határideje: augusztus 31. volt. A határidőig mindösszesen két pályázat 

érkezett . Azok, akiknek számára eredetileg a Széll Kálmán Ösztöndíj megalapításra került – 

középiskolások – sajnos nem adtak be pályázatot. 

A felsőoktatásban tanulók számára hirdetett kategóriában 2 fő nyújtotta be pályázatát. Itt 3 főt 

támogatott volna az önkormányzat. 

A Képviselő-testület által felállított  Széll Kálmán Bizottság elnököt választott tagjai közül, 

Kovács Andrea személyében. A Bizottság határozata alapján a rendeletet módosítani 

szükséges, elősegítve a jövőbeni pályázók munkáját - korábbi hirdetési időpont 

meghatározása, konzulens tanár felkérése stb tárgyban . 

 

A benyújtott pályázatok a kiírásának megfeleltek, a Bizottság mindkét pályázó munkáját 

elfogadta.  

A két téma, melyet a pályázók feldolgoznak és a témadolgozatot december 31-ig elkészítik: 

- Az olvasás kultúrája a 21. században  és annak népszerűsítése városunkban   

- Integrált Önkormányzati és városgazdálkodási rendszer.   

 

 

137/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 
Tájékoztató kaszálatlan területek kapcsán 

 

A szeptemberi beszámoló elkészítése óta a kaszálatlan területek vonatkozásában annyi 

változás történt, hogy további 5 ingatlan esetében rendeltünk el közérdekű védekezést. 

Közülük három ingatlan tulajdonosa (Szentgotthárd-Rábakethely, Kethelyi út 34., 

Szentgotthárd-Zsida 812 hrsz, Szentgotthárd-Zsida 799 hrsz), még mielőtt a SZET 

Szentgotthárdi Kft-nek intézkednie kellett volna, lekaszálta a területét. 

A közérdekű védekezés SZET Szentgotthárdi Kft. általi végrehajtására tehát egyelőre 2 

ingatlan esetében kerül sor (Szentgotthárd-Farkasfa 3557 hrsz és Szentgotthárd-Zsida 817 

hrsz). 

 

A szeptemberi beszámolóban még kaszálatlanként szereplő Szentgotthárd 1633 és 1634 hrsz-

ú ingatlanok esetében viszont el sem kellett rendelni a közérdekű védekezést, mivel a 

tulajdonos még az első felszólításunkra rendbe tette a területét. 

 

A szeptemberi beszámoló óta további két ingatlan tulajdonosát szólítottuk fel területük 

lekaszálására. Ezek: Szentgotthárd-Jakabháza, Fő út 15., 2530 hrsz. és Szentgotthárd, Haris u. 



 
 

181 

 

1., 1672 hrsz. Utóbbinál csak az ingatlan egy kisebb része volt kaszálatlan, és a felszólítás 

eredményes volt. 
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202/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

Folyamatban lévő és tervezett beruházások: 

 

 

Ssz.: Munka megnevezése Szerződő partner Iktató szám Megjegyzés Vállakozói díj 

(bruttó) 

1. Burkolat-felújítás 2015. UTPLAN' 95 

Kft. 

  Teljes összeg, hat. Okt. 09. 98 652 809 Ft 

1+ Burkolat-felújítás 2015. tartalékkeret UTPLAN' 95 

Kft. 

  Tartalékkeret kell 2 959 584 Ft 

2. Vis maior építési munkák UTPLAN' 95 

Kft. 

  Teljes összeg, hat. Okt. 09. 69 429 936 Ft 

3.  Sportpálya ideiglenes út SZET Kft.   Teljesítés alatt 756 463 Ft 

4. Ipari park útjavítás SZET Kft.   Teljesítés alatt 455 359 Ft 

5. Alsópatak utca iszapolás VÍZÉPTEK Bt.   Teljesítés alatt 612 140 Ft 

6. Liget nyugati oldala csat. Csere VÍZÉPTEK Bt.   Teljesítés alatt 2 797 810 Ft 

7. Farkasfa Nyíres utca víznyelő VÍZÉPTEK Bt.   Teljesítés alatt 127 000 Ft 

8. Fakivágások SZET Kft.   Teljesítés alatt 213 322 Ft 

9. Határmenti piknik világítás, gépészet SZET Kft.   Teljes összeg, Teljesített 227 330 Ft 

10. Határmenti piknik terület, rakodás SZET Kft.   Teljes összeg, Teljesített 384 645 Ft 

11. PH szennyvízbek. hossz. + épületen 

belül 

VÍZÉPTEK Bt.   Teljes összeg, Teljesített 1 036 955 Ft 

12. Ipari Park oszlop festések SZET Kft.   Teljesítés alatt 235 966 Ft 

13. Alkotmány utca buszöböl VÉ-KO Kft.   Teljesítés alatt 368 300 Ft 

14. Felsőliget utca buszöböl VÉ-KO Kft.   Teljesítés alatt 368 300 Ft 

15. Kossuth L. Utca parkoló VÉ-KO Kft.   Teljesítés alatt 571 500 Ft 

16. Növények beszerzése faültetéshez SZET Kft.   Teljesítés alatt 474 561 Ft 

17. Kilián Gy. Utca csap.viz. Tervezés VÍZÉPTEK Bt.   Teljesítés alatt 368 300 Ft 

18. Rtótfalu vízrendezés tervezés Linakron Kft.   Végszámla teljesítés alatt 82 550 Ft 
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19. Rkethely vízrendzés tervezés Linakron Kft.   Végszámla teljesítés alatt 234 410 Ft 

20. Rfüzes vízrendezés Linakron Kft.   Végszámla teljesítés alatt 152 400 Ft 

21. Kis u. - Bem J. Utca vízrendezés Linakron Kft.   Végszámla teljesítés alatt 101 600 Ft 

22. Május 1. utca  Linakron Kft.   Végszámla teljesítés alatt 158 750 Ft 

23. Szennyvízbek. Cseréje Széch-Márt. VÍZÉPTEK Bt.   Teljesítés alatt 1 234 440 Ft 

23. Rtótfalu új árok környezeti 

hatásviszgálat 

ÖKOHYDRO 

Kft. 

  Szerződéskötés 

folyamatban 

482 600 Ft 

23.+ Eljárási illetékek Hatóságok   Becsült összeg 350 000 Ft 

24. Környezetvéd. Program felülvizsgálata ÖKOHYDRO 

Kft. 

  Szerződéskötés 

folyamatban 

952 500 Ft 

25. Területvásárlás Rkethely árok építés magánszemélyek   Szerződéskötés 

folyamatban 

9 478 500 Ft 

26. Vakarcs K. Utca árok burkolás VÍZÉPTEK Bt.   Szerződéskötés 

folyamatban 

1 350 000 Ft 

27. Fakivágás  SZET Kft.   Árajánlatadás foly. Becs. 

össz. 

400 000 Ft 

28. Faültetési munkák (beszerzett 

növények) 

SZET Kft.   Árajánlatadás foly. Becs. 

össz. 

250 000 Ft 

29. Fenyő u. Csap. Víz elv. Kiépítése     Beszerzési eljárás 

folyamatban 

4 250 000 Ft 

30. Csap. Csatorna mosatás     Árajánlatkérés foly. 

(becsült) 

1 400 000 Ft 

31. Területvásárlás Rtótfalu új árok     Tárgyalás folyamatban  1 500 000 Ft 

32. Buszöblök, parkoló tervezés illetékek Hatóságok   Becsült összeg 450 000 Ft 

33. Térinformatika     I. Rész-sz.,  4 679 950 Ft 

 Összesen    207 547 980 

 

Folyamatban lévő beruházások nettó bruttó 

Kethelyi Laktanya kiviteli terveinek 

elkészítése 
  1 200 000 
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Tótfalú Ravatalozó udvar kialakítása 1 915 800 2 433 066 

Farkasfa tetőcsere 9 615 742 12 211 992 

Farkasfa tetőcsere- tartalékkeret 480 787 610 600 

Farkasfa tetőcsere - Műszaki ellenőrzés 153 543 195 000 

Máriaújfalu Kultúrház tervezés 440 000 558 800 

Zsida sportöltöző tetőszerkezet javítás 622 375 790 416 

Zeneiskola födémcsere 9 957 553 12 646 092 

Zeneiskola födémcsere-tartalékkeret 497 877 632 304 

Zeneiskola födémcsere - műszaki ellenőrzés 195 000 247 650 

SZOI korlátlift 2 069 741 2 628 571 

SZOI korlátlift - elektromos ellátás 78 450 99 632 

Gimnázium vápa csatorna javítás 100 000 127 000 

Művelődési Ház - homlokzat tervezés 480 000 609 600 

Művelődési Ház - tető tervezés 175 000 222 250 

Művelődési Ház - gépészet tervezés 280 000 355 600 

Óvoda - tornaszoba tervezés 225 000 285 750 

Óvoda - udvar tervezés 210 000 266 700 

SZOI akadálymentesítés 8 484 223 10 774 963 

SZOI akadálymentesítés - műszaki ellenőrzés 415 000 527 050 
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Teke épület sportöltöző kialakítása 31 495 670 39 999 501 

Teke épület sportöltöző kialakítása 

tertalékkeret 1 574 784 1 999 976 

Teke épület sportöltöző kialakítása- műszaki 

ell.    nem ismert 

Gázkazán szerelés Széll 21.üzlet 87 513 111 141 

Összes bruttó összeg: 89 533 654 
 

Nem kezdődött el: 

Költségvetésben megnevezett beruházások 
költségvetésben betervezett  

bruttó érték 

Kethelyi Laktanya épületében lakások 

kialakítása 

(Laktanya lakás felújítás/fejl. Céltartalék) 

72,5 millió 

Művelődési ház homlokzat felújítása 20 millió 

Széll Kálmán tér 19. homlokzat + tető felújítás 

Önkormányzati ingatlanok, bérlemények 

felújítása 7 millió  

Színház elmaradt törött üvegajtó cseréje kb. 5 millió 
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II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. október 

 

Városüzemeltetés: 

 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

2 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

 

Két ülés között történtek - Városüzemeltetés 

2015. október 

 

 Elkezdődtek a burkolat-felújítási, valamint  a vis maior támogatással 

kapcsolatos építési munkákkal kapcsolatos műszaki átadás-átvételi eljárások. 

A helyszíni bejárások alapján feltárt kisebb hiányosságok pótlása 

(humuszolás, fűvesítés, hídkorlát felszerelése stb.), hibák tömörítése 

(útpadkák újabb tömörítése, folyóka helyreállítása stb.) javítása az időjárás 

függvényében napokon belül befejeződnek. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

Zalaegerszeg  
 

 2015. október 06-án megtörtént a Szentgotthárd önkormányzati kezelésű 

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

védekezési felkészültség felülvizsgálatával kapcsolatos bejárás a Vizügyi 

Igazgatóság, a Katasztrófavédelem és az önkormányzati védelmi művek 

üzemeltetésével megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. képviselőivel. A bejárás 

során feltárt kisebb hiányosságok (támfalnál lévő folyóka egy részének 
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tisztítása, csapadékvíz csatorna kitorkollás gaztalanítása) elhárítása 

folyamatban van. 
 

 Részben megtörténtek, illetve folyamatban van a város közterületein felmért 

beteg, kiszáradt fák kivágása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

 Folyamatban van a város közterületein felmért balesetveszélyt jelentő, vagy 

egyéb módon zavaró közterületi fák ágainak eltávolítása, fák visszametszése. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó szeptember havi 

bejárásán összesen 12 db hibás lámpatest javítását végezte el. További öt 

helyszínen (Máriaújfalu (Magyarlak felé vezető úton), Hunyadi út, Ady E. 

utca, Alkotmány utca, Széll K. tér – Mártírok út – Kossuth L. út – Árpád út 

körzetében) hálózati (szakasz-, ill. kábelhiba, vagy fázis hiány) hibát 

állapított meg az általunk megbízott vállalkozó, amelyet a szolgáltató (E.ON 

Zrt.) részére bejelentett. Sajnos a városközpontban lévő utcákban (Széll 

Kálmán tér – Mártírok út – Kossuth L. u. – Árpád út körzete) a közelmúltban 

feltárt és javított kábelhiba javítása után sem működik zavartalanul a 

közvilágítás. A mérőautó egyéb kábelhibát nem talált, de esős időszakban 

továbbra is fázis zavarok jelentkeznek, amely azt eredményezi, hogy ezekben 

at utcákban a világító testek nagy rész hosszabb-rövidebb időszakokig nem 

működik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a működési zavarokat okozó 

hiba feltárása, illetve elhárítása folyamatban van.  Tájékoztatásul közöljük, 

hogy a város területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek 

(egyedi hibák) teljes körű karbantartására és üzemeltetésére VILLKÁSZ 

Kft.-vel kötöttünk szerződést. Hiba bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 

07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve: Lantai Balázs Telefonszáma: 

30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24 órában: E-mail: 

villkasz@villkasz.hu. 

 

• A „Kiemelt Projektfelhívás a Környezet és Energia Operatív Program 

KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése Szentgotthárdon című projekt keretében különféle építési 

beruházás megrendelése - SZOI Széchenyi István Általános Iskola 

épületének energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái“ elnevezésű 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése az 

előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően halad. Teljesítés 

határideje: 2015. november 30. Kivitelező: TENDER Kft. (9700 

Szombathely, Szófia út 20.)   

mailto:villkasz@villkasz.hu
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 A tekepálya melletti sportöltöző építése a SZET Kft fővállalkozásában  

folyamatban van. Az alvállalkozó Varga Kft az időjárás függvényében végzi 

az alapozási és falazási munkákat. 

 

 A kethelyi volt határőr laktanya átalakításának engedélyezési tervei 

elkészültek, az ÉTDR rendszerben engedélyezésre be lett nyújtva. Az 

engedély kiadása november közepén várható. A kiviteli tervek készítése 

folyamatban. 
 

 Befejeződött a Széchenyi Iskola akadálymentesítése és részleges vizesblokk 

felújítása. A korlátlift felszerelésre és beüzemelése megtörtént. Kivitelező 

Cseke Kft. 
 

 A Zeneiskola fa födém cseréje befejeződött. Az udvar felöli födém 

felülvizsgálata után a fa gerendák csak részben kerültek kicserélésre, az így 

megmaradó költségek és a tartalék keret terhére megtörtént az Intézmény 

emeleti elektromos hálózatának teljes felújítása. A nagyteremben állítható 

fényerejű világítótestek és 2 db 1000 W-os spotlámpa került beszerelésre. 
 

 Az alkotmány utcai (Rábafüzes K-i részén) és a Felsőliget úti (Ipari park) 

buszöblök engedélyezési tervei elkészültek, a szakhatósági hozzájárulások 

beérkezését követően, a tervező engedélyezésre benyújtja.  
 

 Megtörtént a műfüves focipálya műszaki átadása. A kerítéssel, labdafogó 

hálóval ellátott focipálya a Magyar Labdarúgó Szövetség megrendelésére, 

TAO forrású finanszírozással, 38,6 MFt önkormányzati önrésszel, bruttó 129 

MFt beruházási költséggel a TomSec Bau kft kivitelezésében valósult meg. 

 

 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2015. október 

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:    38 470 400,- Ft 

 Bevételek szeptember 1- szeptember 30.:             813 261 397,- Ft 

 Kiadások szeptember 1- szeptember 30.:     -      351 831 345,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án 499 900 452,- Ft. 
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, a több száz milliós bevételkiesésre. 

Ez a tervezett telekadó bevétel, valamint az ugyancsak tervezett 250 millió forintos 

ingatlanértékesítés elmaradásából adódik. További hiányt növelő tétel a Gotthard I. kötvény 

október 1-i inkasszálásából adódik. A tervezetthez képest 23 millió forinttal több került 

inkasszálásra. A különbözet a tervezéskor nem ismert CHF árfolyam növekedésből adódik. A 

két ülés közti jelentéshez mellékelten csatoljuk a folyamatban lévő, illetve leendő 

beruházásokat és várható összegeiket. Várjuk a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a 

rendelkezésre álló források függvényében rangsorolja a beruházásokat . 

 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2015. havi ÁFA bevallások, 2015. havi bevallások 

- 2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2015. augusztus havi PM info elkészítése 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóhatósági munkáról részletes beszámoló készült a Jogi-, Pénzügyi-, és Városfejlesztési 

Bizottság ülésére. Ugyancsak beszámoló készült az adóigazgatási feladatokról a hivatali 

munkát bemutató előterjesztésben is. 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

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

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

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

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 
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végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás.  

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

 

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

és ha szükséges, korrigáljuk őket. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 28/2014.(X.27.) rendelet a  képviselő-testület, valamint bizottságai részére  

megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 

             szóló rendelet módosításáról módosítást nem igényel. 
 

-    A 29/2014.(X.22.)  rendelet  a   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és  

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet 

             módosításáról változtatást nem igényel. 

 

       -   A  30/2014.(X.30.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

            rendelet módosítása a mostani képviselő-testületi ülésen kerül felülvizsgálatra.  

           

 

 

 

               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. szeptember 

 

Dömötör Sándor: A Rábafüzes K-i végére tervezett buszöblök tervdokumentációi 

elkészültek, a szakhatósági hozzájárulások beérkezését követően engedélyeztetésre be lesznek 

nyújtva a Közlekedési Felügyelethez.  Az É-i és D-i oldali buszöblök bekerülési költsége az 

előzetes kivitelezői árajánlat szerint  (térkő burkolatú járdaszigettel, aszfaltburkolatú 

útszélesítéssel, hiányzó 25 m aszfaltburkolatú járda építésével, 25 m árokszakasz 

lecsövezésével, a kötelező előírásoknak megfelelően kialakítva) bruttó 4.877.925,- Ft.  

 

- Szentgotthárd–Gasztony vonali közlekedés rendjét a VOLÁN, GYSEV decemberi 

menetrend  egyeztetésen előterjesztjük. 

 

 

Dr. Sütő Ferenc:  
- A Hársas patak medertisztítására megoldást keresünk. 

- A problémás vízelvezető árkok karbantartását megrendeltük 

- Az egyéb Máriaújfalu városrészi felvetések kezelése napirenden van tartva. 
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Szentgotthárd, 2015.október 21. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. október 19-én 

 

 

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 projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 

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 

került. Kifizetés megtörtént. 
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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. 



 
 

195 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 
NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 
Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 

Volán 
finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 

Nyertes kivitelező: UTPLAN 
’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént.  

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 
módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént. GYSEV 

területén a bontás lezajlott, 

a vasúti talpfák aprítása 
lezajlott. Az ÉNYKK 

konzorciumi partner részről 

a közművek kiváltása 

befejeződött. A 

pályaszerkezet építése 

megkezdődött. A 
támogatási szerződés 

módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

október 31, elbírálás alatt. 

Műszaki tartalom 
módosítási kérelem beadás 

alatt. Határidő módosítási 

kérelem nov. 30-ra beadva, 

döntésre várunk. 
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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. Záró 

kifizetés 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, 

Záró kifizetés megtörtént. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 

2.160.000,- 
 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 
megérkezett. Helyszíni 

ellenőrzésnek megfeleltünk 

2015 tavaszán. Az utolsó 

kifizetési kérelem is 

megtörtént, már az összeg 

is megérkezett 2015 
áprilisában.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés és az 

átadó ünnepség is 

megtörtént. Az utolsó 

kifizetési kérelem 2015. 

júniusában pozitív 
elbírálásban részesült. Az 

összeg a Horgász Egyesület 

számlájára érkezik, akik ezt 

követően továbbítják felénk 

a korábban kölcsönként 

biztosított összeget. 

LEADER- 

Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 
(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás megtörtént. 
Az első kifizetési kérelem 

pozitív elbírálásban 

részesült. Az összeget 

átutalták már.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader gyógynövény Leader - 500.000,- 393.700,-  106.300,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Gyógynövénykert 

marketingköltségre 

nyertünk el kizárólag 

támogatást, amit 
megvalósítottunk (előadás 

és ehhez kapcsolódó 

projektelemek). A 

gyógynövénykert 

kivitelezését a főpályázó 

kezdte el pályázaton kívül 
megvalósítani számunkra. A 

kifizetési kérelem 

benyújtásra került, ami 

elfogadásra is került a 

Támogatáskezelő által 5%-

os csökkentéssel. 

Máriaújfalu 
szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1/ 

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. 
Konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötsre került 

a NEFPI-vel. Pályázat beadása 

2015 augusztus 14-én várható. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 
esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 

a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 

tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. A pályázatot a  
 Támogató 2015.07.03-án 

kelt támogató levél szerint 

támogatásban részesítette. 

A pályázat 

megvalósításának 

határideje 2015.11.30. A 
pályázat keretében 7 

kerekasztal ülést, 3 

disszeminációs fórumot, 3 

energiatakarékos 

lakásüzemeltetés lakossági 

fórumot, 1 esélyegyenlőségi 

napot kell megszervezni a 
Járás településeinek, civil 

szervezeteinek, oktatási 

intézményeinek, stb. 

bevonásával. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 

Belügyminisztérium  

 1.500.000,- 

 

Digitális terepasztal szlovén 

nyelvű fejlesztése.  

A támogatás felhasználásának 

véghatárideje 2016. június 30. 

A pályázati összeg 2015.09.02-
án megérkezett az 

Önkormányzat számlájára. 

Kivitelezővel kapcsolatfelvétel 

megtörtént. Az előzetes 

árajánlatok alapján 214.500 Ft 

önerő szükségessé válhat 
2016-ban. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

helyzete 2015 október 19-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 
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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 zárása megtörtént 

2012-ben, a fenntartási időszak 

zajlik. A pályázat keretében 

kapott előlegből 3819.03,- EUR 

nem került felhasználásra, ezt 
2015. júliusában visszautaltuk 

a Miniszterelnökség számára a 

finanszírozási szerződés 

alapján.  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.500.000.-

Ft/év 

8.500.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2015. évre szól   

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 

8.150.000.-

Ft/év 

8.150.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2015. évre szól  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

68/2009. 

1.688.280.-

Ft/év 

1.688.280.-

Ft/év - 
Szerződés 2015. december 31-
ig szól. 

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!  

Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 

Konzorcium partnerként 
veszünk részt a projektben, az 

5. kifizetési kérelem benyújtása 

több, mint 2 millió Forintról is 

pozitív elbírálásban részesült. A 

projektzárásra 2015. augusztus 

31-én került sor. Szinte minden 
vállalásunkat maradéktalanul 

teljesíteni tudtuk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 

önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379,- 13.393.066,- 

10.344.313,- 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került 2014 

decemberében. A térfigyelő 

kamerákat a T-Systems 
üzembe helyezte. Összesen 15 

kamera került kihelyezésre. 

Vetőmag pályázat 
rászoruló 

személyek számára 

Magyar 
Élelmiszerbank 

Egyesület 

 

  

 

Az Élelmiszerbank 2015.03.16-
án vetőmag adományt adott át 

ingyenesen Szentgotthárd 

Város Önkormányzata számára 

azzal a céllal, hogy az 

Önkormányzat a létminimum 

közelében élő rászorulók 
ellátására fordítsa azt. 

A vetőmagok a szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthonának földterületén 

kerültek elvetésre. Cukkíni 

termény ingyenes 

szétosztására július hónapban 
került sor. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Műfüves pálya 

pályázat 
MLSZ  

124.052.047,- 86.836.433,- 

37.215.614,- 

A pálya építése 2015. 

szeptember végére befejeződik. 

Ezt követően fenntartási 

költségek merülnek fel. A pálya 

körül járda kialakítása 
szükséges az állagmegóvás 

miatt. Esős, sáros időben a 

játékosok felhordhatják a sarat 

a pályára, mely rontja a pálya 

minőségét, növeli a fenntartási 

költségeket. Az MLSZ 
nyilatkozata szerint van 

lehetőség a viacolor járda 

utólagos telepítésére, melyre a 

kivitelező megküldte 

árajánlatát. Az új teljes 

beruházási költség a kivitelezői 

és lebonyolítói díjjal növelve 
129 026 789 Ft lesz. A 

költségek növekedése miatt 

szükség lesz az 

együttműködési megállapodás 

2. számú mellékletének 

módosítására. Aláírást 
követően az önkormányzatnak 

a többlet különbözetet ki kell 

fizetnie, amely 1 467 104 Ft. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

1. világháborús 

szobor felújítás 

Közép- és Kelet-
európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

206/2015 

2.753.360,- Ft elbírálás alatt 

753.360,- Ft 

A pályázat keretében az 

elhanyagolt, forráshiány miatt 

nem megfelelően gondozott 

első világháborús emlékművek 

állagmegőrző karbantartására 
és felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. 

Szentgotthárd 2015. október 

13-án beadott pályázata a 

rábakethelyi Brenner János tér 

316 hrsz. 1. világháborús 
szobor felújítására vonatkozik, 

melynek elbírálása jelenleg 

folyamatban van. 
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Beszámoló 

a Képviselőtestület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 
 

Tisztelt Képviselő – testület! 

Az éves munkatervben szerepel ez a napirendi pont – ami évek óta visszatér – korábban a 

hatósági munkáról, egy idő óta viszont már az egész hivatal egy évi munkájáról adunk 

számot. A számítógép kijelzője szerint az alábbi anyag 61 oldalas – benne  egy kisváros 

önkormányzati hivatalának egy egész évi munkája – úgy is mondhatnánk, hogy 

néhányunknak szinte az egész elmúlt évi élete…  

A beszámolók kérésemre többnyire a lényegre szorítkozva csak vázlatosan tartalmazzák 

mindazt amivel foglalkoztunk. Ha a részletekbe jobban belemennénk, a terjedeken a 61 oldal 

többszöröslre is rúghatna.  Aki ezt a 61 oldalt végigolvassa reális, igaz képet kap a mi hivatali 

munkánkról és azt is látja, hogy milyen szerteágazó a helyi közigazgatás feladata. Ma még a 

születéstől a halálig sőt a hagyatéki ügyekben a halálon túl is kapcsolatban vagyunk a 

szentgotthárdi emberekkel (és rajtuk kívül még az apátistvánfalvaiakkal is).  

2013. óta sok feladat került át már tőlünk a Magyar Államhoz – a Járási Hivatalhoz, a KLIK-

hez, az Építésfelügyelethez, stb.   és ezzel változott a hivatali feladatsor is, és a létszám is. 

Hosszan lehetne értekezni arról, hogy ezek a változások előbbre vitték-e az emberek életét 

vagy nem. A lényeg, hogy információink szerint a feladat átvételi folyamat nem zárult még le 

– több hatósági (igazgatási) jogkörre is jelezték már az áttételi szándékot: anyakönyvi 

igazgatás, kereskedelmi igazgatás, építéshatóság, stb is felmerült már, kormányhatározat 

egyelőre az építéshatósági feladatok 2017-es átadás – átvételének előkészítésére született. 

 

Szólni kell még a ma a szólamok szintjén sokszor hallott közszférában dolgozók 

életpályamodelljéről melybe mai tudásunk szerint még a tervek szintjén sincsenek benne a 

közigazgatásban dolgozók. Továbbra is igaz, hogy a kollégáim bérének a rendezésére 

központilag utoljára 2006-ban került sor. Akkor egy kg kenyér 179.- Ft-ba, egy kg hús a KSH 

szerint 528.- Ft-ba került. A T. Képviselő-testület az idei évre az illetményeinket eltérítette, de 

ez csak erre az évre szól. Fontos lenne, hogy  az illetmények eltérítését majd a következő 

hónapban  meghozandó döntések során is megadják hiszen enélkül sajnos nem tudjuk 

megtartani a dolgozókat.  

 

Ami a hivatali munkát illeti természetesen nehéz mérni ennek a hatékonyságát is, színvonalát 

is – mi minden esetre a hatékonyságra is, a jó színvonalra is törekedtünk. Ha kellett, akkor a 

döntő többségünk nem a munkaidő végét nézte hanem az elvégzendő munka végét – tette ezt 

a döntő többség túlóra elrendelése nélkül, anyagi juttatás nélkül,  a kitűzött célok elérése 

érdekében. Ezeket látva nem volt rossz itt dolgozni 2014. szeptembere és 2015. augusztusa – 

a jelen éves beszámoló időtartama alatt.  Viszonylag kevés döntésünket  fellebbezték meg, 

nem indítottak pert, egyéb eljárást ellenünk, így azt gondoljuk, hogy ez is az egyik indikátora 

a munkánknak.  

A beszámolót két nagy fejezetre osztottuk: a sok mindent magába foglaló hivatali munkáról 

szólóra és a Hatósági munkáról szólóra. 

Kérem, hogy a T. Testület ezt tárgyalja meg és azt követően hozza meg döntését.  
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I. Beszámoló 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között vézett 

hivatali munkájáról 

 

A Hivatal szervezeti felépítése, változások 

1. Szervezeti felépítés: 

2013-ban  a hivatal szervezeti struktúrája az új jogszabályi környezet, valamint a közös 

önkormányzati hivatal kialakítása miatt átfogó felülvizsgálatra került. Az irodai struktúra 

megszűnt, a hivatal szervezetileg a közvetlen jegyzői irányítás álló polgármesteri- jegyzői 

kabinetből és a szakterületekért felelős  vezetők irányítása alatt álló 11 csoportból épül 

fel.  

2. A Hivatal létszáma: 

 

Besorolási osztály Munkakör Betöltött létszám 

2014.09.01. 2015.10.01. 

I. jegyző 1 1 

aljegyző - - 

vezető 4 4 

ügyintéző  18 

ebből: 2 fő 

helyettesítő 

 

25 

ebből: 2 fő 

helyettesítő 

 

II. ügyintéző  16 

 

12 

III. ügykezelő 3 4 

fizikai alkalmazott gépkocsivezető 1 1 

Összesen:   43 

 

47 

Üres  

(betöltetlen)álláshely  

 1 fő 

kötségvetési 

ügyintéző 

1 fő 

kereskedelmi 

ügyintéző 

1  fő igazgatási 

ügyintéző- 

Apátistvánfalva 

Kirend.   

1 fő 

településfejleszt

ési ügyintéző  ( 

helyettesítő állás 

) 

 

 

Az elmúlt évben a  fluktuáció viszonylag magas volt,  9 fő közszolgálati jogviszonya 

szűnt meg, közülük 2 fő nyugdíjba vonult.  

A dolgozók végzettség és életkor szerinti megoszlása , képzése 

A 40 év felettiek és az 50 év felettiek aránya még mindig magas, de történtek nyugdíjba 

vonulások , és a megüresedő álláshelyekre újonnan felvett  fiatal köztisztviselőkkel   nőtt 

a fiatalok száma. A dolgozók szakmai felkészültsége jó, végzettségük megfelel a 

képesítési követelménynek. Jogszabályi kötelezettség alapján  minden évben el kell 
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készíteni a köztisztviselők  adott évre szóló továbbképzési tervét, mely alapján 

folyamatosan biztosított volt a köztisztviselők részére  a kötelező szakmai 

továbbképzésen való részvétel. A hivatal munkatársai önkéntes alapon részt vettek több 

fakultatív jellegű továbbképzésen.  

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS VEZETŐ BESZÁMOLÓJA 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ügyirat statisztikája: 

Szentgotthárdi ügyirat statisztika: 2014. 09. 01 - 2015. 08. 31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

170 1420 1590 

Hatósági és 

koordinációs 

1664 4680 6344 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

262 1335 1597 

Pénzügy 2434 2119 4553 

 

Városüzemeltetés 988 2771 3759 

 

Összesen 5518 12325 17843 

 

Ez tehát 12 hónap alatt indított 5518 (a tavalyi beszámolóban: 5175 volt) új ügyet mutat – 

minden ügyben további teendők vannak, ezekről szólnak a statisztika nyelvén az „alszámok” 

ami 12325 db (a tavalyi beszámolóban 13073 volt) – ebből jön ki az egy év alatti összesen 

17843 db (a tavalyi beszámolóban 17738 db volt). 

Mivel hivatalunk látja el Apátistvánfalva Községi Önkormányzata ügyeit is, tájékoztatásul 

megadjuk az ezzel kapcsolatos ügyirat statisztikát is: 

 

Apátistvánfalvai ügyirat statisztika: 2014. 09. 01 - 2015. 08. 31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

7 13 20 

Hatósági és 

koordinációs 

158 128 287 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

1  1 

Pénzügy 55 44 99 

 

Városüzemeltetés 14 18 32 

 

Erdei Lászlóné 6 7 13 

 

Császár-Bartakovics 

Csaba 

16 4 20 
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Összesen 257 215 472 

 

2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások: 

2014 a választások éve volt, október 12-én került sor a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására. Ennek 

kapcsán elláttuk a helyi választási bizottságok munkaszervezeti feladatait (összehívás, 

előterjesztések, határozati javaslatok, jegyzőkönyv elkészítése) Szentgotthárdon és 

Apátistvánfalván is, illetve segítettük a szavazatszámláló bizottságok munkáját 

jegyzőkönyvezéssel és a felmerülő problémák megoldásában való segítségnyújtással. A 

meglehetősen aprólékos és alapos előkészítő munkálatoknak, a szavazatszámláló 

bizottságokban résztvevőknek és a szavazópolgárok fegyelmezettségének köszönhetően 

városunkban probléma- és rendkívüli eseményektől mentesen zajlott le a szavazás napja. 

Képviselő-testületi ülések: 

2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig az alakuló üléssel együtt 15 képviselő-

testületi és 23 bizottsági ülés előkészítésében és lebonyolításában vettünk részt 

Szentgotthárdon és 14 képviselő-testületi ülés kapcsán Apátistvánfalván. Ezek 

jegyzőkönyvezése, határozati kivonatolása és az elfogadott rendeletek kihirdetése, a 

rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása is a Testületi és adminisztrációs 

csoportunk két tagjának (testületi ügyintéző és adminisztrátor) a feladata (Apátistvánfalva 

tekintetében csak 2015 májusától, mert akkor távozott az ugyancsak a mi részlegünkhöz 

tartozó apátistvánfalvai igazgatási ügyintéző). (Itt jegyezzük meg, hogy a csoport harmadik 

tagja, az iktató, az önkormányzati társulás ülésein látja el a jegyzőkönyvvezetői feladatokat).  

Ezen időszak alatt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36 rendeletet 

és 329 határozatot fogadott el, ezek közül 49 zárt határozat volt; Apátistvánfalván 22 

rendeletet és 53 határozatot fogadott el a testület. Mindez kb. ugyanennyi megírt előterjesztést 

is jelent. 

Újból megalakultak és működnek a városrészi önkormányzatok, egy-egy települési képviselő 

vezetésével. 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága: 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. szeptember 1. és 

2015. augusztus 31. között öt alkalommal tartott ülést. A közbiztonsági referens tagja a hétfős 

bizottságnak. A Bizottság munkaszervezeti feladatait (meghívó készítése, kiküldése, 

emlékeztető elkészítése, kiküldése, munkaterv készítése, ügyrend, Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Stratégia elkészítése és felülvizsgálata kapcsán javaslatok kidolgozása) a 

hatósági és koordinációs vezető látja el. 

Közbiztonsági referens féléves beszámolója: 

2015. január 1-jétől 2015. június 30-ig a közbiztonsági referens és helyettese az alábbiakban 

felsorolt feladatokat végezte el, illetve vett részt azok végrehajtásában: 

Szentgotthárd Város az I. veszélyeztetési fokozatba került besorolásra. Az osztályba sorolást 

évente vizsgáljuk. 

 

- Az árvízvédelemmel kapcsolatban 2014. május 12-én a Rába-folyó Szentgotthárdon kora 

délután tetőzött 365 cm-rel. A III. fokot a Vízügyi Igazgatóság I. fokra mérsékelte a 

következő napon, a zsilipeket újra megnyitották. A műszaki egység homokzsákokkal 

bevédte a támfalnál lévő szivárgásokat. 

Az induló készlet az esetleges védekezéshez rendelkezésre áll. 

Az árvíz és belvízvédelem tekintetében 2014. év I. felében más intézkedésre ez idáig nem 

került sor. 
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- A nyár folyamán eddig 1 hőségriadó elrendelésére került sor a Vas megyei tiszti főorvos 

asszony közleménye alapján. A hőségriadó alkalmával a belvárosi közkutakat megnyittattuk. 

- Ez év március 4-én bel- és külterületi vízelvezető rendszerek super visori ellenőrzésére 

került sor a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által, ahol mindent rendben találtak. 

- A tavasz folyamán szintén a Kirendeltség által a Széchenyi István Általános iskolai 

melegedőhely került ellenőrzésre a közbiztonsági referens helyettese részvételével. Itt is 

mindent rendben találtak az illetékes szervek. 

- Elkészült a vízkár elhárítási terv Rábatótfalu városrészre vonatkozóan, a közbiztonsági 

referens megszervezte ennek ismertetését a Képviselő-testület felé, amire a júniusi ülésen 

került sor. 

- A települési polgári védelmi szervezet beosztott tagjainak felülvizsgálatát, pontosítását 

folyamatosan végezzük. 

- A közbiztonsági referens a helyettesével felváltva havonta illetve kéthavonta részt vesz a 

Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által tartott tűzoltó parancsnoksági 

értekezleteken, képzéseken, állományülésen. 

Nyári gyermekétkeztetés: 

A gyermekszegénység elleni program keretében az önkormányzatnak 2015. évben is 

lehetősége nyílt nyári gyermekétkeztetés biztosítása esetén támogatás igénybevételére.   

A forrás a korábbi évekhez hasonlóan pályázati rendszer keretében a települések helyzetének, 

teljesítőképességének és vállalásainak igénybevételével került elosztásra. A pályázat 

keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata 18 gyermek után 792 adagra kapott 348.480,-

Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával 18 rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetését tudta megoldani a nyári szünidő 

folyamán, 44 munkanap időtartamban.   

A 99/2015. számú Képviselő-testületi határozatban biztosított önerő 205.920,- Ft volt.  

Az étkeztetést a gyermekek részére JustFood Kft. (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosította 

2015. június 22-től 2015. augusztus 19-ig terjedő időszakban. Az étel elszállítása a jogosultak 

által ételhordóban történt. A vállalkozó a városrészeken élő jogosultak számára az általa 

ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az ebédet.  

Iratkezelés: 

1988-2003 között keletkezett ügyiratok selejtezését végeztük el. Apátistvánfalván is 

megtörtént a nem selejtezhető tanácsi iratok (1990-ig keletkezett nem selejtezhető ügyiratok) 

levéltárba adása. 

Személyi állomány: 

 

2014. október 1-jétől bővült Igazgatási csoportunk a kereskedelmi jellegű hatósági ügyeket és 

a társasházak törvényességi felügyeletét ellátó kereskedelmi ügyintézővel, majd 2015. május 

végén távozott az apátistvánfalvai igazgatási ügyintéző, így jelenleg az Igazgatási csoport 4 

fővel, a Testületi és adminisztrációs csoport pedig 3 fővel működik. 

 

 

 

PÉNZÜGYI VEZETŐ BESZÁ,OLÓJA 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk: költségvetési,pénzügyi feladatok, valamint 

adóhatósági, adóigazgatási feladatok. Ennek keretében végzi Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és intézményei:Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,  Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum, Rendelőintézet, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás és intézményei: Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi 
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Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Apátistvánfalva Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd 

Német, Szlovén, Roma Nemzetiségi Önkormányzatai pénzügyi-gazdasági- költségvetési 

feladatait, valamint a két önkormányzat adóügyi-adóigazgatási feladatait.  

Költségvetési pénzügyi feladatok: 

 előkészíti a Képviselő-testületek, Társulási Tanács, nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi 

igazgatási feladatait 

 közreműködik a helyi költségvetési, átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, 

zárszámadás előkészítésében 

 közreműködik a költségvetés végrehajtásában, az éves költségvetési rendeletmódosító 

javaslatok elkészítésében részt vesz 

 szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását 

 ellátja az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, 

gazdasági tevékenységét 

 közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában 

 javaslatot készít az esetleges hitelfelvételre, eljár a Kormány hozzájárulásának 

megadásában (Kormányengedély) 

 megszervezi az Önkormányzati Közös Hivatal gazdálkodási tervezési feladatait 

 a költségvetés tervezésével kapcsolatban a bevételek számbavétele, a kiadások tervezése, 

költségvetési egyensúly megteremtése,    feltételeinek biztosítása, előirányzat módosítás, 

felhasználás figyelemmel kísérése, nyilvántartás vezetése 

 előirányzat felhasználási és likviditási terv készítése, aktualizálása 

 a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során vezeti az állami hozzájárulások 

igénybevételéhez szükséges                      nyilvántartásokat, elszámolásokat, esetleges 

módosításokat, figyelemmel kíséri a költségvetési egyensúly megtartását 

 elvégzi a céltámogatások pénzügyi elszámolását (ágazati pótlékok, segélyek) 

 Fejezeti, Európai Uniós, egyéb    pályázatok pénzügyi – könyvviteli feladatait elvégzi 

 egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi 

elszámolása, nyilvántartása 

 önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terv alapján történő pénzellátása 

 a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon 

 bérgazdálkodással összefüggő feladatok, béralap tervezése, bérfelhasználás nyilvántartása, 

bérkönyvelés feldolgozása 

 beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, nyomon követése 

 önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltár előkészítés, analitika-

főkönyvegyezőség, selejtezés, készletgazdálkodási     feladatok, részt vesz a leltározási 

ütemterv elkészítésében, ellátja a leltárellenőrzési feladatokat, az eszköznyilvántartó 

program                                          segítségével vezeti a hivatal és az önkormányzat vagyon 

nyilvántartását, elvégzi az állomány     számítógépes feldolgozását      

 (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés elszámolása). Elkészíti az állományba 

vételi bizonylatokat. 

 gépjárművek működtetésével kapcsolatos feladatokból adódó könyvviteli feladatok (kártya, 

) 

 fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése 

 az önkormányzat fenntartásában lévő részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági, 

pénzügyi tevékenységével kapcsolatos    kontírozási feladatok elvégzése, ezek 

számítógépen való rögzítése, könyvelése, adatszolgáltatás a gazdasági szervezettel nem   

 rendelkező önállóan működő és gazdálkodó   intézmények részére 
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 készpénzfizetések bonyolítása, pénztár könyvviteli feladatok, pénztárjelentések, 

intézmények ellátmány elszámolásainak ellátása 

 munkabérek átutalása folyószámlára a bérjegyzékek alapján 

 megbízási díjak számfejtése, kifizetése, nyilvántartása, jelentése 

 az ÁFA nyilvántartás vezetése, bevallása, visszaigénylése 

 az államháztartás információs rendszerében költségvetési tervinformáció, féléves, 

háromnegyedéves és éves költségvetési     beszámoló összeállítása, alapokmányainak 

elkészítése, pénzforgalmi jelentés időszaki mérlegjelentés összeállítása 

 vezeti a hivatal és az önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartását, ellátja az 

ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat    az önkormányzat és hivatal feladatköréhez 

tartozó szállítókkal kapcsolatos egyeztetési, levelezési feladatokat elvégzi, követelések,   

 kötelezettségek nyilvántartása 

 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatását és annak egyeztetését elkészíti 

 havonta elkészíti a  pénzügyi infót, negyedévente mérlegjelentést is a Kincstár felé Áht 

alapján 

 apátistvánfalva esetében benyújtotta és elszámolja az „önkormányzati működési támogatás” 

pályázatot 

 ellenőrzi a pénzforgalom és a számvitel egyezőségét 

 naprakészen előkészíti (kontírozza) a főkönyvi számokat, a könyvelést 

 ellátja a pénztár, a bank, a munkabérek könyvelésévek kapcsolatos feladatokat 

 vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, aktualizálja azt, vezeti az ingatlan-

vagyonkataszterhez kapcsolódó analitikus kimutatásokat,    biztosítja  kötelező 

egyezőséget 

 testületi rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, pénzügyi végrehajtása 

 civil szervezeteknek adott támogatások nyilvántartása, elszámoltatása 

 a KIR program kezelése (KIRA) 

 a pályázati pénzek nyilvántartása és egyeztetése a pályázati irodával 

 vezeti a segélyek és szociális juttatások teljes bankszámlaforgalmát 

 az éves mutatószám-felmérést, állami támogatás lemondásokat, állami támogatás 

igényléseket koordinálja, az intézményi       és    Intézményirányítási Iroda 

adatszolgáltatása alapján 

 a gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról gondoskodik 

 segítik a polgármester, a jegyző önkormányzati és hivatali gazdálkodási feladatainak 

végrehajtását, feladatellátását 

 az országos és helyi választási feladatok lebonyolításában, azok számviteli és elszámolási 

feladatait koordinálja 

 ellenőrzi és vezeti a létszám – és bérnyilvántartásokat 

 a szociális ellátáshoz kapcsolódó és egyéb igényléseket (rendszeres szociális segély, 

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása,    pénzbeli ellátások, nyári szociális 

gyermekétkeztetési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási   

 támogatás,)   elkészíti az ÖNEGM rendszerben és határidőre eljuttatja a MÁK-hoz, 

 gondoskodik a hivatal és az önkormányzat áfa, munkáltatót terhelő rehabilitációs 

hozzájárulás és a cégautóadó nyilvántartásáról,     elkészíti a előírt gyakoriság szerint a 

hivatal és az önkormányzat bevallásait, ellátja az említett adókkal kapcsolatos egyéb   

 feladatokat     (bejelentkezés, adatmódosítás) 

 vevői szerződéseket nyilvántartja 

 elkészíti az egyedi és a szerződéses számlákat, a kimenő számlák analitikus nyilvántartását 

és a hátralékosok kimutatását,  

 az érintett osztályokkal egyeztet  nyilvántartott követelések pontosságáról, részükre 

negyedévente a hátralékosok listáját átadja 
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 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételi tételek nyilvántartását vezeti havi bontásban, erről 

negyedévente a mérlegjelentéshez kimutatást     készít 

 helyi adószámlák napi könyvelését végzi, ezt az adóügyi osztállyal egyezteti negyedévente 

 év végén a munkaköréhez tartozó követelésekre vonatkozóan az egyenlegközlőket elkészíti, 

majd kiküldéséről gondoskodik 

 a banki helyesbítések könyvelését a bevételek tekintetében ellátja a tárgyhót követő hó 20-

ig 

 vezeti a pénztárjelentéseket, végzi a pénztár zárását, kiállítja a bevételi és kiadási 

pénztárbizonylatokat, csatolja a kapcsolódó    számlákat,  egyéb mellékleteket, 

melyeket előzetesen alaki és tartalmi szempontból ellenőriz 

 a havi pénzeszköz igényléseket gyűjti, koordinálja, gondosodik azok határidőre történő 

banki kihozataláról 

 a készpénzes számlákkal kapcsolatosan iktatási feladatokat és az érvényesítési feladatokat 

ellátja, 

 kezeli a készpénzutalvány füzetet,  vezeti az előleg-nyilvántartást, végzi az előleg-

elszámoltatást, 

 a szociális ellátáshoz kapcsolódó készpénz kifizetéseket elvégzi,     

 a Statisztikai Hivatal részére negyedévente jelentést készít az önkormányzati 

beruházásokról és továbbításáról gondoskodik 

 vezeti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vagyon nyilvántartását, elvégzi az 

állomány számítógépes feldolgozását       (növekedések, csökkenések, értékcsökkenés 

elszámolása) elkészíti az állományba vételi bizonylatokat 

Adóügyi feladatokról a hatósági munkáról szóló részben számolunk be. 

    

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK VEZETŐ BESZÁMOLÓJA 

 

 

INTÉZMÉNYEK: 
 
Az iroda ellátta az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás 
valamennyi intézményeivel kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó 
előterjesztések, rendelet-tervezetek, megállapodások, koncepciók illetve egyéb 
dokumentumok (alapító okiratok, szervezeti- és működési szabályzatok, szakmai 
programok, munkatervek, megállapodások stb.) elő- vagy elkészítéséről 
gondoskodott. Az intézményekkel kapcsolatban 37 előterjesztés készült az elmúlt 
évben. A fenntartással kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokat is elláttuk, illetve 
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az intézményvezetőkkel. 
További folyamatos teendőt jelentett az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) 
társulás és intézményeinek közbeszerzési és beszerzési teendőinek ellátásában való 
közreműködés, a folyamatos ágazati adatszolgáltatások biztosítása, az intézmények 
vonatkozásában az e-képviselői feladatok ellátása a központi elektronikus 
adatszolgáltatási rendszerekben, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által fenntartott helyi iskolák működtetésében való közreműködés. 
Jogszabályi változás miatt átdolgoztuk március hónapban az összes intézmény, 
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzati Társulás alapító 
okiratait, ezek alapján ugyancsak elkészítettük és megküldtük a Kincstárba a 
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törzskönyvi nyilvántartások módosításait is. Június hónapban az átszervezés miatt 
a SZEOB alapító okiratát ismét hasonló eljárás szerint módosítottuk és a 
változásokat a törzskönyvi bejegyzésben is sikeresen átvezettettük. Ez évben a 
Rendelőintézet Szentgotthárd törzskönyvi nyilvántartását a vezetői váltások miatt 
többször is módosítottuk. 
2015-ben eddig három alkalommal szerveztünk intézményeink számára un. 
„kontroll” megbeszélést, ahol az önkormányzat és a társulás által fenntartott 
intézmények képviselői, hivatal képviselői (jegyző, pénzügyi irodavezető, intézményi 
ügyintéző, SZET KFT) kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott intézményt 
érintően. A legutóbbi ilyen egyeztetés éppen 2015. októberében zajlott és 
jelentősebb problémafelvetés nem történt a résztvevők köréből. 
Jegyzői adatszolgáltatás keretében évente két alkalommal a KIR rendszerben az 
intézményektől bekért adatok egyeztetését követően jelentjük a HH és HHH 
gyermekek/tanulók számát. 
A közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az étkezést biztosító 
intézmények képviselőivel eleinte havonta, majd kéthavonta konzultációt 
szerveztünk, ahol mindhárom fél képviselői (megbízó önkormányzat, szolgáltató 
JustFood Kft. és az intézmények képviselői) elmondhatták tapasztalataikat, 
kérésüket. Ezek figyelembevételével sikerült elérni azt, hogy az étkezést igénybe 
vevők az új szolgáltatóval elégedettek – pozitív változásról adnak számot mind az 
étel minősége, mind mennyisége tekintetében. Ezen kapcsolattartást a jövőben is 
folytatjuk a fentiek megtartása érdekében. 
 
OKTATÁS – NEVELÉS 
 
Az elmúlt évben is volt Szentgotthárd városában a nevelés-oktatás területén intézményi 

átszervezés. Ezek közül a legmarkánsabb 2015. július 1-jétől, amikor is jogszabályi előírások 

alapján a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése a KLIK Megyei 

Tankerületétől a Nemzeti Szak és Felnőttképzési Hivatal által fenntartott Szombathelyi 

Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozik. Ugyanezen időponttól az eddig III. Béla 

Szakképző Iskolához tartozó Kollégium önálló intézmény lett. Fenntartója továbbra is a KLIK 

Megyei Tankerülete, működtetője a 178/2015. számú képviselő-testületi határozat alapján 

2015. szeptember 01. időponttól Szentgotthárd Város Önkormányzata.  

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

szakmai fenntartását továbbra is a Szentgotthárdi Járási Tankerület látja el, működtetője a 

113/2015. számú Képviselő-testületi döntés alapján továbbra is Szentgotthárd Város 

Önkormányzata maradt.  

A köznevelési intézmények tekintetében kapcsolatot tartunk a KLIK helyi és megyei 

Tankerületével. 

Az intézmények működtetéssel kapcsolatban napi kapcsolatban vagyunk az iskolákkal és a 

karbantartást végző SZET Kft-vel. 

 

Az elmúlt évben is - lehetőségéhez mérten - kiemelt figyelmet fordított a város a köznevelési 

intézmények tárgyi feltételeinek biztosítására és fejlesztésére. 2015 évben a folyamatos 

napi karbantartási munkálatok mellett a köznevelési intézményekben nagy beruházások is 

folytak. Elsősorban a Városüzemeltetési csoport és a SZET KFT koordinálásában történt főbb 

beruházások: elkészült a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola födémcseréje és az emelet 

elektromos hálózatának felújítása bruttó 13.213.612,- Ft értékben. Az Arany János Iskolában 

egy osztályterem teljes felújítását és az udvari lépcső javítását az Önkormányzat 1.250.000.- 

forinttal támogatta. Az iskola tornatermének padozatát is felcsiszolták, újralakkozták 
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951.941,- Ft összegből, a folyosói kopolit üveg és ablakcserére 440.020,- forintot biztosított 

az Önkormányzat, a vizesblokkokba szappanadagolók kerültek 86.868,- Ft értékben 

beszerzésre. Az iskola ebédlőjébe 120 db új, a kornak megfelelő étkezőszék beszerzésére 

került sor 938.400.-Ft összegben. Ugyancsak a nyár folyamán a Széchenyi István Általános 

Iskolában is nagy munkálatok folytak - az intézmény akadálymentesítése történt kívül és a 

földszinti részen, mozgáskorlátozott tanterem és WC került kialakításra. Régi elvárásként 

védőnői szobája is lett az intézménynek, melyet az alapvető minimum eszközökkel 

felszereltünk. A nyári szünetben  még az iskola „A” szárnyának vizesblokkjait újították fel 

teljesen. Ez a beruházás 36.023.732,- Ft-ba került. Jelenleg is folyik a KEOP -5.7.0/15-2015-

0277 sz. a „középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projekt 

keretében az iskola „A-B” szárnyának nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése közel bruttó 

146,5 millió forint összegben. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében 2015-ben is 

történt szervezeti átalakítás. Elkészítettük az óvodai beíratással kapcsolatos felhívást, majd a 

beíratást követően az intézménnyel egyeztettük a nyilvántartás alapján be nem íratott 

gyermekeket. Mivel a jogszabály módosult, 2015.09.01. időponttól 3 éves kortól kötelező 

óvodába járni, ezért az idei évben több gyermeket illetve gondviselőt kellett felszólítani a 

beíratásra, vagy amennyiben a gyermek külföldön jár óvodában, úgy az erről szóló igazolás 

beszerzésére. A SZEOB székhely intézményében, a Játékvár Óvodában 2015. július 1. 

időponttal 1 óvodai csoport megszűntetésére került sor, melyet a gyermeklétszám alakulása és 

az ésszerű munkaerő - gazdálkodás (4 fő óvónő nyugdíjba vonult, további 2 fő szülési 

szabadságon, 1 fő GYES-en van) egyaránt indokolt.  Az átszervezéssel és év közben az 

intézménnyel kapcsolatos fenntartói teendőket elvégeztük. Aktuálisan a Nemzeti és 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya hatósági ellenőrzése vonatkozásában 

a 42 oldalas szempontsorhoz készítjük elő a szükséges dokumentumokat, adatokat. 

 

Az óvodai nevelés területén dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszáma az 

elmúlt évben is állandó volt, létszámleépítésre nem került sor, pedagógus álláshely csak 

nyugdíjazással szűnt meg. A köznevelési intézményekben dolgozók egzisztenciáját nem 

fenyegette a munkanélküliség kérdése, sőt a pedagógus életpályamodell a pályán lévőket több 

lépcsőben is elismerte. 

 

ÖSZTÖNDÍJAK: 

 

Irodánk ellátta mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat (előterjesztések, meghirdetés, elbírálás előkészítése, 

szerződéskötések, stb.)  

A Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjról első ízben tavaly döntött a Képviselő-testület 

által felhatalmazott Bizottság. A középiskolások köréből 6 pályázat érkezett, a 

felsőoktatásban tanulók köréből 8 pályázat érkezett. A támogatott 5 középiskolai pályázó és a 

3 felsőfokú tanulmányokat folytató főiskolai/egyetemi hallgató a rendeletben meghatározott 

határidőig 2014. december 31-ig elkészítette és benyújtotta pályázatát, melyet röviden a város 

újságában közzé is tettünk. 

2015-ben is meghirdettük a Széll Kálmán Ösztöndíjat, melyre idén mindössze 2 

felsőoktatásban tanuló hallgató adta be pályázatát. Azok, akiknek számára eredetileg a Széll 

Kálmán Ösztöndíj megalapításra került – középiskolások – sajnos nem adtak be pályázatot. 

Így az időközben Képviselő-testület által felállított Széll Kálmán Bizottság határozata alapján 

a rendeletet módosítani fogjuk, bízva abban, hogy ezekkel a módosításokkal (meghirdetés 

korábban, iskolai mentorok) a jövőben elősegítjük a pályázók aktivitását. 
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz való csatlakozás folyamatos az Önkormányzat részéről, 

az elmúlt évben is 10 főt támogatott, 4000.-Ft/fő/hó összeggel. 

 
EGÉSZSÉGÜGY 
 
Szentgotthárd Város egészségügyi területén az elmúlt évben is történtek változások, szakmai 

és intézményi fejlesztések területén egyaránt: 

A Rendelőintézet vezető főorvosa Dr. Csiszár Judit 2015. március 31. időponttól távozott. Új 

vezetőt nevezett ki a Testület, aki végül mégsem tudta elfoglalni az álláshelyet. Többszöri 

pályáztatást követően a Képviselő-testület Dr. Klósz Beátát bízta meg az intézet vezetésével 

2015. október 01. időponttól. Áprilistól szeptember végéig – hétről hétre - egy szakmai team, 

benne az irodánk intézményi ügyintézőjével, Dr. Schultz Antal megbízott intézményvezetővel 

irányította az intézményt. Mindemellett a szakrendelések biztosítását szakmailag is elismert 

orvosok megbízásával próbálta az intézmény teljesíteni. 

Az alapellátás területén a IV sz. háziorvosi körzet betöltése 2014. augusztus 1-jével 

szerencsésen megoldódott, 2015. december 1. időponttól a körzetet ellátó Dr. Kovács Éva 

vállalkozó háziorvosként látja el a körzet betegeit, a körzet betöltéséhez szükséges teendőket 

elvégeztük. 

Az I. sz. felnőtt fogászati körzetet is betöltöttük, 2014. november 1. időponttól Dr. Kocsis 

Beatrix látja el vállalkozó fogorvosként a feladatot. E körzet régi problémáját orvosoltuk 

azzal, hogy – a közel 30 éves fogászati kezelőegység helyett – egy új beszerzéséről 

gondoskodtunk: 2015. július óta új gép áll a doktornő illetve a betegek rendelkezésére. 

Ugyancsak új fogászati kezelőegységet beszerzését intéztük az iskolafogászaton is. 

Október hónapban a II. számú felnőtt fogászaton a fogászati kezelőegység egyes darabjainak 

cseréjét, illetve műszerszekrény beszerzését támogatta az Önkormányzat 436.000.-Ft 

értékben. 

Közös megegyezéssel megszűnt 2014. december 31. időponttal az I. számú házi 

gyermekorvossal fennálló jogviszony, a körzet ellátása jelenleg helyettesítéssel történik, a 

praxisjog visszaszállt az Önkormányzatra, a házi gyermekorvos praxist meghirdettük. A 

kiírásra jelentkező, sőt érdeklődő sem volt. Május végén Szentgotthárdra költözött egy 

szakvizsgával jelenleg még nem rendelkező gyermekorvos. Többszöri konzultáció, 

egyeztetést követően sem sikerült lehetővé tenni, hogy a szakvizsgához szükséges másfél év 

alatt itt tevékenykedjen. Így a praxis aktuálisan ismét hirdetésre került az egészségügyi 

közlönyben. 

A vállalkozó háziorvosok számára január és szeptember hónapban konzultációt szerveztünk, 

ahol a résztvevők személyesen is elmondhatták kéréseiket, javaslataikat. 

Az ÁNTSZ, a MÁK és az OEP számára folyamatos adatszolgáltatást biztosítunk – a 

háziorvosi körzetek létszámát illetően, a védőnői körzetekben ellátott gyermekek létszámáról, 

a védőnői körzetek informatikai felszereltségéről, a rendelési idők esetleges változásait, az 

orvosi ügyelettel kapcsolatos dokumentumokat, stb. illetőn. 

Ugyancsak hosszú éveken keresztül volt égető probléma az ügyeleti ellátás biztonságossá 

tétele. A Rendelőintézet vezetőjének kezdeményezésére a Képviselő-testület 2014-ben az 

ügyeleti szolgálat teljes kiszervezése mellett határozott. A Közbeszerzési Bizottság által, 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésével lefolytatott eljárás eredményeképpen 

2015. 01.01. időponttól a MorrowMedical Zrt. látja el a hétközi-és hétvégi ügyeletet a 

térségben. Az ellátás biztosítására szerződést készítettünk elő és kötöttünk meg a kistérség 

valamennyi települési önkormányzatával, amely alapján ezek a települések is lakosságszám 

arányosan kötelesek hozzájárulni a feladat ellátásához.  

Mivel az ügyeletnek az EFI működése miatt nem volt önálló helyisége, a IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben látták el a betegeket. Mindkét fél – háziorvos, ügyeletet biztosító 
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szolgáltató – igényként jelezte az önálló helyiség kialakítását az ügyelet számára. Ez március 

közepére megtörtént, kialakítását az Önkormányzat közel 670.000.- forinttal támogatta. 

Az egészségügyi koncepció kidolgozása a folyamatos vezetői váltások miatt várat magára, 

azonban a közeljövő fontos feladata lesz, a hiányzó szakorvosok letelepítésével együtt.  

 
SZOCIÁLIS SZFÉRA 
 
Szentgotthárd Városa az elmúlt években is ellátott és támogatott kötelező és nem kötelező 

szociális ellátási formákat, úgy, mint a Városi Gondozási Központ intézményénél a házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézményénél a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a 

SZEOB Tótágas Bölcsődében a bölcsődei ellátást. Ezek a szolgáltatások továbbra is jelentős 

mértékben hozzájárultak a lakosság szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének 

megteremtéséhez, a szociális ellátórendszer működtetéséhez, mindazon által, hogy az 

intézményekben egyre nagyobb a fluktuáció – hiányzik mind a szakmai, de elsősorban az 

anyagi elismerés, évek óta ebben a szférában maradnak el a bérrendezések – és így kell az 

ellátásokat biztosítani. Idén augusztusban készítettünk elő anyagot a nem kötelező 

szolgáltatások továbbműködtetése érdekében, szerencsésen mind az Önkormányzat, mind az 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a továbbműködtetés mellett döntött. 

Előkészítettük a Gondozási Központ térítési díjainak, valamint a Tótágas Bölcsőde gondozási 

díjainak meghatározását.  

A Városi Gondozási Központ 8 szolgáltatása, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2 

szolgáltatása, a Tótága Bölcsőde bölcsődei ellátása tekintetében havonta jelentést készítünk az 

NRSZH TEVADMIN rendszerében. Emellett a szolgáltatásokról negyed-, fél-, háromnegyed 

– és éves összesítő jelentést is kell készítenünk. A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról is havonta, negyedévente, 

félévente, éves szinten is jelentést küldünk, a támogatással elszámolunk. 2015-ben a Városi 

Gondozási Központ intézményét 4 ízben is ellenőrizték (MÁK, Kormányhivatal, ÁNTSZ, 

Pszichiátriai Betegek Otthona), az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat 

elkészítettük. 

A Városi Gondozási Központ intézményhez egy új gépkocsit szereztünk be, amellyel az 

étkeztetésnél felmerülő problémákat (hosszú kiszállítási idő) sikerült megoldani, általa 

rövidült az ételszállítás ideje és ezzel együtt a kiszállított étel minősége is javult, de más 

ellátási formáknál is hatékony segítséget tud nyújtani. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által szervezett koordinációs bizottság 

ülésein lehetőség szerint részt vettünk, meghívásra esetmegbeszélésbe is bekapcsolódtunk. 

 
KÖZMŰVELŐDÉS – KULTÚRA  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel Együttműködési Megállapodás alapján látja el, illetve a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum intézménye látja el. Mindkettő intézménnyel folyamatos volt a 

kapcsolattartás.  

Február hónapban elkészítettük a Közművelődési Koncepciót, áprilisban pedig 

összeállítottunk egy hozzá tartozó cselekvési tervet is. 

Régi kérés vált valóra a tavasszal, amikor a Színház vizesblokkját felújította az 

Önkormányzat 9.861.974.-Ft támogatással. 

A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság működéséhez 250.000.-Ft-ot biztosított az 

Önkormányzat, melynek munkáját a Könyvtár intézménye nagyban segíti. A Pável Ágoston 
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Múzeumban a tavasz végétől működik a szentgotthárdi csata 350. évfordulóján bemutatott 

egyedi fejlesztésű digitális terepasztal, amely látványos, interaktív módon mutatja be az 

eseményt, kvíz-kérdésekkel, tudástárral, stb. 

Májusban Együttműködési Megállapodást írt alá az Önkormányzat, az Országos Szlovén 

Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum a szlovén nemzetiség, annak közösségei és szervezetei kulturális hagyományainak 

megőrzése érdekében. 

Június hónapban ugyancsak a Múzeum adott helyet a Selyemgyári kiállításnak. A következő 

időszak fontos feladata a fazekas kiállítás egy részének elszállítása és az új, már meglévő 

helytörténeti kiállítások bemutatása, ezzel együtt az intézményi dokumentumok megfelelő 

módosítása. 

 

RENDEZVÉNYEK / SZERVEZÉSI FELADATOK / KIADVÁNYOK -

MEGJELENÉSEK 

 

Az előző évekhez hasonlóan megszerveztük a különböző önkormányzati rendezvényeket – 

Magyar Kultúra Napja, március 15., Pedagógus nap, Semmelweis nap, Köztisztviselők 

napja, augusztus 20., október 23., önkormányzati kitüntetéssel pedig bekapcsolódtunk az 

idősek napi rendezvénybe.  

A megújult Csákányi László Színház átadó ünnepségét a SZET KFT-vel közösen 

szerveztük meg 2014. október 04-én. 

Tavaly novemberben az Uránia Nemzeti Filmszínházba szerveztük meg a „Szentgotthárd” 

városfilm budapesti filmbemutatóját, amelyen több neves művész és közéleti személyiség 

is tiszteletét tette. 

Év elején éves rendezvénytervet készítettünk, amely az Utazás Kiállításon is igényes 

megjelenéssel képviselte a városi programjainkat. 

Az önkormányzati újság cenzúra váltását követően az irodánk 2015. elejétől felvállalta a lap 

egyfajta mentorálását is, amely a témafelvetéseken túl aktív közreműködést is jelent – 

természetesen azzal, hogy a megjelenő cikkekért továbbra is az író-főszerkesztő a felelős. 

Május 5-ére konferenciát szerveztünk a Refektóriumban „Nemzeti kincsek 

Szentgotthárdon” címmel, amelyen több neves kutató, illetve városunk díszpolgára, 

helytörténeti kutatónk Csuk Ferenc tartott előadást.  

Másnap, május 6-án Áder János köztársasági elnök érkezett Szentgotthárdra, hogy 

átvegye díszpolgári címét, az esemény megszervezése és lebonyolítása volt feladatunk.  

Június 8-án vette kezdetét a Széll Kálmán-Napok, ennek keretében megnyílt egy kiállítás a 

Hivatal előterében, amelyhez Széll Kálmán és a századforduló Szentgotthárdja kapcsán 

kutattunk fel anyagokat. Összeállítottunk egy jubileumi kiadványt is a századfordulón a 

helyi lapban megjelent érdekes cikkekből, illetve augusztus 16-án kávéházi beszélgetéssel és 

a századfordulót idéző zenés esttel zártuk le az egykori miniszterelnök emléke előtt tisztelgő 

rendezvénysorozatunkat.  

Idén első alkalommal rendeztük meg a Szerelmesek Fesztiválja elnevezésű programot a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület és több más közreműködő segítségével. Hónapokkal a 

rendezvény időpontja előtt összeállt a program, amelyet előzetesen több körben 

egyeztettünk/véleményeztettünk a rendezvényszervező munkacsoport (PKKE, Fürdő, TDM) 

tagjaival. Külön öröm, hogy a várkerti szabadtéri színpad melletti épület felújítása, a 

szabadtéri színpad leaszfaltozása, a Kossuth L. út felöli megközelíthetőség továbbá az 

áramforrás kiépítésének megvalósulását is indukálhatta ez a rendezvény. A PKKE-vel 

részletes megállapodást kötöttünk a feladatok megosztására. Szintén hónapokkal előbb 

elkészült az esemény arculata, honlapja és el is indítottuk az esemény népszerűsítését. A 

Szerelmesek Fesztiválja számos programot, zenés- színházi és egyéb társművészeti eseményt 
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felvonultató rendezvény volt. Olyan jeles művészeket, előadókat köszönthettünk itt, mint Tahi 

Tóth László, Koltai Róbert, Für Anikó, Hrutka Róbert és zenekara, Kulka János és zenészei, 

Sipeki Zoltán és Demkó Gergely, Fejős Éva, a Sebő zenekar, Vámos Miklós, Hevesi Tamás, 

Szabó Ádám, a 4 for dance, Bangó Margit, Laár András, Jakupcsek Gabriella, Kiss Mari, 

Hevesi Kriszta és az R-GO. A fő programelemeken túl – több szentgotthárdi helyszínen – 

vásár, mozifilmek, kézműves foglalkozások, játékok, illetve számos egyéb izgalmas 

kiegészítő program várta a rendezvényre érkezőket. A rendezvény lebonyolításában irodánk 

valamennyi munkatársa, önkéntesen, igazi csapatmunkában közreműködött. Több csatornán 

rengeteg pozitív visszajelzést kapott ez a néhány nap. Azt gondoljuk, hogy megérte mindazt a 

nem kevés munkát, amelyet a szervezés-lebonyolítás megkövetelt tőlünk. 

 A Szentgotthárdi Történelmi Napok megvalósításába is bekapcsolódtunk. Már tavasszal 

pályázatot nyújtottunk be a testvérvárosi szervezés megtámogatására, a rendezvényen 

fogadtuk a testvérvárosi küldöttségeket, de közreműködtünk a „gasztrocsata” 

lebonyolításában is.  

Koordinálásunkban már év elején megkezdődött a szentgotthárdi csatához kapcsolódó 

Hadiösvény interaktív program kidolgozása, amelyet Történelmi Napok első napján a játék 

fejlesztője, Pierrot mutatott be az érdeklődőknek. Keretében az érdeklődők személyesen 

csöppenhetnek bele az 1664. évi eseményekbe egy olyan interaktív film segítségével, 

amelyben ők, mint aktív szereplők vesznek részt. Az ügyesebbek számára a játék végére a 

csata helyszínein található jelekből egy titokzatos történet rajzolódik ki. Ami még 

különlegessé teszi ezt az időutazást, az a Görög László színművész közreműködésével 

készített film, amely keretét adja ennek a történelmi kalandnak. 

Szintén a koordinálásunkban készült és a Történelmi Napok keretében mutattuk be a 

Szentgotthárdi Csata című 400 oldalas, illusztris kiadványt, amelyben nemcsak neves 

történészek írásai olvashatók, de verses elbeszélések, rajzok, metszetek, fotók, egy részletes 

tudástár és egy animációs film (DVD melléklet) is a segítségünkre van a neves esemény 

feltérképezésében. Nagy munka volt a pályázati forrásból finanszírozott könyv elkészítése, de 

az eredmény mindenért kárpótolt. 

Idén ismét részt vettünk az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap megvalósításában, amelynek 

zárásaként Kárászy Szilvia zongoraművész egyedülálló harangjáték koncertjét szerveztük 

meg az érdeklődők számára a barokk kolostorépület teraszán.  

Szeptemberben a Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai 

Fesztivál programja kiegészült a Vadásznappal és a Szüreti Bárányfesztivállal, amelyben - 

a pályázatírástól a sátorállításig - több vonalon aktívan közreműködtünk. 

Rendszeresen érkeznek a városba csoportok (nyugdíjasok, iskolások), akik érdeklődnek az 

egykori kolostorépületet és a templom története iránt. Előzetes bejelentésre, de akár ad hoc 

módon is biztosítunk számukra épületvezetést, ha lehetőség van rá, akkor a Plébániával 

egyeztetve a templomban is. Az ebben rejlő lehetőségeket mindenképpen szeretnénk a 

jövőben kiaknázni.  

Már a tavalyi évben elindult az a folyamat, amelynek köszönhetően egyre több médiumban 

szerepelt a város, illetve valamely városi rendezvényünk. Idén ez leginkább a Szerelmesek 

Fesztiváljához kapcsolódott. Májusban két sajtótájékoztatót tartottunk, egyet Budapesten az 

Uránia Nemzeti Filmszínházban, amelyen több, a Fesztiválon fellépő művész is tiszteletét 

tette (Sebő Ferenc, Perger László, Für Anikó, Környei Attila az R-GO-ból, Fodor-Lengyel 

Zoltán festőművész és Megyeri János szobrászművész), egyet pedig itt Szentgotthárdon. Több 

helyen adtunk interjút, valamint a Fesztivál hivatalos reklámfilmje többször lement az állami 

TV csatornákon, de egyéb más országos médiában (pl. Nők Lapja) is szerepelt ez a 

szentgotthárdi rendezvény, stb.  

Időközben több, 2016. évi önkormányzati rendezvény részletes előkészítése (programterv, 

árajánlatok) is megtörtént. 
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CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS TEENDŐK: 
 
Az elmúlt években a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a szervezetekkel 

való kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap alapvető 

változásokon ment keresztül. Elkészült egy átlátható, jól leszabályozott pályázati rendszer, 

amelynek köszönhetően a civil szervezetek, alapítványok és városrészek számára pontosan 

meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyekkel igényt tarthatnak önkormányzati 

támogatásra. Minden pályázati ciklus előtt rendelkezésükre bocsátjuk a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumokat, információkat, segédleteket, illetve a hivatali 

honlapon is elérhetővé tesszük azokat. A pályázati rendszer szabályozásának, illetve a Civil 

Alapban levő támogatási összeg emelésének köszönhetően a civil szervezetek egyre több 

városi programba kapcsolódnak be, hozzájárulva ezzel az egyes rendezvények sikeréhez. 

Irodánk ellátta a fentiekkel kapcsolatos és egyéb civil referensi feladatokat. 

 
INFORMATIKA, HONLAPOK KEZELÉSE:  

 

Tavaly megújult a hivatali honlapunk, következő lépésben pedig a teljes önkormányzati 

honlapot szerettük volna modernizálni. A tartalmi frissítések sok munkát adtak, de 

szeptember elejére minden elkészült, a javításokat / beállításokat követően pedig október 

elején elindult a mind tartalmában, mind megjelenésében igényes, átlátható weboldal.  

A hivatali honlap feltöltése folyamatos, igyekszünk minden fontos, közérdekű információt 

megosztani a lakossággal. 

Létrehoztuk és használjuk az önkormányzat közösségi (Facebook) oldalát, amelyen 

keresztül elsősorban a programokról, eseményekről nyújtunk tájékoztatást a lakosság 

számára.  

Két újabb, a város nagy rendezvényeinek honlapjával, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

közösségi (Facebook) oldallal bővült webes elérhetőségeink száma, külön weboldalt 

készítettünk el a Szerelmesek Fesztiválja és a Szentgotthárdi Történelmi Napok 

rendezvények számára. 

A Hivatal informatikai teendőinek koordinálására havonta megbeszéléseket tartunk a 

feladatok ellátásával megbízott rendszergazdával, amely megbeszéléseken – idén 

szeptembertől – a Tankerület informatikusa is részt vesz az iskolák működtetésével 

összefüggésben. 

 

TURIZMUS 

 

A legutóbbi ülésén fogadott el részletes beszámolót a Képviselő-testület. Az időszakos 

turisztikai beszámolók összeállításán túl feladat volt év elején a városi turisztikai cselekvési 

terv összeállítása, amelyet – a felmerült javaslatok figyelembevételével - végül az irodánk 

készített el és amelyet 2015. januárjában tárgyalt és el is fogadott a Képviselő-testület. Az 

önkormányzati döntéseknek megfelelően 2015. májusában módosítottuk az Önkormányzat és 

a TDM közötti alap megállapodást, illetve kötöttük meg a megállapodást a 2015 évi 

támogatás felhasználásáról, benne a TOURINFORM iroda működtetésének feltételeivel. 

Alapítóként sikerrel kezdeményeztük a TOURINFORM iroda nyilvántartásba vételét, illetve a 

TDM megállapodásával összefüggésben a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel is 

módosítottuk a megállapodást, a turisztikai látogatóközpontot már nem az Egyesület 

üzemelteti, de a színházban kialakított információs irodában – annak nyitvatartási idejében - 

az Egyesület a betérő érdeklődők számára információt nyújt. 
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TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK:  

 

Aktivizálódtak, felélénkültek a testvérvárosi kapcsolataink. A legszorosabb kapcsolatot a 

németországi testvérvárosunkkal, Walldürnnel alakítottunk ki, ismét kilátogatott egy 

szentgotthárdi delegáció a májusi fény és virágfesztiválra, a walldürniek itt voltak a 

Történelmi Napok alatt, sőt idén a kórustalálkozónkon egy kamarakórussal vettek részt.  

Izola képviselői is ellátogattak hozzák a Történelmi Napokra.  

Áprilisban a törökországi Dilovasiban aláírták azt a testvérvárosi megállapodást, amelyről 

már tavaly augusztusban készült egy szándéknyilatkozat, így már egy törökországi 

testvérvárosunk is van.   

 

TITKÁSÁGI, KOORDINÁCIÓS ÉS EGYÉB FELADATOK: 

 

Több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyekkel a Polgármester 

vagy más hivatali és egyéb szervezet segítségére voltunk, ezt azonban lehetetlen egy ilyen 

beszámolóban összefoglalni. Így: kínai befektetői delegáció számára anyag összeállítás, 

közreműködés a társadalmi - gazdasági program megírásában, üzemeltetési- és egyéb 

szerződések elkészítése/módosítása (városi sporttelep karbantartás, intézmények karbantartása 

/ tűz- és munkavédelem ellátása szerződések, tekepálya üzemeltetési szerződés, a Járási 

Hivatal működésével kapcsolatos szerződések, stb.) stb. 

Elláttuk az önkormányzati és egyéb, az Önkormányzatot érintő kitüntetésekkel kapcsolatos 

feladatokat is (meghirdetés, előterjesztések, átadás, felterjesztés). 

 

 

 
A titkársági feladatokhoz tartozott a Polgármester munkájának segítése, az 
önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos 
szakmai ügyek intézése és elszámolásának bonyolítása; a hivatal központi 
elérhetőségein folyamatos rendelkezésre állás és információszolgáltatás, belső és 
külső megbeszélések szervezése, reprezentációs feladatok ellátása a hivatali 
gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők ellátása, a 
gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, az önkormányzati/hivatali 
megrendelők megírása, stb.  Mindez értelemszerűen folyamatosan adott feladatokat 
az elmúlt évben is.  
 

IFJÚSÁG ÉS SPORT 
 
2015-ben aktualizáltuk a város sportkoncepcióját illetve még év elején elkészítettük a 

sportturisztikai teendők cselekvési tervét. Több városi sportfejlesztés megvalósítása van 

folyamatban, amelybe a sportreferens belekapcsolódik/belekapcsolódott. Főbb változások 

ezen a területen: 

- A városi sporttelep korszerűsítése folytatódott, elkészült a nagyméretű (111 m x 72 m) 

műfüves labdarúgó pálya, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 

Pályaépítési Programja keretében zajlott, mely projekt alatt az iroda folyamatosan 

jelen volt, egyeztetett a kivitelezővel, segített a felmerült problémákban, részt vett a 

pálya üzemeltetési kérdéseinek megválaszolásában. 

- A TAO támogatásokból az idei évben is támogatáshoz jutottak a szentgotthárdi 

látványcsapat sportegyesületek (labdarúgás - Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE, 

kézilabda – Szentgotthárd KK), melyekhez szükséges önkormányzati teendőkről 

(egyeztetések, előterjesztések, szerződések) gondoskodott a sportreferens 
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 Szentgotthárd VSE: pálya infrastruktúra-, felszerelés-, utánpótlás fejlesztésre 

 Rábatótfalu SE: öltöző fejlesztésre 

 Szentgotthárd KK: kisbusz vásárlás 

- A sportreferens a városi sportesemények területén is igen aktívan tevékenykedett 

(szervezésében, lebonyolításában, támogatási dokumentáció előkészítése, stb.), 

néhány fontosabb ezek közül:  

 Terematlétika – szervezés, lebonyolítás 

 Diákolimpiai rendezvények: Kéttusa megyei Döntő, Kézilabda Országos 

Elődöntő, Labdarúgó Területi Döntő - szervezés, lebonyolítás 

 Városi Sportnap – társszervezőként (EFI, Pannon Kapu) szervezés, 

lebonyolítás 

 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás – szervezés, lebonyolítás  

 Iskolai sportnapok (Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamos Általános Iskolája) - szervezés, lebonyolítás 

 Jótékonysági Labdarúgó Torna (a mentőállomás javára) - szervezés, 

lebonyolítás 

- Az sport és ifjúsági referens egyéb teendői 2015-ben: 

 A városi sportvezetőkkel és sportolókkal történő kapcsolattartás 

 TAO pályázatok adminisztrációs segítség nyújtása 

 Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása 

 Az önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, 

szerződéskötések 

 A helyi oktatási intézmények sporttal kapcsolatos teendői segítése 

(diákolimpiai nevezések, versenyeken való segítségnyújtás, egyéb 

adminisztrációs feladatok ellátása) 

 

Részletesebb beszámolót a 2015. augusztusi ülésen ismerhetett meg a Képviselő-testület. 

 

Az ifjúsági területet tekintve hamarosan megalakul a Városi Ifjúsági Tanács, melynek a célja 

a szentgotthárdi fiatalok érdekképviselete, ennek koordinálása, adminisztrációja szintén a 

sport és ifjúsági referens feladatai közé tartozik 

A megyei ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel is sikerült sorosabb együttműködést 

kialakítani (Új nemzedék, Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház), ezen 

szervezeteknek köszönhetően pályázati forrásból kirándulásokon vehettek részt a 

szentgotthárdi diákok – Budapest Láthatatlan kiállítás 35 diák Szentgotthárd és Térsége Iskola 

Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájából, Csodaszarvas Kalandpark 

esélyegyenlőségi csapatépítő tréning 35 fő - Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. 

Béla Szakképző Iskolája 

2015-ben ismét megrendezésre került a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap amelynek a szervezését és 

lebonyolítását a Önkormányzati És Térségi Erőforrások csoportja végezte. Ezt követően 

minden évben szeretnénk megrendezni, a 2016-os rendezvény szervezése már az Ifjúsági 

Tanács egyik feladata is lesz 

A Vörösmarty Mihály Gimnázium részt vett a TE IS programban, melyben segítséget nyújtott 

a sport és ifjúsági referens is, hiszen a program legfontosabb célja az iskolai 

testmozgásprogramok folyamatos szervezése, az iskolai önkéntesség elterjesztése, a befogadó 

szemlélet erősítése, hogy az iskolarendszer számára alkalmazható programot építsen fel, ami 

hozzájárul a diákok egészségesebb életviteléhez 

 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
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A Hivatal ellátta az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait 
is. A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti 
szerve: 
 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A polgármesterekből álló Társulási Tanács havonta / 2 havonta ülésezik, a Társulás nyílt 

üléseinek előterjesztései és határozatai a Hivatal oldalán elérhetők. A határozatok többsége a 

Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (szakmai programok, 

továbbképzési tervek jóváhagyása, munkaterv elfogadása, térítési díj megállapítása, nyári 

zárva tartás meghatározása, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások 

működtetése (hulladékgazdálkodás megszervezése, stb.), illetve egyéb kötelezettségek is 

igényeltek határozatokat. 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati általános választások eredménye jelentős személyi 

változásokat nem hozott a Társulási Tanács tagjait tekintve. Bár a Társulási Tanácsa alakuló 

üléseként a társulás megalakításakor megtartott első ülést kell tekinteni, a Társulási Tanács a 

személyi kérdéseket a 2014. évi választásokat követőn felülvizsgálta és a Társulás elnökét, 

alelnökeit és a Bizottságok tagjait újraválasztotta. A Társulás elnöke a továbbiakban is a 

székhelytelepülés, Szentgotthárd város polgármester maradt. Más jelentős változás a Társulás 

működésében az elmúlt évben nem következett be, a szentgotthárdi járáshoz tartozó Kondorfa 

település esetleges csatlakozása vet fel aktuálisan változásokat.  

 

IDŐSÜGYI TANÁCS 

 

Az Idősügyi Tanács is rendszeresen ülésezett az elmúlt évben. Az iroda ellátta a 

működtetésével kapcsolatos teendőket. A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv 

alapján dolgozik - a munkatervét a tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által 

tárgyalandó témák figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelvvé lett, hogy minden időseket 

érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s 

visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról. Továbbra is elmondható, hogy az 

Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák 

iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük van. 

 
PÁLYÁZATOK: 
 
Az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás, illetve azok 
intézményeinek fejlesztésére kiírt mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és 
a támogatott projektek megvalósítása is sok munkát jelentett az elmúlt évben. Ezen 
felül fontos része a napi munkának a már lezárt projektek nyomon követése is sok 
esetben, ugyanis a fenntartási időszak alatt a Támogatáskezelő részéről folyamatos 
az adatszolgáltatás igénylése, melynek fontos megfelelni a szerződésben rögzítettek 
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miatt. Ezért ezeket is minden esetben pontos és részletes előkészítés és információ 
beszerzés és összegzés előzi meg. Fontosabb projektek: 
 

1. VILÁGHÁBORÚS SZOBOR FELÚJÍTÁSA: 

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat.  Ennek keretében a Szentgotthárdi 

Önkormányzat nyújtott be pályázatot az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően 

gondozott első világháborús emlékmű állagmegőrző karbantartására és felújítására. 

Szakemberekkel folytatott előzetes egyeztetések alapján ez a pályázat lehetővé teheti a 

rábakethelyi városrészen található, 9970 Szentgotthárd, Brenner János tér 316 hrsz. alatti 

szobor felújítását. Az emlékmű renoválása aktuálissá vált, a felületi javításokat és tisztításokat 

mindenképpen szükségesszerű lenne megtenni a közeljövőben, mivel a szobor a településrész 

meghatározó része. Több kivitelezővel megtörtént a kapcsolatfelvétel, azonban a helyszíni 

felmérést követően kizárólag 1 restaurátor tudta garanciát adva elvállalni a munkát, a pályázat 

pozitív elbírálása esetén.   Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.000.000 forint. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. Az 

benyújtott árajánlat alapján a restaurálás költsége 2.753.360,- Ft, melyből az Önkormányzat 

753.360,- Ft önerőt vállalt. A pályázat benyújtása 2015. októberében megtörtént, elbírálása 

folyamatban. 

 

LEADER GYÓGYNÖVÉNY PÁLYÁZAT: 

A LEADER térségek közötti együttműködés keretein belül, az Őrség Határok Nélkül 

Egyesülettel és a Somogy Táj Nonprofit Kft-vel lebonyolított projekt. A pályázat során 

megvalósult elemek a 3 pályázató által: 1600 db könyv, prospektusok, oktatófilm, honlap, 

táblarendszer, illetve egy gyógynövénykert is kialakításra kerül. A pályázat lezárult. A projekt 

során fontos volt a 3 pályázó közti szoros együttműködés az eredményes és sikeres 

megvalósítás érdekében. 

 

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK A 

KISTÉRSÉGEKBEN TÁMOP PROJEKT: 

Az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás, a Rendelőintézet és a Falugondnoki szolgálat 

konzorciumi együttműködésében elnyert „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben” című TÁMOP projekt kapcsán több feladatot 

közvetlenül mi valósítottunk meg, ezek a következőek: 

- Gyermek fogászati szűrés  Iskolafogász közreműködésével fogászati ellenőrzések és 

felvilágosító tanácsadások zajlottak folyamatosan egészen óvodás kortól az 

iskolásokig, melynek keretében közel 1000 gyermek szűrése történt meg.  

- Gyermek pszichológus  A szolgáltatást nagy érdeklődés kísérte, óvodás kortól 

egészen a középiskolás diákokig többen éltek a lehetőséggel, de még az iskolai 

tantestületek is igénybe vehettek egy kötetlen beszélgetést a Doktornővel, azzal a 

céllal, hogy felismerjék a prevenció fontosságát. 

- Sportnapok  A környező települések (13 település!) mellett iskolák (3 iskola) 

számára is szerveztünk sportnapokat. Külön kiemelendő a 3 iskola sportnapja, melyet 

teljes egészében mi szerveztünk meg és kb. 600 gyermek testmozgását tette lehetővé 

játékosan. 

- Porci Berci program  szentgotthárdi és a kistérség kisiskolás gyerekei tanulhatták 

meg játszva a helyes testtartás fontosságát, beépítve azt a mindennapi életükbe. A 

program nagy sikert aratott, számos pozitív visszajelzés érkezett mind a diákok, mind 
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a szülők részéről. Egy olyan oktatási módszerről van szó, mely során a gyermekek 

pontos anatómiai ismereteket szereznek szervezetükről. 

- Kistérségi Egészségterv  elkészült egy olyan stratégiai terv és cselekvési program, 

amely állapotleírásból, a lakossági probléma- és igényfelmérésből indul ki. Célja a 

társadalmi versenyképesség javítása, optimalizálása. 

- Szakmai tanácsadás betegklubokban  Diabetes Klub számára előadás 

megszervezése. 

- Szülői Klub  folyamatos előadások és foglalkozások. 

- Viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekkel kapcsolatban  folyamatos előadások és 

foglalkozások. 

Összegezve elmondható, hogy a pályázat sikerrel zajlott le, vállalásaink minden elemét 

maradéktalanul teljesíteni tudtuk, melyekről több pozitív visszajelzést kaptunk a programokba 

bevont személyektől, települési önkormányzatoktól egyaránt. Minden kifizetési kérelmünk 

elfogadásra került, a projekt 2015. augusztus 31-én zárult le és már a fenntartási időszak 

előkészítése is megtörtént. 

 

TIOP INFORMATIKAI PÁLYÁZAT: 

Ezen belül 2 különböző pályázat kezelése szükséges. Egyrészről az Arany János -, a 

Széchenyi - és a Vörösmarty iskolának volt egy közös, illetve a Magyarlaki iskolának egy 

külön pályázata. A projektek ugyan 2011-ben valósult meg, azonban minden évben szükséges 

a beszerzett eszközök ellenőrzése és projektfenntartási jelentés benyújtása. Az idei évben 2 

ilyen alkalomra került sor, melynek során a Támogatáskezelő és az Uniós kifizetéseket 

ellenőrző intézmény felé kellett igazolnunk az eszközök használatát. Ilyen esetben részletes 

beszámoló elkészítése szükséges mind a 4 iskolára vonatkozóan, mely az eszközök és a 

tantermek kihasználtsága mellett pontos adatokat kér az internetes sáv-széllességtől kezdve 

egészen a gyermekekre vonatkozóan. 

 

HÁRSAS TÓ ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE: 

A Horgász Egyesület nevében beadott és lebonyolított LEADER pályázat. A projekt 

alkalmával 4 db nádtetős beülő (2 db Hársas tóhoz, 2 db Brenner emlékmű) került 

beszerzésre, illetve a Mária útvonal kitáblázása is megtörtént. Továbbá kihelyezésre került 3, 

Szentgotthárdot bemutató tábla is. A projekt során körültekintően kellett eljárni a táblázás 

pontos helyszínével kapcsolatban, hogy ez pontosan illeszkedjen a fent említett vallási 

útvonalhoz. A projekt eredményei közé sorolható, hogy amellett, hogy fejlesztésre került a 

Hársas tó és a Brenner emlékmű környéke, a táblarendszerrel a vallásturizmus számának 

növekedése is várható. 

 

INTEGRÁLT PEDAGÓGIA RENDSZER: 

2014-ben elnyert támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melynek a 

felhasználása és részletes elszámolása történt meg az idei évben. A csörötneki óvoda számára 

elnyert pályázat, ami lehetővé tette különböző eszközök és játékok beszerzését a hátrányos 

helyzetű csoportok részére. Ezen kívül az óvónők továbbképzésére is lehetőség nyílt a projekt 

keretében.  

 

RÁBATKETHELYI JÁTSZÓTÉR / KALANDPARK: 

Az előző évben elnyert és lebonyolított pályázat, melynek a pontos és részletes elszámolása 

az idei évben történt meg. A LEADER által támogatott projekt mindenre kiterjedő helyszíni 

ellenőrzése is megtörtént 2015-ben, hiányosságot nem állapítottak meg. 

 

CÉDE – KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ANYAG-  ÉS ESZKÖZBESZERZÉS: 
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2009-ben megvalósított pályázat, ami lehetővé tette a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás több tag-önkormányzata számára különböző eszközök beszerzését, 

melyek a mai napig használatban vannak és segítik a települések munkáit. A projekt még 

2015-ben is több alkalommal szükségeltetett indikátor adatszolgáltatást, illetve októberben 

helyszíni ellenőrzésre is sor kerül. 

 

GONDOZÁSI KÖZPONT AKADÁLYMENTESÍTÉSE: 

2010-ben megvalósított projekt, melynek fenntartási időszaka még mindig tart. Az 

adatszolgáltatást pontos és alátámasztott indikátorszámokkal kell megtenni több alkalommal, 

illetve helyszíni ellenőrzés alkalmával az adatok indokoltságát is be kell mutatni, melyre az 

idei évben is sor került. 

 

MENTAL HEALTH: 

Szintén egy korábbi pályázat, melynek kapcsán pénzügyi teljesítés és adatszolgáltatás volt 

feladat az idei évre. A munkát nehezítette, hogy egy határon átnyúló projekt kapcsán, mi 

társpályázói voltunk a szlovén partnernek, így az eredeti dokumentumok nagy része az ő 

tulajdonukban volt. A Támogatáskezelő által felmerült minden szükséges feladatot ellátunk. 

 

TESTVÉRVÁROSI PÁLYÁZAT: 

Közvetlen brüsszeli támogatású pályázat, mely előkészítése és benyújtása angol nyelven 

történt meg. Cél a Történelmi Napok kapcsán a partner városok vendégül látása lett volna, 

bemutatva városunk legnagyobb rendezvényét az európai emlékezet tükrében. A 

testvérvárosok ügyintézése kissé megnehezítette a munkát, ennek ellenére határidőben 

befogadták a pályázatot – sajnos forrást nem ítéltek meg. 

 

SZERELMESEK FESZTIVÁLJA: 

A rendezvény megvalósításának támogatására a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretére 

benyújtott, 2 millió Ft elnyerését célzó pályázatunk a szeptemberi döntés értelmében – 

forráshiányra hivatkozva – sajnos nem nyert támogatást. 

 

CSATAFUTÁS – MEGYEI CIVIL ALAP: 

A Történelmi Napok keretein belül megrendezendő Csatafutás kapcsán olyan pályázat 

megírását vállalta a Szentgotthárdi Sportbarátok nevében az Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások részlege, mely hozzájárult a rendezvény színvonalas létrehozásához. A pályázat 

sikeres elbírálásban részesült a Vas Megyei Civil Alap által. Ezen felül a mentőkkel való 

kapcsolatfelvételt és árajánlat kérését, illetve megrendelését is feladatként vállaltuk a sikeres 

lebonyolítás érdekében. 

 

DANUBE EREGION: 

Újonnan induló projekt, melyben magyar és szlovén Önkormányzatok működnek együtt. A 

cél egy olyan közös weboldal létrehozása, mely elősegíti a két ország közti kooperációkat, 

mind oktatási, mind gazdasági és mind közigazgatási szinten. A magyar résztvevők között 

Szentgotthárd a központi szereplő, a mi feladatunk volt 2 másik magyar település bevonása is 

a projektbe. Az elmúlt hetekben és aktuálisan egy alapos és körültekintő előkészítés szakasz 

zajlik, melynek kapcsán el kell készítenünk egy olyan portfóliót, ami megfelelően tükrözi 

Szentgotthárd adottságait és vonzóvá teszi városunkat olyan szlovén oktatási intézmények 

(iskolák, egyetemek) és gazdasági szereplők (multinacionális- és magánvállalkozások) 

számára, hogy potenciált lássanak egy olyan közös projektben, melyből hosszútávon mindkét 

résztvevő profitálhat. 
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MEGYEI FEJLESZTÉSI TERV: 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások osztálya tevékenyen részt vett a Megyei Fejlesztési 

Terv összeállításával kapcsolatos önkormányzati feladatokban is. Minden tervezett 

városfejlesztési projektet összegeztünk és képviseltük városunkat több alkalommal a 

Polgármester Úrral közösen a Megyeházán tartott megbeszéléseken. A fejlesztési célokat 

alapos munka előzi meg, mely tartalmazza azok szükségszerűségét, költségbecslését és 

kivitelezési terveit.  

 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA: 

A Belügyminisztérium támogatásával elkészült fejlesztési dokumentum, mely Szentgotthárd 

középtávú stratégiáját (5-7 év) foglalja magában. Az elkészült anyag elengedhetetlen eszköze 

a következő pályázati ciklusnak. Az 1 évet átölelő projekt folyamatos kapcsolattartást és 

munkát igényelt. A tervezés folyamatába bevonásra kerültek gazdasági szereplők, a civil 

szféra, közintézmények, illetve városunk lakossága is. Több munkacsoport találkozó, 

lakossági fórum és megbeszélés eredményeként kerültek felvázolásra az elképzelt 

fejlesztések, melyeket szakértők bevonásával, pontos mérnöki számokkal támasztottunk alá. 

Ennek keretében meghatározásra kerültek a főbb irányvonalak, melyek megvalósítását a 

2014-20’-as pályázati ciklus alkalmával szeretné megvalósítani Szentgotthárd. A 

dokumentumot, amit pontos jogszabályoknak és előírásoknak volt szükséges megfeleltetni, 

mind a Képviselő-testület, mind pedig az államigazgatási szervek elfogadták. 

 

LEADER PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE: 

A TOP pályázati előkészítéshez hasonlóan a LEADER tervezés folyamatában is aktívan részt 

veszünk. Számos projektjavaslat került összeállításra, melyeket körültekintő mérlegelést és 

anyagi alátámasztást figyelembe véve szűkítettünk le olyan javaslatokra, melyek 

megvalósítása önerőből nem lenne lehetséges, ezért célszerű lenne ezeket pályázati forrásból 

lehetővé tenni. A saját projektjavaslatokon túl az Őrség Határok Nélkül Egyesület tervezési 

munkájába is lehetőségünk van bekapcsolódni, ami a 2014-20’-as ciklus alkalmával kiírásra 

kerülő Vidékfejlesztési pályázatok tervezését jelenti. 

 

APÁTISTVÁNFALVA – ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYÁZAT: 

Belügyminisztérium által kiírt pályázat volt, mely szintén teljes mértékben mi készítettünk elő 

és nyújtottunk be. Sajnos a befogadott pályázat nem részesült sikeres elbírálásban, ugyanis 

Apátistvánfalva által fejleszteni kívánt út nem rendelkezett olyan mértékű forgalommal, mely 

támogatható lett volna. Ettől függetlenül a kivitelező megkeresésétől kezdődően a 

költségvetés tervezésén át a pályázat benyújtásáig elláttuk - az apátistvánfalvi polgármester 

iránymutatásainak megfelelő - feladatokat. 

 

APÁTISTVÁNFALVA – KULTÚRHÁZ TETŐFELÚJÍTÁS: 

Szintén olyan Belügyminisztériumi pályázat, amelyet mi készítettünk elő. Kivitelezői 

árajánlatokat szereztünk be, költségvetési ütemezést készítettünk el, a pályázati adatlaphoz 

szükséges minden dokumentumot előkészítettünk és hiánypótlás nélkül nyújtottuk be a 

pályázatot, melynek elbírálása még folyamatban van. 

 

APÁTISTVÁNFALVA – KISBUSZ BESZERZÉSE: 

LEADER pályázat keretén belül készítettük el Apátistvánfalva számára a pályázatot. A 

korábbiakban említettekhez hasonlóan ebben az esetben is az ajánlatok beszerzésétől 

kezdődően, a műszaki megfelelőségig és a projekt szükségességének indoklásáig mi 

készítettük elő a benyújtandó pályázatot.  
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APÁTISTVÁNFALVA - 1. VILÁGHÁBORÚS SZOBOR FELÚJÍTÁSA: 

A fenn említett pályázat, melyre Szentgotthárd Önkormányzata is nyújtott be pályázatot. Az 

előkészítést teljes mértékben megvalósítottuk, beadásra készen állt a pályázat már, tehát 

minden szükséges feladatok és munkát elvégeztünk ezzel kapcsolatban. Azonban anyagi 

okokra hivatkozva Apátistvánfalva mégsem tudta vállalni a projekt lebonyolítását, így – 

egyelőre - nem került beadásra a kész pályázat. Azonban az előkészített munka a 

későbbiekben ismét felhasználható lehet. 

 

SZENTGOTTHÁRD MÁRIAÚJFALU SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE:  

A 1646/2015. (IX.10) Korm.hat. alapján a projekt KEHOP finanszírozásban részesül. A 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésre került a NEFPI-vel. A pályázat 

előkészítéséhez és benyújtásához szükséges teendőket megtettük, ezek alapján a pályázat 

benyújtásra is került a NEFPI által, a támogatói döntés pedig – az információk alapján – 2015 

november elején várható. A projekt tervezett összköltsége 299.778.838,- Ft. 

 

TÉRSÉGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK LEADER PÁLYÁZAT: 

Az 1664 évi szentgotthárdi csata 350. évfordulójáról 2014. évben különleges 

programsorozattal emlékezett meg az Önkormányzat, ennek lebonyolítására a TDM – az 

Önkormányzat megbízásából és előkészítésében – nyújtott be pályázati kérelmet az 

„Együttműködés a Béke nevében” címmel a térségek közötti LEADER pályázati kiírásra. A 

pályázat pozitív elbírálásban részesült tavaly ősszel, azóta a pályázatban szereplő 

projektelemet megvalósítottuk. Ezek egy részéről fentebb már említést tettünk (lásd: 

Hadisövény program, Szentgotthárdi csata kiadvány), de más projektelemek is elkészültek 

idén: még a szentgotthárdi csatához kapcsolódón készült el nyáron a csata interaktív módon 

verhető érméje, illetve aktuálisan azok az animációs karaktereket megjelenítő „csatatáblák” is, 

amelyeknél fényképezhetnek majd az érdeklődök. Ugyanebből a pályázati támogatásból 

többnyelvű, igényes füstüveg információs táblák készültek a város nevezetességeihez, de 8 db 

pavilon, 2 árusító bódé is hozadéka a projektnek. A pályázati projekt keretében megvalósult 

projektelemek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 

Önkormányzatra történő átruházására – az MVH által előírt eljárásrendnek megfelelően – 

szerződést készítettünk elő és nyújtottunk be jóváhagyásra a Támogató szervezethez. A 

jóváhagyás folyamatban van. 

 

SZENTGOTTHÁRD TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE: 

A pályázat támogatási szerződése 2013 októberében került aláírásra. Konzorciumi 

megállapodást kötöttünk a pályázat megvalósítására az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.- vel (volt Vasi Volán), GYSEV Zrt.-vel és Kétvölgy, Szakonyfalu, 

Alsószölnök, Felsőszölnök községekkel. Ellátjuk a konzorciumvezetésből és a pályázat 

menedzseléséből adódó feladatokat, a projekt megvalósítása kapcsán rendszeres konzorciumi 

egyeztetéseket hívunk össze, ahol a felek tájékoztatják egymást a feladatok állásáról. A saját 

projektelemeinket már megvalósítottuk, már tavaly év végén elkészült jelenlegi, Hunyadi úti 

buszpályaudvar aszfaltozása és festése, továbbá a pályázati támogatáson felül önerőből 

lebontottuk a GYSEV Zrt. területén lévő raktárépületet, az építkezéshez előkészítettük a 

leendő buszpályaudvar területét. A pályaudvar kivitelezése 2015 tavaszán kezdődött el, a 

projektrészért az ÉNYKK Zrt. felel. Az építési tevékenység előre nem látható, a tervezésben 

sem szereplő műszaki problémák miatt húzódott el az ÉNYKK tájékoztatása alapján. A 

támogatási szerződés módosítási kérelmét előkészítettük és be is nyújtottuk, az új teljesítési 

határidő 2015. november 30. 

 

MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA PÁLYÁZAT: 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjOz4W-28bIAhXJWCwKHaZODGc&url=http%3A%2F%2Fwww.enykk.hu%2F&usg=AFQjCNEKcKtdfP3Le_k6WEF0czNH4Y3MNg
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjOz4W-28bIAhXJWCwKHaZODGc&url=http%3A%2F%2Fwww.enykk.hu%2F&usg=AFQjCNEKcKtdfP3Le_k6WEF0czNH4Y3MNg
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A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 222/2013. számú Képviselő-testületi 
határozat alapján 2013. novemberében nyújtott be pályázatát a 111x72 m nagyságú 
műfüves labdarúgó pálya építésére. A beruházással kapcsolatban folyamatosan 
adódtak önkormányzati teendők. A pálya költsége összesen bruttó 162.325.050,- Ft, 
amely összeg már tartalmazza a kiegészítő elemeket, azaz 2db fedett kispadot (12 
fős), kiegészítő labdafogó hálót és kerítést. A kivitelezést ugyan teljes egészében az 
MLSZ bonyolítja, az elkészült pálya az Önkormányzat és az MLSZ 15 éven keresztül 
együtt használja és hasznosítja. Az Önkormányzatnak lehetősége van a pályát bérbe 
adni és az abból származó bevétel az Önkormányzaté lesz. További bevételi 
lehetőséget jelent a pályák körüli hirdetési felületek értékesítése. Ezen a bevételen 
az MLSZ és az Önkormányzat osztoznak. Idén a pálya építéséhez szükséges, nem 
kis mennyiségű előkészítő munkálatok megtörténtek: földhivatali határrendezések, 
terület feltöltés, vízelvezetés, közművek kiváltása, kiépítése. A pálya építése ezt 
követően 2015. szeptember végére befejeződött. Ezt követően fenntartási költségek 
merülnek fel – a pálya körül járda kialakításával az Önkormányzat a legutóbbi ülésén 
foglalkozott és hagyott jóvá 30% önrészt ehhez is (1.467.104,- Ft összegben). Azóta 
a támogatási szerződést módosítottuk is ennek megfelelően. 
 

MINDEN SZÜLETENDŐ GYERMEKNEK ÜLTESSÜNK EGY FÁT:  

Minden év tavaszán, így az idei évben is elültetésre kerültek az előző évben született 

gyermekek fái a Zsida – patak mellé, irodánk az egyeztetésekben közreműködött.  

 

KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK: 

A kapcsolódó pályázat összeállítottuk és benyújtottuk, majd – a pozitív elbírálást követően - a 

13.393.066,- forint támogatás felhasználásáról támogatási szerződést kötöttünk a 

Belügyminisztériummal. A köztéri kamerarendszer, keretében 15 kamera telepítése 

megvalósult, a pályázat elszámolása folyamatban van: a kifizetés igazolását 2016 januárjáig 

kell feltölteni az ebr42 rendszerbe és a kért dokumentumokat megküldeni a 

Belügyminisztériumnak. 

 

ÁROP- HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK ÚJ 

ESÉLYEI A SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁSBAN: 

A pályázatot 2014-ban nyújtottuk be, tartaléklistára kerültünk. 2015 júliusában kaptuk meg a 

támogatást azzal, hogy az eredetileg 9,5 hónapra tervezett pályázatot mindössze 4 hónap alatt, 

2015. november 30-ig kell megvalósítani. Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív 

Program keretén belül „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a 

Szentgotthárdi Járásban” projekt megvalósítására 22.000.000,- Forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert az Önkormányzat.  A projekt célja olyan modell jellegű együttműködési 

program kialakítása, melynek célja a 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 pályázat keretében - többek 

között – kerekasztal egyeztetések, gyermektáborok, energiatudatos lakásüzemeltetést 

ösztönző tájékoztató fórumok, stb. rendeznek meg, de sor kerül többek között egy komplex, 

minden területet átfogó járási esélyegyenlőségi programterv kidolgozására és 

eszközbeszerzésekre is. A rendezvények szervezésére a Gotthárd-Therm Kft-vel kötöttünk 

megállapodást. Legutóbb a járási esélyegyenlőségi nap keretében a tanulók interaktív 

foglalkozások, játékos feladatok keretében ismerkedtek a fogyatékkal élők mindennapjaival 

különböző állomáshelyeken.  A diákok forgószínpad szerűen az alábbi programokon vehettek 
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részt: láthatatlan kiállítás, szkanderverseny Temesvári Zsolt para szkanderversenyző - EB II. 

helyezettel, kerekesszékes akadályverseny - Farkas Ágnes Olimpiai ezüstérmes 

kézilabdázóval,  vakvezető kutya bemutató, csörgőlabda bemutató, kerekesszékes kosárlabda 

bemutató, ülő asztalitenisz. Az egyes sportágak kipróbálására is lehetőség nyílik.  

 

VETŐMAG PÁLYÁZAT: 

Az Élelmiszerbank felhívásán is sikerrel pályáztunk és a Támogató 2015.márciusában 

vetőmag adományt adott át ingyenesen Szentgotthárd Város Önkormányzata számára, azzal a 

céllal, hogy az Önkormányzat a rászorulók ellátására fordítsa azt. A vetőmagok a 

szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának földterületén kerültek elvetésre, melynek 

megművelését a SZET Kft. végezte együttműködve az otthon lakóival. Az egyeztetések 

elhúzódása miatt (területhasználat, szakmai irányítás, részvétel, munkarend, finanszírozás 

stb.) egy kicsit megkésve kezdtük el a magvetést, ennek ellenére szép lett a termés és a 

program keretében jó néhányan jutottak hozzá a megtermelt zöldségekhez. 

 

KEOP- KÖZÉPÜLETEK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÉPÜLETENERGETIKAI 

FEJLESZTÉSE: 

A Széchenyi iskola épületenergetikai fejlesztésére benyújtott pályázat 146.620.444,- Ft 

támogatásban részesült. A kivitelezés időközben elkezdődött, azóta a támogatói döntés és 

szerződést is megkaptuk. a projekt befejezési határideje 2015.12.15. Bár ennél külön 

projektmenedzsert alkalmaz az Önkormányzat, a projekt megvalósítása kapcsán rendszeres 

egyeztetéseket tartunk minden érintettel. A műszaki ellenőr tájékoztatása alapján jelen állás 

szerint a határidő tartható. Aktuálisan a projekt finanszírozás kapcsán a teljes költség 

előlegként történő lehívása van folyamatban. 

 

MNVH- ZÖLD SZENTGOTTHÁRD ÉS BÁRÁNYFESZTIVÁL: 

2015. szeptember 12-én megrendezésre kerülő Zöld Szentgotthárd Fesztivál egyes elemeinek 

(színpadtechnika fény- és hangosítás, rendezvénysátor bérlés, stb.), továbbá a kísérő 

rendezvényeként megvalósult az „I. Hazai, Vasi Szüreti Bárányfesztivál” megszervezéséhez 

és lebonyolításához szükséges költségek nagy részének finanszírozására pályáztunk sikerrel - 

az Őri Alapítvánnyal bevonásával. A rendezvényre 2.000.000,- Ft támogatást kaptunk, amit – 

többek között- a marketing tevékenységekre és technikai megvalósításra, ill. a bárányos ételek 

kóstolójára fordítottunk. A pályázat elszámolása folyamatban. 

 

DIGITÁLIS TEREPASZTAL FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT: 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben 

meghatározott, a települési önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális 

intézmények szakmai támogatására fordítható központosított előirányzatból 1.500.000,- Ft 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyert az Önkormányzat a digitális terepasztal 

szlovén nyelvű fejlesztésére. A más néven „Kubinyi Ágoston” program megvalósításának 

határideje: 2016. június 30. 

 
MIGRÁNS PÁLYÁZAT 
Az „Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltség” rendkívüli BM támogatás 
pályázat keretében az Önkormányzat és a SZET KFT vonatkozásában felmerülő 
költségeket állítottuk össze és nyújtottuk be 2015. októberében a Magyar 
Államkincstárhoz. A támogatási kérelem elbírálása a beszámoló megírásának 
időpontjában még folyamatban.  
 
KERÉKPÁROS BARÁT TELEPÜLÉS ÉS MUNKAHELY PÁLYÁZAT 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett Kerékpárosbarát Település 
és Kerékpárosbarát Munkahely címmel. A megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a település kerékpárral közlekedőkért tett intézkedéseit, valamint a 
munkahelyek dolgozóinak kerékpárral történő közlekedését elősegítő intézkedéseit, 
fejlesztéseit értékelte, amellyel a települések a környezetbarát, fenntartható, 
mindenki számára elérhető egészséges közlekedési eszköz és életmód 
népszerűsítéséhez járul hozzá. Mindkét címre nyújtottunk be pályázatot és mindkettő 
esetben el is nyertük a kerékpáros barát címet, melyet egy évig használhatunk. 
 
Lezárult pályázatok, melyek esetében a projektfenntartással kapcsolatos 
tevékenységeket az elmúlt évben is elláttuk: 

 Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése (Támfal),  
 Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása,  
 Széchenyi István Ált. Isk. napelemes pályázat,  
 Játékvár Óvoda és Tótágas Bölcsőde napelemes pályázat,  
 Luzern energiaváros projekt,  
 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a szentgotthárdi III. Béla Szakképző 

Iskolában, 
 Szentgotthárdi háziorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és energia 

hatékony felújítása,  
 Liget pályázat 

 
Összeállított és benyújtott, de forráshiányban támogatásban nem részesült 
további pályázataink: 

- Családbarát Hivatal pályázat,  
- Önkormányzati fejlesztések támogatása (óvoda felújítás, Zsidai utca 

felújítása) 
- Az Év fája pályázat (a várkerti platánfákkal) 

 
 

VÁROSÜZEMELTETÉSI VEZETŐ BESZÁMOLÓJA 

Városüzemeltetés - közszolgáltatási és településüzemeltetési   csoport   

A városüzemeltetési csoport az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt munkákat végezte el, 

feladatokat látta el az útüzemeltetés, útjavítás, vízkár elhárítás, közterület fenntartás, vis-

maior helyreállítás,  közvilágítás, hulladék-gazdálkodás, vagyon- és lakásgazdálkodás, 

ingatlan felújítás, pályázat előkészítés, építéshatóság, település rendészet, hivatal üzemeltetés, 

közbeszerzések szervezése területén. 

 

Útjavítási munkák : 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Tompa M utca 385,50 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása, meglévő járda 

burkolat felújítása, folyókák 

kiépítése (az utca teljes 

szakasza) 

5,50 m széles új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

(2 rtg-ben: kiegyenlítő + 

kopóréteg), meglévő járda 

burkolat felújítása, 

kocsibejárók kialakítása, 

folyókák kiépítése, 

közműaknák szintbeemelésével 

55.838.979,- Ft 

2., Váci M.  187,50 m 

hosszúságú szakaszának 

CKT útalap építése, új AC-11-

es jelű hengerelt aszfaltréteg 
14.816.150,- Ft 
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teljes szélességű burkolat-

felújítása (az utca teljes 

szakasza) 

készítése, kocsibejárók 

kialakítása, közműaknák 

szintbeemelésével 

3., Alsópatak utca 315,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

5.591.260,- Ft 

4., Felsőpatak utca 763,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

14.941.780,- Ft 

5., Zöldlomb utca 185,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

3.385.700,- Ft 

6., Erdei u. 175,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

3.521.970,- Ft 

7., Toldi M. u. 230,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

4.376.070,- Ft 

8., Babits M. u. 145,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

2.402.510,- Ft 

9., Kodály Z u. 240,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

7.109.780,- Ft 

10., Dobó I. u. 50,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

1.271.660,- Ft 

11., Kodály Z u. 145,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

2 rtg.-ben, kétoldali padka 

kialakítása, árkok, átereszek 

tisztítása 

6.828.394,- Ft 

12., Dobó I. u. 195,00 m Meglévő burkolat 5.222.258,- Ft 
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hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

13., Toldi M. u. 195,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

5.117.520,- Ft 

14., Erdei u. 165,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

3.761.765,- Ft 

15. Széchenyi úti hídhoz 

kapcsolódó burkolat-

felújítás (részben vis maior 

támogatásból, illetve részben 

saját forrásból) 

Az újjáépített híd előtti és utáni 

burk.-felújítás 

2.078.192,- Ft 

16. Toldi u., illetve 

Alsópatak utca felső 

szakaszának (össz.: 200 m) 
tartalékkeretből elrendelt 

burkolat-felújítása (saját 

forrásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása 
4.540.837,- Ft 

17. Széchenyi úti híd/áteresz 

újjáépítése (vis maior 

támogatásból) 

10,00 fm hosszúságú Ø200-as 

(a korábbi átmérő több, mint 2-

szerese lett) Tubosider Spirál 

csőáteresz elhelyezése, új 

előfejekkel, meder 

burkolatokkal, folyókákkal, 

kiemelt szegéllyel, korláttal 

8.193.001,- Ft 

18. Váci M. utca 125,00 fm 

árok mederburkolat 

helyreállítása (vis maior 

támogatásból) 

125,00 fm-en 40x40x6 cm-es 

beton lapokkal, C20 min 

betonba rakva 5-5 m-ként 

energiatörő fogak beépítésével 

560.000,- Ft 

19. Szépvölgyi utca 185,00 

fm szakaszának 

helyreállítása (vis maior 

támogatásból) 

185,00 fm kimosódott 

bazaltzúzalékos szakaszának 

profilozása, átlg. 10,00 cm 

vtg.-ban kiegyenlítés, 

hengerezés, 185,00 fm 

hosszúságban árok iszapolása, 

2 db áteresz építése 

1.686.000,- Ft 

20., Mikes K. utca 145,00 

fm árok helyreállítása (vis 

maior támogatásból) 

Kimosódott földárok 

helyreállítása 145,00 fm -en 507.500,- Ft 

21., Felső utca 70,00 fm Kimosódott útpadka 189.000,- Ft 
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padka, árok helyreállítása 
(vis maior támogatásból) 

helyreállítása, árok iszapolása 

70,00 fm-en 

22., Bem J. utca 100,00 fm 

padka, árok helyreállítása 
(vis maior támogatásból) 

Kimosódott útpadka 

helyreállítása, árok iszapolása 

100,00 fm-en 

270.000,- Ft 

23., Déryné utca 100,00 fm 

padka helyreállítása (vis 

maior támogatásból) 

Kimosódott útpadka 

helyreállítása, árok iszapolása 

100,00 fm-en 

290.000,- Ft 

24., Hegyi utca 20,00 fm 

hosszúságú árok 

helyreállítása (vis maior 

támogatásból) 

Kimosódott árok útpadka 

helyreállítása 20,00 fm-en 
394.400,- Ft 

25., Térfigyelő-rendszer 

kiépítése 

15 db térfigyelő kamera 

elhelyezése. Ebből: 9 db 

fixkamera, illetve 2 db 

rendszámfelismerő kamera, 

valamint 4 db forgatható - 

zoomolható kamera.  

Adathálózati összeköttetés 

kiépítése WiFi alapon, 5,4 

GHz-en történő zárt rendszerű 

adatátvitellel.  1 db szerver 

elhelyezése a kamera rendszer 

képeinek rögzítésére, illetve 1 

db kliens munkaállomás, 

szünetmentes tápegységgel, 

megjelenítésre szolgáló 2 db 

monitor és kezelő egységek 

elhelyezése. 

 

19.800.000,- Ft 

26., Szépvölgyi utca 

árokburkolás 

Szépvölgyi utcában lévő 

kimosódott nyílt csapadékvíz-

elvezető árok helyreállítására, 

mederlap burkolat  kiépítése 

108,00 m
2
-en 

960.000,- Ft 

27., Kethelyi árok 

iszapolása 

435,00 fm hosszúságú patak 

meder iszapolása, kitermelt 

föld elszállítása, 1 db áteresz 

építése 

998.650,- Ft 

28., Zrínyi M. utca csap.víz 

elvezetés  

Zrínyi Miklós utcában 1 db 

rácsos folyóka, 40,00 fm 

hosszúságú D200-as méretű 

zárt csapadékcsatorna, 2,00 db 

összefolyóakna építés,  20,00 

fm hosszúságú új NA-80-as 

méretű zárt-csapadékcsatorna 

és 1 db tisztító akna építése 

1.030.000,- Ft 

29., III. Béla király u. – 

Radnóti M. u. – Vakarcs K. 

u. – Felsőmező utca csap. 

Új átereszek építése össz.: 

25,00 fm, 360,00 fm árok 

iszapolása, 20,00 fm zárt 

1.553.701,- Ft 
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víz elvezetés csatorna építése, átereszek 

mosatása, átépítése 65,00 fm 

30., Mikes K. utca árok 

mederburkolat építése 

174,00 m
2
-en mederburkolat 

építése 
1.155.000,- Ft 

31., Zöld Mező utca zárt 

csatorna építése 

Szentgotthárd 484/41. hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlanon 

(Mathiász A. utca folytatása)  

41,00 fm hosszúságú 100 cm 

átmérőjű zárt-csapadékcsatorna 

építése 

2.264.173,- Ft 

32., Szabadság téri Liget 

nyugati oldalán zárt 

csatorna cseréje 

Szenttgothárd, Szabadság téri 

Liget nyugati oldalán lévő 

96,00 fm hosszúságú zárt-

csapadékcsatorna átépítése 

2.203.000,- Ft 

33., Vízrendezési tervek 

készítése 

Rábatótfalu nyugati része, 

Rábakethely I. (Kethelyi mező 

környezete), Rábakethely II. 

(Kis utca - Bem J. utca), Május 

1. út környezete, Rábafüzes 

(Terminál Park környezete) – 

Vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárások folyamatban 

5.890.000,- Ft 

 

 

 

Részt vállaltunk a közbeszerzési eljárások műszaki, jogi előkészítésében, lebonyolításában, 

adminisztrálásában. Aktívan részt vettünk a közvilágítás LED világítótestes korszerűsítésének 

előkészítésében. Bonyolítottuk a különféle beruházások, karbantartások előkészítését, 

terveztetését, kivitelezését, pénzügyi elszámolását. 

Vízrendezési, ároképítési, útépítési, épület felújítási terveket készíttettünk, engedélyeztettünk. 

 

A 243 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 

munkákat végeztük el.  
Lakásügyekben: 25 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, bérleti szerződések ügyei, lakcím 

bejelentkezések kerültek napirendre. 

Ingatlanügyekben: 55 előterjesztés került a testület elé, melyben rendeletmódosítások 

(lakások bérletéről, lakbér, vagyonrendelet, közterület rendelet), helyiség bérbeadások 

(garázs, üzlet stb.), ingatlan vásárlási ügyek, Ipari park bővítései kerültek napirendre. 

Szerződések előkészítése. 

Továbbá számos közterület-használatról kötöttünk megállapodást  összesen 85 ügyben. 

Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely jelentősen 

bonyolódott és rengeteg időt igényel az adminisztrációja. 

Térinformatikai fejlesztés elindult, folyamatban van. 

Ingatlan vagyonkataszter vezetése – Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

értékbecslése folyamatban van 

Tulajdonosi hozzájárulások kezelése kb. 20 ügyben. 

 

Apátistvánfalva községben végzett munkák : 

- ingatlankataszter vezetése – vannak benne elmaradások, ingatlanok viziközműves 

ingatlanok 
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- víziközmű vagyon átadást követő víziközmű vagyon értékbecslése 

- Vasivíz Gördülési Fejlesztési tervének elfogadása 

- útprobléma – lakóház megközelítése (Domiter Margit) 

- Apátistvánfalva és Orfalu közt ingatlancsere (Hivatal-Kultúr) 

- Termőföld eladásának, bérbeadásának hirdetményi úton történő közlése 

 

- Közvilágítás korszerűsítése LED fényforrásra (Enerin KFT) 

- Temető fenntartási hozzájárulások és temető üzemeltetésének ügyek 

- Belterületbe vonás 

- Gazos területek kaszáltatása, gyommentesítése 

 

 

 

2014 évről áthúzódó felújítások, beruházások : 

- Várkert gépkocsi parkoló kivitelezése 

- Várkert parkoló közvilágítás kivitelezés: EON közvilágítási kábelre elosztószekrény 

telepítés, 220 m nyomvonalon közvilágítási földkábel fektetése, 6 db 8 m-es acél 

lámpaoszlop állítása NANO-2 LED lámpatestekkel.   

- Ebrendészeti telep építése: kiszolgáló-, elkülönítő-, és általános kennel épület 

- Rábatótfalui ravatalozó építése: 53,43 m
2
 alapterületű + 43,59 m

2
 területű fedett 

terasszal rendelkező új ravatalozó építése 

 

Felújítások, beruházások : 

- Farkasfa kultúrház tetőcsere, új tető építése 

- Zsida sportöltöző tetőszerkezet javítása 

- SZOI Takács Jenő Művészeti Iskolában: fa gerenda zárófödém cseréje és az emelet 

teljes elektromos felújítására  

- Színház vizesblokk felújítása 

- SZOI Széchenyi Általános Iskolában: akadálymentesítés, részleges vizesblokk 

felújítás  

- Tekepálya épületéhez kapcsolódó sportöltöző és kiszolgáló helyiségek kialakítása  

- SZOI Széchenyi Általános Iskola energetikai felújítása ( KEOP-5.7.0/15-2015-0277) : 

„A és B” épületszárny teljes homlokzati hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, 

valamint az épület szárnyakat összekötő folyosóinak és a kapcsolódó lépcsőház 

nyílászáróinak cseréje 

- Műfüves focipálya előkészítésében (földmunkák, csapadékvíz elvezetés, 20 KV 

légvezeték kiváltás), megvalósításában való részvétel 

- Részt vettünk/veszünk a Buszpályaudvar áthelyezése a vasútállomáshoz projekt 

előkészítésében, megvalósításában. 

 

Folyamatban lévő tervezések: 

- Kethelyi laktanya épület: a meghatározott lakáskoncepció szerint az engedélyezési 

tervek elkészültek, az építési engedélyezési folyamat elindítva. Az engedélyezési 

tervek az Építésügyi Hatóság részére beadásra kerül, a kiviteli tervek készítése még 

folyamatban 

- Szentgotthárd Művelődési ház homlokzat felújítási tervdokumentációjának az 

elkészítése: tető-, homlokzat felújítás - és fűtéskorszerűsítési tervdokumentáció 

(gépészterv) 

- SZEOB Játékvár Óvodája 1034/2 hrsz-ú udvarán a járda és útburkolat áttervezésére 

vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése 
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- Máriaújfalu kultúrház teljes felújítási engedélyezési tervdokumentációjának az 

elkészítése: az épület felújítása, átalakítása, fedélszék felújítása (megerősítése, héjazat 

cseréje), vizesblokkok kialakítása – átalakítása. Épületgépészeti-, villamossági 

rekonstrukció     

- SZOI Takács Jenő Művészeti Iskolában: zárófödém cseréje és az emelet teljes 

elektromos felújítására 

 

Felújítások, beruházások: 

 

Munka megnevezése 
Bekerülési 

költsége (bruttó) 
Megjegyzés: 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskolában : akadálymentesítés, 

mozgáskorlátozott vizesblokk 

kialakítása,vizesblokk felújítás 

részleges 

30 531 534,- Ft 

„ A „épületszárny szintenként :  1-1 db 

fiú + 1-1 db lány vizesblokk teljes 

felújítása 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskolában :  

korlátlift tervezése,beszerzése, 

telepítése 

4 607 584,- Ft 

 

 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskolában :  tanterem felújítás-

mozgáskorlátozott tanterem 

 

442 307,- Ft 

tanterem laminált parkettázása, festés 

karbantartás terhére valósult meg 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában:  

tornaterem parketta felújítása 

 

951 941,- Ft 

tornaterem parketta csiszolása, 

lakkozása 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában: tornaterem 

kopolit üvegfal javítása:  

 

440 020,- Ft 

34 db kopolit üveg és 25 db 

drótüveges ablaküveg cseréje 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában:  

vizesblokk karbantartás 

(szennyvízcsatorna felújítás) 

 

384 525,- Ft 

 

 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában:  

120 db étkezőszék beszerzése 

 

966 658,- Ft 

 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában:  

tanterem felújítás 

 

747 949,- Ft 

tanterem teljes festése, laminált 

parketta fektetése 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban:  

vápa csatorna javítása 

 

127 000,- Ft 

 

Farkasfa Kultúrotthon 

fedélszerkezet felújítása 

 

12 211 992,- Ft 

 

Zsida sportöltöző tetőszerkezet 

javítás 

 

 

790 416,- Ft 

 

új cserépfedés készítése a meglévő 

bitumenes hullámlemez bontása, 

utcafronti épületrészen szükséges 

javítási munkák elvégzése 

SZOI Takács Jenő Művészeti  A kivitelezés során a déli oldalon a 
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Iskolában: zárófödém cseréje és az 

emelet teljes elektromos 

felújítására (új vezetékhálózat és 

szerelvények) 

 

13 213 612,- Ft födémgerendák felülvizsgálatra kerül-

tek, a teljes födémcseréhez képest a 

feltárás után a gerendák egy részének 

a cseréje vált szükségessé. Az így ke-

letkezett költségmegtakarítás és a tar-

talékkeret terhére az emelet teljes elek-

tromos felújítására megtörtént (új 

veze-tékhálózat és szerelvények)        

Teke épület sportöltöző kialakítása 

 

 

39 999 501,- Ft 

 

Tekepálya épületéhez kapcsolódó 

sportöltöző és kiszolgáló helyiségek 

kialakítása  

Színház épület meglévő vizesblokk 

felújítása 

9 861 974,- Ft Női és Ffi vizesblokk komplett 

felújítása 

Rábatótfalu városrészi temetőben 

parképítési munkák 

2 433 066,- Ft gömbjuhar elhelyezése, útburkolat: 

zúzottkő feltöltés készítése, mozgás-

korlátozott WC megközelítésére járda 

készítése (meglévő szélesítése) stb. 

 

 

Építéshatósági csoportunk által végzett munkákról a hatósági beszámolóban adtunk 

számot.. 

 

Szentgotthárd teljes közigazgatási területén : 

 

- Az új településfejlesztési koncepciót a 2015. áprilisi képviselő-testületi ülésen a 

84/2015. számú határozattal fogadta el a képviselő-testület. 

 

- A szerkezeti terv felülvizsgálata, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

elkészítése kapcsán aláírt szerződésünk van. 

 

Az előkészítési szakasz zajlik az elfogadott ütemtervnek megfelelően.  

 

Szerződés szerinti összegek, tervezett kifizetési határidők:  

                    - 5.850.000.- + 27% ÁFA       2015.november 20. 

                    - 2.000.000.- + 27 % ÁFA      2016.március 10. 

 

Várható befejezés: 2016. februári képviselő-testületi ülés 

 

- Sikeres építésügyi vizsga. 

 

- A rábafüzesi laktanya és megközelítő út  tulajdonba adása kapcsán különféle 

intézkedéseket tettünk. 

Megtörtént  

                     - az ingatlan felosztása 

                     - elkészíttettük a fennmaradáshoz szükséges tervdokumentációt 

                     - a belterületbe vonási eljárás megkezdődött     

 

 

- Az építésfelügyeletnél eljárást kezdeményeztünk három romos, a környezetére 

balesetveszélyt jelentő épület kapcsán.  
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- Településképi bejelentések száma: négy, ebből három tudomásulvétel és egy tiltó 

döntés (Gyöngycukor Kft); jogorvoslati eljárás nem volt 

 

- szakhatósági közreműködés: ez ideig harmincnégy szakhatósági állásfoglalást adtam 

ki, a legnagyobb számban a Járási Földhivatali Osztály megkeresésére; megkeresés 

érkezett még: - Közlekedési Hatóság   - Média és Hírközlési Hatóság     

- Katasztrófavédelmi Hatóság  - Környezetvédelmi Felügyelőség –tervezők részéről 

 

- építésügyi bírságot egy esetben szabtunk ki, egy farkasfai városrészben lefolytatott 

fennmaradási ügyben 

 

- előterjesztések készítése, közreműködés előterjesztések készítésében 

 

- ügyfelek építéshatósági tájékoztatása, érdeklődésre; kérelem benyújtása nélkül; 

folyamatosan - nagy számban  

 

 

További munkáink : a hivatal adminisztrációs tevékenységének technikai kiszolgálása 

másolási, testületi anyagok készítése terén. A polgármesteri hivatal épülete vagyonvédelmi 

(riasztó), tűzvédelmi eszközeinek a felügyelete, irodák, közös helyiségek, folyosók bútorainak  

beszerzése, elhelyezése. Irattári helyiség kialakítása a refektórium melletti helyiségből, iratok 

áthelyezésének megszervezése.  

 

Csoportunkhoz tartozó két fő közterület felügyelő folyamatos városrendészeti (részleges 

közlekedésrendészeti) feladatokat látott el.  
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II. Beszámoló 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közötti 

hatósági tevékenységéről 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek nélkül) 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Ipari igazgatás: 

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 

tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon 

köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni 

kívánt ipari tevékenységet. Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, 

ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt 

indokolttá teszi, és ezek a célok más úton – így például utólagos ellenőrzéssel – nem lennének 

elérhetőek. Ebben az esetben meghatározott formanyomtatvány és illeték megfizetése után 

helyszíni szemlét tartunk a szakhatóságok részvételével. A szakhatósági hozzájárulások 

beszerzése után kerülhet sor az engedély kiadására. 

A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására 5 alkalommal került sor, a 

többi vállalkozás általi tevékenység (2 új vállalkozás és 2 módosítás, 1 megszűnés) 

bejelentés-kötelesnek minősült. 

 

Szálláshely engedélyezés: 

 

A szálláshelyek engedélyezése és nyilvántartása a jegyző hatáskörébe tartozik. A 

szálláshelyek kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a 

jegyző, a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. kategóriába sorolással kapcsolatos 

tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alapján. A tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a város honlapján közzétettük. A 

beszámolási időszakban 5 megszüntetés, 2 nyilvántartásba vétel és 1 adatmódosítás volt. 

 

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 

  

A működési engedély köteles üzletek és a csupán bejelentés-köteles kereskedelmi 

tevékenység szabályozásában, a tárgyidőszakban is volt változás. A kereskedelmi egységek 

(meghatározott kivétellel) 2015. március 15-e óta vasárnaponként nem lehetnek nyitva. A 

bejelentett tevékenységekről, valamint a működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan 

elérhető nyilvántartást kell vezetni, amelynek segítségével valamennyi jegyző, illetve más 

érintett hatóság könnyen elérhető információt kaphat az illetékességi területén működő 

kereskedőkről és folytatott kereskedelmi tevékenységekről. Az elektronikusan elérhető 

nyilvántartás emellett megkönnyíti a kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a 

hatóságok és a vásárlók számára. 

A tárgyalt időszakban 22 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 28 esetben került sor 

adatmódosításra, 5 üzlet pedig megszűnt. 



 
 

241 

 

 

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély 

birtokában lehet megtartani, amelyet a jegyző ad ki előzetes szakhatósági állásfoglalások 

beszerzése után. Engedélyezési eljárásra a beszámolási időszakban 3 alkalommal került sor. 

 

Társasházak törvényességi felügyelete: 

 

2014. február 1-jétől a társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi 

felügyeletét az ügyészség helyett a jegyzőnek kell ellátnia. 
A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház 

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a 

jogszabályoknak, 

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a 

szervezeti-működési szabályzatnak, és 

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak. 

Felhívásunkra a Szentgotthárdon alapított 79 társasház közül tárgyidőszakban 58 küldte be a 

dokumentumait. Ezek közül 21 társasházét sikerült eddig törvényességi szempontból 

átnéznünk. Kisebb-nagyobb hiányosságok szinte mindegyikben előfordultak. 

Eddig egy eljárást indítottunk, mégpedig a közös képviselő hiánya miatt, amit aztán a 

társasház közgyűlése pótolt. Ebben az ügyben még egy hiánypótlást rendeltünk el 

(közgyűlésről beküldött hiányos dokumentumok miatt), melynek teljesítése még 

folyamatban van. 

 

Anyakönyvi eljárás: 

 

Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszert több mint egy éve üzemel, kisebb-nagyobb 

problémáktól eltekintve. Ezzel a rendszerrel nagyban megnövekedtek az anyakönyvvezetők 

adminisztrációs terhei. 

Ebbe a körbe tartozik a születések, házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvezése.  

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére a vizsgált időszakban nem került sor. 

A házasságkötések 90 %-ban jegyzői engedéllyel történnek, a jegyző határozattal engedélyezi 

a hivatali időn kívüli eseményt. 

Ezen területhez tartozik még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, 

ezek száma a tárgyalt időszakban megnövekedett, ami annak tudható be, hogy egyre több 

magyar állampolgár ad külföldön életet gyermekének, valamint sokan kötnek külföldön 

házasságot. Külföldi születés 37 esetben, házasságkötés 15 esetben lett felterjesztve.     

Apai elismerő nyilatkozatot 32 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél. 

Ebben az ügykörben viszonylag gyakori a hatáskör illetve illetékesség hiánya miatti áttétel 

(pl. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz születés, házasságkötés illetve haláleset 

hazai anyakönyvezésénél, melyben 2015. április 1-jétől már Budapest Főváros 

Kormányhivatala az illetékes, vagy például házassági név módosításánál a házasságkötés 

helye szerinti anyakönyvvezetőhöz). 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bizonylat típusa 2011. 2012 2013 2014 2015.09.01. 
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Születés akv. 0 0 0 0 0 

Házasság akv. 29 36 35 38 27 

Haláleset akv. 88 74 82 77 45 

 

Állampolgársági ügyek: 

 

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál 

lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Továbbra is el lehet 

indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely 

külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt/fogadalmat. Állampolgársági eskü 

letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt tárgyidőszakban 3 esetben került sor. 

 

Lakcímnyilvántartás: 

 

Itt a tájékoztatási időszakban jelentős változás nem volt. A korábbi évekhez hasonlóan 

folyamatos a polgárok lakcímének változása. Ami említésre méltó, hogy az építéshatóság 

részéről szinte minden alkalommal megtörténik az új lakcím nyilvántartásba vételéhez az 

adatok átadása (41 esetben).  

A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás, legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai 

kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett 

lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. 

igénybevételéhez 66 esetben került sor. Feladatot jelent ezen a területen a Központi 

Címregiszter kialakítása, melynek határideje az idei év vége. 

 

Állat- és növényvédelmi ügyek: 

 

A településen tartott ebek nyilvántartását folyamatosan frissítettük a bejelentések alapján. 

 

Szentgotthárd belterületén 2015. június 30-át követően, augusztus végéig 24 kaszálatlan, 

elhanyagolt ingatlanról érkezett jelzés a lakosságtól illetve a közterület-felügyelettől. Ezen 

kívül további 4 jelzés külterületi ingatlan kapcsán érkezett, ezeket áttettük a Földhivatalhoz. 

Utóbbi, külterületi ingatlanok közül azóta hármat lekaszáltak. 

A belterületen lévő kaszálatlan területek miatt 68 tulajdonosnak küldtünk ki határozatot, 

melyben felszólítottuk a tulajdonosokat az elhanyagolt területeik lekaszálására. A felszólítás 

hatására a 24 ingatlan közül 11 ingatlant a tárgyalt időszakban lekaszáltak. 

 

Szociális ügyek 

 

 Aktív korúak ellátása: 

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 

ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került 2015. március 1-jétől. Ezen 

időponttól az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (az új ellátásra a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része vált jogosulttá). 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos 

hatáskörváltozáson túl – nem történt változás.  
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A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális 

ellátórendszernek, a jogosultak köre – az átalakítást követően – más ellátásokra vált 

jogosulttá. 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 

megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek 

2015. január 1. és 2015. február 28. között az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései 

alapján felül kellett vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális 

segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakult:  

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalták, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra lettek jogosultak: 

- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és 

- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). 

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak:  

- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és  

- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.  

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jei kezdőnappal kellett megállapítani. 

2015. február 28-ával meg kellett szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív 

korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalta. 

 

Közfoglalkoztatás: 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve 
bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 

annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az 

önálló álláskeresése eredménytelen.  

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent 

a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen 

álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 

időtartamú foglalkoztatására.  

Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervez közfoglalkoztatást. Az önkormányzat 2013. 

szeptember 1-jétől intézményei közfoglalkoztatásához önrészre támogatást nem nyújtott, 

mivel 100 %-os támogatottságú programok indultak.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-

ig összesen 11 főre kapott támogatást úgy, hogy általában egyidejűleg 3 főt 

foglalkoztathattunk. A munkavállalókat hivatalsegéd-kézbesítő és portás munkakörben 

foglalkoztattuk.    

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal 



 
 

244 

 

5.800-5.800,- Ft összegű (2015. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

2012 novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két 

alkalommal esedékes juttatást.  

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 

jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

valamint a kérelemnyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az,  hogy a 

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem 

jogosultak.  

A vizsgált időszakban 3 esetben történt elutasítás a jövedelmi feltételeknek való meg nem 

felelés miatt. Fellebbezés nem volt.  

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: 

 

2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 

gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a 

nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély, a 

vizsgált időszakban 4 halmozottan hátrányos helyzetű és 1 hátrányos helyzetű gyermek 

nyilvántartásba vételére került sor.   

 

 Óvodáztatási támogatás: 

 

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével 

összefüggésben 2015. szeptember 1-jével hatályukat vesztették. Kérelmet 2015. június 4-e 

után nem lehet benyújtani, a 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a támogatást 2015. 

október 31-ig terjedő időtartamra lehetett megállapítani. A 2015. június 5-ét megelőzően 

megállapított támogatást 2015. október 31. napjával meg kell szüntetni. Az utolsó folyósításra 

2015 júniusában kerülhetett sor.  

A vizsgált időszakban óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor.   

 

Lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás: 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította a szociális törvényt. 2015. március 1-jétől megszűnt 

a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági 

közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül csak a méltányossági ápolási 

díj megszüntetése nem érintette Szentgotthárdot. A már jogerősen megállapított és folyósított 

ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a már megállapított támogatás 
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idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra is megilleti a normatív 

támogatás. 

 

Hagyatéki eljárás: 
 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor.   

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza a munkánkat. Az 

eljárás során alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) jegyzőkönyvre, tényállás tisztázására, 

belföldi és nemzetközi jogsegélyre, idézésre, valamint hatósági tanú igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseit.  

A hagyatéki eljárásnál továbbra is a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap 

másolatokkal dolgozunk elsősorban, megkaptuk a jogosultságot arra, hogy az elhunyt 

személyes adatai alapján keressük meg a hagyaték tárgyát képező ingatlant. Egyeztetésre a 

hozzátartozóval továbbra is szükség van, nemcsak azért, mert örökösként érdekeltként 

jogában áll megismernie várható örökségét, hanem azért is, mert a földhivatali nyilvántartás 

személyes adatai időnként eltérnek az anyakönyvezett adatoktól. Történhetnek név- és 

évszám elírások is, ezért még mindig nem mondható el, hogy nem marad ki ingatlanvagyon 

az alaphagyaték elkészítésekor. 

Hagyatéki eljárásoknál az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséhez sokszor kerül sor belföldi 

jogsegély alkalmazására abban az esetben, amikor a hozzátartozó nem szentgotthárdi lakos, 

vagy amikor az örökhagyó ingatlanvagyona más illetékességi területen fekszik. 

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

 

Birtokvédelem: 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

2015. március 1-jén lépett hatályba, ezzel jelentősen megváltoztak az eljárási szabályok: 

- Mind a birtoksértő, mind a birtokháborítást szenvedő fél a maga érdekében bizonyít, a 

feleknek kell szolgáltatni a bizonyítékokat (okiratok, esetlegesen szakértői vélemény), 

a feleknek kell megjelölni a tanúkat és biztosítani azt, hogy a meghallgatáson vagy a 

helyszíni szemlén megjelenjenek. A jegyző a tanút nem idézheti, nincs lehetősége a 

megjelenés, illetve a nyilatkozattétel kikényszerítésére. A jegyző szakértőt nem 

rendelhet ki. 

- A birtokvédelmi eljárás mindössze 15 napig tarthat, annak meghosszabbítása nem 

lehetséges, ez a határidő csak a kérelem ellenérdekű félnek történő megküldésének, 

valamint az arra való válasz-nyilatkozat megküldésének idejével (maximum 8 nap) 

hosszabbodhat meg.  

- A bizonyítékokat lehetőleg a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb az eljárási határidő 

10. napjáig csatolni kell! Ezt követően bizonyíték befogadására nincs lehetőség. 

- A jegyző a meghallgatásra, helyszíni szemlére nem idézheti a birtoksértőt (hiába 

köteles tűrni a szemlét, ha nem tartózkodik otthon, így nem teszi lehetővé a szemle 

lefolytatását, a szemle sikertelen lesz). Amennyiben a meghallgatáson csak a 

birtokvédelmet kérő jelenik meg a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

- Együttes tárgyalás csak akkor tartható, a birtoksértő csak akkor hallgatható meg, ha 

önként, vagy a kérelmezőre tekintettel megjelenik a hatóság előtt. Birtokvédelmi 

egyezség megkötésére nincs lehetőség, a bizonyítási eljárás eredményeként csak az 

eredeti állapot helyreállítására, vagy a kérelem elutasítására van lehetőség. 
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- Az eljárás költségeit a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérő, a kérelemnek 

(akár csak részben) történő helyt adás esetén a birtoksértő viseli.  

 

11 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett hivatalunkhoz a vizsgált időszakban. A 

korábbi szabályozással elbírált ügyeknél még 1 esetben eljárást megszüntető végzéssel 

(kérelmét visszavonta a birtokvédelmet kérő) és 2 esetben egyezséget jóváhagyó határozattal 

zárultak. Az új szabályozással 4 kérelmet elutasítottunk, 5 esetben a kérelemnek helyt adtunk, 

és a cselekmény megszüntetésére, illetve munkálatok elvégzésére szólítottuk fel a 

birtokháborítást elkövetőt.  

 

Birtokvédelmi ügyekben minden esetben határozatot kell hozni. A jegyző határozata ellen 

közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem 

kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt 

napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat 

megváltoztatását. A vizsgált időszakban egy ügyben nyújtottak be keresetlevelet a másik 

féllel szemben. Az iratanyagot elküldtük a bírósághoz, a döntésről még nem kaptunk 

tájékoztatást. 

 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Az adócsoport teljes átalakulása miatt elsődleges célunk a 2015. év végéig az eddigi 

rendezetlen kérdések tisztázása, a jövőben alkalmazandó gyakorlati lépések kialakítása és a 

fizetési kötelezettségüket nem teljesítőkkel szemben következetesen végrehajtási eljárás 

indítása és lefolytatása. Ezek mellett ellátjuk napi feladatainkat, úgy mint az adók kivetése, 

határozat készítése, valamint a bevételek könyvelése, illetve az ezeket kezelő ÖNKADÓ 

programmal kapcsolatos teendőket. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 

 

- év eleji nyitás: új adózók és egyéb változások betöltése a törzsadatba, ezekről 

határozathozatal; 

- év közbeni forgalomba helyezéssel keletkező gépjárműadó fizetési kötelezettséggel 

kapcsolatos havi változások betöltése havonta, ezek alapján határozat készítése; 

- befizetések könyvelése; 

- havonta a bevétel utalása 40 % - 60 % bontásban a költségvetés és a MÁK között; 

- befizetésekről havonta kimutatás készítése a költségvetés részére; 

- negyedéves/féléves zárás készítése; 

- negyedévente adatszolgáltatás a MÁK-nak a havi gépjárműadó megosztásról; 

- év közbeni egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a MÁK-nak; 

- adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése; 

- magánszemélyek számára adóigazolások kiállítása; 

- évente egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak; 

- hátralékosok felszólítása, majd forgalomból kivonás hivatalbóli indítása; 

- részletfizetési kérelmek elbírálása, határozat készítése; 

- hatályban lévő részletfizetési határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, nem 

teljesítés esetén felszólítás majd forgalomból kivonás indítása; 

- mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozat készítése; 

- parkoló igazolások kiadása. 
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Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

- beérkezett megkeresések alapján felszólítások küldése; 

- sikeres behajtás esetén a megkereső szerv értesítése, behajtott összeg utalása; 

- nem teljesítés esetén belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatás kérése más szervtől; 

- munkáltató megkeresése tartozás fizetésből történő levonására; 

- Müllextől érkezett korábbi megkeresések rendezése; 

- folyamatos tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 

 

Adó-és értékbizonyítványok kiállítása: 

 

Év közben folyamatosan történik, többnyire hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz. 

Gépjárműadó kivetéséről illetve a jármű forgalomból kivonása esetén kivetett adó törléséről 

szóló határozatok száma a 2014. október 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakban 809 

darab volt. Ez tartalmazza az év eleji nyitás és a havi változások betöltése során hozott 

határozatokat is. 5 esetben kérelemre a gépjárműadó alóli mentességről szóló határozat 

készült 

 

Azon adózókkal szemben, akiknek az adótartozása az egy évi adótételt meghaladta, év során 

120 alkalommal indult gépjármű forgalomból történő kivonása. Ennek következtében 

hozzávetőlegesen 80 adózó egy összegben rendezte az addig fennálló tartozását, 30 pedig 

részletfizetési kérelmet nyújtott be – a fizetési kedvezményt minden esetben megkapták. A 

részletfizetések teljesítését havonta figyelemmel kísérjük, a fizetési kötelezettség elmulasztása 

miatt 7 adózó esetén indítottunk ismételten forgalomból kivonást, legtöbben azóta rendezték 

tartozásukat. Egy esetben a kérelem elutasítására került sor, mivel a jogszabály nem teszi 

lehetővé, hogy aki a fizetési kedvezmény feltételeit nem teljesíti, ismételten fizetési 

kedvezményben részesüljön. 

 

Adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában az érintett időszakban körülbelül 30 

db sikeres behajtás volt. Jelenleg hozzávetőlegesen 100 db van folyamatban, ebből 20 db a 

2015-ös évben érkezett. Első lépésként fizetési felszólítást küldünk az adózóknak, ezek száma 

120 körül volt. A 2015-ös év feladata, hogy az eddig felhalmozódott idegen megkeresések 

esetén újra indítjuk az eljárási folyamatot, hogy a végén – önkéntes  teljesítés elmaradása 

esetében – remélhetőleg sikeres végrehajtással záruljon. Az év második felében mindenkinek 

újra kiküldtük a felszólításokat, több esetben is rögtön teljesítettek a kötelezettek. További 

lépések az év hátralévő részében kerülnek megvalósításra.  

Folyamatban van a Müllex Kft. részéről 2013 előtt érkezett megkeresések rendezése, mivel 

ezeknél további tájékoztatást nem szolgáltattak, több tétel esetén azokat már teljesítették az 

adózók a Müllex felé.  

Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatban a behajtást kérő szervek 

folyamatosan belföldi jogsegély keretében tájékoztatást kérnek az ügy állásáról, a végrehajtás 

eredményéről. Ebből kb. 80 érkezett. 

Belföldi jogsegély keretében 46 adózóra vonatkozóan kértünk adatszolgáltatást a Vas Megyei 

Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől a lehetséges 

munkahely adatokról illetve a letiltható ellátásokról. A kapott adatok alapján megindítható 

végrehajtási eljárások a jövőben megvalósítandó feladat.   

 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 153 

alkalommal került sor. 
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Parkolóigazolást  a 2015-ös évben 1305 esetben adtunk ki. 

 

Augusztusban elkészült és postázásra került a megközelítően 4400 db egyenlegközlő az 

adózóknak. 

 

Telekadó, idegenforgalmi adó, társaságok helyi iparűzési adója, magánfőzés jövedéki 

adója: 

 

2015. január 1-jétől a desztilláló berendezések tulajdonszerzését be kell jelenteni a helyi 

adóhatóságnak. Erről eddig 8 bejelentés érkezett.  A magánfőzés keretében előállított párlatról 

adóbevallást kell benyújtani és 1000,- Ft összegű átalányt fizetni. Az első bevallásoknak 

2016. január 15-ig kell beérkezniük. 

 

Idegenforgalmi bevallásokat negyedévente kell benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi 

adómérték 500 Ft/vendégéjszaka/fő. Az elmúlt egy év során 130 bevallás érkezett. 

 

A 3T-Soft Bt-vel való megállapodás szerint kapott adatszolgáltatás során kapott információk 

alapján 32 alkalommal történt olyan cégek bejelentkezésre való felszólítása, akik a 

illetékességi területünkön valamilyen formában tevékenységet végeznek.  40 esetben küldtünk 

felszólítást olyan cégek számára, akik nem tettek eleget határidőben a helyi iparűzési adó 

bevallási kötelezettségüknek. 

A hátralékosokkal szemben – a felszólítások eredménytelensége következtében – 22 

alkalommal a számlák inkasszóval történő megterhelésére került sor. 

 

Az év során 101 telekadó határozat készült, ebből 2 új bejelentkezés miatt.  

Egy esetben éltek fellebbezéssel telekadó határozattal szemben arra hivatkozva, hogy azon 

tevékenysége, melyre a mentességüket alapozzák, az alapító okiratban meghatározott 

alaptevékenysége. Saját hatáskörben eljárva nem módosítottuk az eredeti határozatot, annak 

felterjesztésére került sor a Vas Megyei Kormányhivatalhoz. A másodfokon eljáró hatóság a  

fellebbezésnek helyt adott, az érintett vállalkozás esetében telekadó mentességet állapított 

meg. Ennek következtében folyamatos ellenőrzésre kerül sor az érintett területen arra 

vonatkozóan, hogy valóban kifejti-e a cég a mentességet megalapozó tevékenységet. 

 

Helyi iparűzési adó: 

 

- az adózók által benyújtott adóbevallások, a helyi iparűzési adó hatálya alá történő 

bejelentkezések, változásbejelentések (adóköteles tevékenység megszűnése, 

szüneteltetése, székhely, telephely stb. változása) feldolgozása, számítógépes 

nyilvántartásba történő rögzítése; 

- a bejelentkezési nyomtatványokon az adózók által megállapított adóelőlegek kivetése; 

- az adóbevallások tartalmi és számszaki helyességének ellenőrzése;  

- az adóbevallásokban esetlegesen felmerülő számítási, elírási hiba esetén azok kijavítása, 

erről az adózók értesítése; 

- amennyiben az adóbevallások olyan hibát tartalmaznak, amely miatt a bevallást nem 

lehet feldolgozni, az adózók felhívása a bevallás kijavítására; 

- az adóbevallást nem adott adózók felszólítása; 

- az ellenőrzés keretében a KEK KH Okmányfelügyeleti Főosztály által az egyéni 

vállalkozókról nyújtott adatszolgáltatás alapján az önkormányzat illetékességi területén 

székhellyel, telephellyel rendelkező, de a helyi iparűzési adó hatálya alá be nem 
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jelentkezett egyéni vállalkozók bejelentkezésre, adóbevallás benyújtására történő 

felszólítása; 

- az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin; 

- az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása; 

- az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges az 

adótúlfizetések visszatérítése; 

- az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 

 

A feldolgozott adóbevallások tartalmi és számszaki ellenőrzését követően 8 esetben került sor 

a hibás bevallások kijavítása érdekében felszólítások kiküldésére, tekintettel arra, hogy a 

beérkezett tartalommal az adóbevallásokat nem lehetett feldolgozni. A felszólításokban 

foglaltaknak a vállalkozók minden esetben eleget tettek, és ezt követően sor kerülhetett ezen 

bevallások feldolgozására is. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően kb. 60 esetben került sor a vállalkozók 

értesítésére arról, hogy az adóbevallás feldolgozását követően rendszerünk nyilvántartása 

szerint a bevallásban foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek 

terhelik őket. 

 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 44 

esetben került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására, 

továbbá a KEK KH Okmányfelügyeleti Főosztály által az egyéni vállalkozókról nyújtott 

adatszolgáltatás adatai alapján a még be nem jelentkezett egyéni vállalkozók bejelentkezésre, 

változásbejelentésre, illetve adóbevallás, záróbevallás benyújtására történő felszólítására. A 

fenti intézkedések illetve a fizetési felszólítások folyamatban lévő kiküldése a jövőben 

megindítandó végrehajtási eljárásokat megelőző szükséges lépések, amelyek egyúttal 

lehetőséget nyújtanak az adózóknak a bírság kiszabása, illetve a végrehajtási eljárás 

megindítása előtt az önkéntes teljesítésre, amelynek mindezidáig nem tettek eleget. 

 

Figyelemmel arra, hogy a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak 8 adózó annak 

ellenére nem tett eleget, hogy a felszólítás általuk vagy helyettes, illetve meghatalmazott 

átvevőjük által átvételre került, velük szemben idéző végzés kibocsátására került sor. A 

tényállás tisztázása érdekében az adózók személyes meghallhatására későbbi időpontokban 

kerül sor.  

 

Azon 5 vállalkozó esetében, akik részére a hiánypótlásra történő felszólítást nem sikerült 

kézbesíteni, a lakcímnyilvántartó hatóságtól történő adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása 

folyamatban van. 

 

Az adózók iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezésre, illetve adóbevallás benyújtására 

történő felszólítása a többi adózónál eredményre vezetett, köztük több olyan vállalkozó is 

volt, akik évek óta bejelentkezés, adóbevallás benyújtása és adófizetés teljesítése nélkül 

folytatták tevékenységüket a város illetékességi területén. Az ő esetükben sor került az 

elévülési időn belüli adók visszamenőleges megfizetésére is mind az iparűzési adó, mind a 

vállalkozások kommunális adója esetében. 

 

Belföldi jogsegély iránti megkeresésre 12 egyéni vállalkozó adózó esetében 48 db végzés 

kiküldésével került sor az Önkormányzat illetékességi területén található pénzintézetek felé, 

az adózók számlaszámának közlése végett, a végrehajtási eljárások megindítása érdekében, 
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azonban a megkeresések mindezidáig nem jártak eredménnyel, figyelemmel arra, hogy a 

pénzintézetek további adatokat kértek, amelyek beszerzése folyamatban van. 

 

A legutóbbi beszámoló elkészítése óta az iparűzési adó vonatkozásában kb. 70 db 

bejelentkezés, változásbejelentés és közel 600 db adóbevallás került feldolgozásra. 

 

Talajterhelési díj: 

 

- a beérkező adóbevallások feldolgozása alapján az esetleges kedvezmények figyelembe 

vételével az adózók által fizetendő talajterhelési díj összegének megállapítása, rögzítése, 

nyilvántartása; 

- folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Városüzemeltetési csoport ide vonatkozó 

feladatokat ellátó ügyintézőjével; 

- a bevallást be nem nyújtó adózók felszólítása; 

- az esetleges részletfizetési kérelmek elbírálása; 

- az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin; 

- az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése; 

- az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 

 

A beszámolóval lefedett időszakban kb. 50 db talajterhelési díj bevallás került feldolgozásra, 

idéző végzés 6 adózó esetében került kiküldésre. A beszámolóval érintett időszakban a 

talajterhelési díj vonatkozásában határozat kibocsátására nem került sor. 

 

A termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban ehhez a feladatkörhöz kapcsolódó ügy elintézésére, 

hatósági eljárás lefolytatására nem került sor. Értelemszerűen sem határozat, sem végzés nem 

került kibocsátásra, jogorvoslati eljárás sem volt. 

 

A vállalkozások kommunális adója (megszűnt adónem): 

 

- az el nem évült adótúlfizetések illetve hátralékok rendezése, kivezetése érdekében az 

adózók értesítése a fennálló túlfizetések illetve hátralékok összegéről, a túlfizetések 

átvezetésének illetve visszaigénylésének lehetőségéről, továbbá a hátralékok 

rendezésére történő felszólítások kiküldése; 

- az adózók által teljesített adófizetési kötelezettségek nyilvántartása az adózók 

adószámláin; 

- az adótúlfizetés kiutalása iránti kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, az 

adótúlfizetések visszatérítése; 

- az adószámlák közötti átvezetési kérelmek vizsgálata, amennyiben lehetséges, azok 

teljesítése. 

 

Tekintettel arra, hogy az adónem már megszűnt, a cél annak teljes kivezetése, rendezése, így a 

fenti gyakorlati feladatokon túl egyéb érdemi intézkedés nem történt, sem határozat, sem 

végzés nem született. 

A beszámolóval lefedett időszakban 27 db hatósági bizonyítvány kiállítására került sor, 31 

esetben intézkedtünk adóvisszatérítésről az adózók kérelme alapján, illetve szintén adózók 
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kérelmére 18 esetben került sor az adótúlfizetések rendezésére adószámlák közötti 

átvezetésekkel, amelyről minden esetben végzéssel döntöttünk. 

Egy adózó nyújtott be iparűzési adóelőleg törlése iránti kérelmet, amelynek határozatban 

helyt adtunk. 

Jogorvoslati eljárásra egy alkalommal került sor. Az adózó méltányossági kérelmet nyújtott 

be hatóságunkhoz, amelyben a vállalkozások kommunális adója, a helyi iparűzési adó és a 

gépjárműadó adónemekben felhalmozott hátralékának, illetve a felhalmozott késedelmi pótlék 

tartozásának elengedését, illetve csökkentését kérte. Adóhatóságunk az adózót értesítette 

arról, hogy a fizetési halasztást illetve részletfizetést a részére megküldött nyomtatvány 

kitöltésével és hatóságunkhoz történő benyújtásával kérhet. Az adózó a kitöltött nyomtatványt 

adóhatóságunkhoz benyújtotta, amely kérelem alapján határozattal hely adtunk az adózó 

részletfizetési kérelmének. A határozat ellen azonban az adózó, illetve jogi képviselője 

fellebbezéssel élt arra hivatkozva, hogy elsődleges kérelme a hátralék elengedésére, illetve 

csökkentésére vonatkozott.  

Az ügyben másodfokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal az adóhatóságunk által meghozott 

határozatot megsemmisítette, és Szentgotthárd város jegyzőjét mint elsőfokú adóhatóságot új 

eljárásra utasította. Indokolása szerint az adóhatóság téves tájékoztatást adott az adózónak, 

amelynek köszönhetően az adózói kérelmei egymástól eltértek, nem volt megállapítható, hogy 

az adózó adómérséklést (elengedést) és/vagy fizetési könnyítést kért-e. 

Az új eljárás keretében sor került az adózó személyes meghallgatására annak érdekében, hogy 

tisztázásra kerüljön, hogy az adózó adómérséklést (elengedést) és/vagy fizetési könnyítést 

kér-e, majd az eljárás végén meghozott határozattal az adózó által felhalmozott késedelmi 

pótlék összegének törlésére, illetve a fennmaradó adótartozásai vonatkozásában 100 havi 

részletfizetés engedélyezésére került sor. 

 

 

1.3. Építéshatóság 

 

Lassan három éve, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszert (ÉTDR) alkalmazzuk, 2013. október 1. óta az internetes alapú 

elektronikus építési napló (e-napló) használata is bevezetésre került, mely a kivitelezők építési 

napló vezetési gyakorlatát lényegesen megváltoztatta, a hatóságok – pl. építésfelügyelet – 

ügyekre való rálátását megkönnyíti. Az építésfelügyeleti ellenőrzések megsűrűsödtek. Az e-

napló bevezetése, az építésfelügyeleti ellenőrzések gyakoribbá válása a kivitelezési fegyelmet 

erősíti. Az építési engedélyezési eljárás határideje rövidült, egyebek tekintetében azonban az 

eljárás vajmi keveset egyszerűsödött. A használatbavételi (családi házas méretben) eljárás a 

szomszédok kihagyásával egyszerűsödött, minden más tekintetben az eddigi követelmények 

érvényesülnek, bonyolódott (és drágult) az energetikai tanúsítvány beszerzésével. 

 

Hatóságunk engedélyezési (bontási, építési, használatbavételi, építési, építési engedély 

módosítási, fennmaradási, fennmaradási és továbbépítési engedély) és tudomásulvételi 

(használatbavétel, jogutódlás) eljárásokat folytat le,  hatósági bizonyítványt állít ki, 

kötelezéseket ad ki, hatósági szolgáltatást nyújt. Az eljárások dokumentálása, a 

szakhatóságokkal való kapcsolattartás, a döntések meghozatala 2013. január 1-je óta 

elektronikusan zajlik. Újdonság, hogy néhány hónapja elindult az Építésügyi Fizetési Portál, 

ami lehetővé teszi, hogy – egyelőre csak az illetéket illetve bírságot – ne illetékbélyegben 

vagy banki átutalással, hanem a portál segítségével elektronikusan, bankkártyával fizethetik 

az ügyfelek. Várható, hogy a közeljövőben a szakhatóságoknak fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjat is a portál segítségével egyenlíthetik ki. 

A közeljövőben az építésigazgatás további változásai várhatók. 
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A tárgyalt időszakban adott ügycsoportban 20 db hatósági bizonyítványt, 58 db határozatot és 

180 db végzést bocsátottunk ki. Jogorvoslat nem volt, felügyeleti szerv eljárására nem került 

sor. Az építéshatóság az adott időszakban 40 ellenőrzést folytatott le. 

 

Építéshatóságunk illetékessége azonban nem csak Szentgotthárdra, hanem a Szentgotthárdi 

járás területére terjed ki. A környező településekkel kapcsolatos építéshatósági statisztikai 

adatok az alábbi táblázatban találhatók: 

 

2014-2015 év      

Hatóság Határozatok száma  Végzések 

száma 

Hatósági 

bizonyítványok 

száma 

 Építési és 

módosított 

építési 

Fennmaradási Egyéb (az előbbi kettőtől eltérő minden más 

határozat) 

Alsószölnök 3 0 0 10 0 

Felsőszölnök 4 0 3 8 0 

Szakonyfalu 2 0 1 5 0 

Magyarlak 6 0 3 5 0 

Csörötnek 2 0 2 1 0 

Kétvölgy 0 0 0 0 2 

Orfalu 2 0 0 1 0 

Vasszentmihály 3 0 0 0 0 

Rátót 0 0 1 3 3 

Apátistvánfalva 3 0 3 5 0 

Kondorfa 1 0 0 0 2 

Nemesmedves 1 0 0 0 0 

Gasztony 1 0 1 2 0 

Rönök 1 1 2 11 0 

Szakonyfalu 1 0 0 0 0 

Rábagyarmat 5 0 1 1 2 

 

 

 

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 

Szociális feladatok: 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény több szakaszában is módosította a szociális törvényt. Ezen módosítások közül a 

legtöbb 2015. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított 

támogatási formákon túl a szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az 

önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami 
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felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, 

„kiadáscsökkentő” ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. 

A szociális törvény 2015. március 1-jén hatályba lépett 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint 

felhatalmazást kaptak a települési önkormányzatok, hogy rendeletben szabályozzák a 

települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait.  

A szociális törvény 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett 

megalkotnia. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A szociális törvény a 

települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

A szociális törvény ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti 

célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is 

nyújtható. 

A szociális törvény a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz 

korlátozást, a rendelet-alkotás során azonban a szociális törvény általános részében használt 

fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok 

meghatározásától nem lehet eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás 

keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, 

teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által 

szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 

hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

 

A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat 

szabadon dönthet. A szociális törvény alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy 

a rendkívüli települési támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a 

rendeletalkotás, a többi jogcím tekintetében csak opcionális. 

A szociális törvény a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz 

korlátozást. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek 

teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az 

önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy: 

- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, 

- összhangban kell lenniük a szociális törvény általános szabályaival, illetve 

- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 

tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 
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Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi 

feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – 

melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély előírásaival – 

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás került 

bevezetésre. 

 

Önkormányzati segély: 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 2014. január 1. napjával bevezette az önkormányzati segélyt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti 

segély és temetési segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok 

összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési 

önkormányzatokat, hogy legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

Az önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján történt 2014. évben, illetve 2015. február 

28-ig.  

2015. évben egy elutasítás történt, fellebbezés nem volt.  

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra, gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére.   

A jövedelemhatártól eltérni, az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult 

eljárás esetén lehet.  

Rendkívüli települési támogatása kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül 

megállapításra, vásárlási utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék 

átvállalás formájában. 

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 

Elutasítás, fellebbezés nem volt.  

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(korábban lakásfenntartási támogatás): 

 

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. 

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától.  

A támogatás 1 évre szól és a megállapított támogatást természetbeni formában nyújtja az 

önkormányzat. 

1 alkalommal került elutasításra sor, fellebbezés nem volt.    

 

Adósságkezelési szolgáltatás: 
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Önkormányzatunk 2005 januárjától vezette be ezt a szolgáltatást.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvénnyel az adósságkezelési szolgáltatás mint ellátási forma is megszüntetésre került. A már 

jogerősen megállapított és folyósított támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a 

már megállapított támogatás idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig 

továbbra is megilleti a normatív támogatás. 

A támogatás a kérelmezők vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy 

jelentőségű volt, hiszen jellegéből adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzetű személyek, 

családok lakhatásának megőrzését segítette elő.    

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való 

jogosultság megállapításának időpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási 

támogatásra is jogosulttá váltak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.   

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 

 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás 

tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az 

ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-jétől), illetve a 

gázszolgáltatás (2009. január 1-jétől) tekintetében. 

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók 

csoportját - különítenek el a jogszabályok. 

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 

kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra. Ehhez a szükséges 

adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is 

(jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 

alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 

ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).  

A szociális törvény 45. § (2) bekezdése szerint más jogszabály alkalmazásában a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást lakásfenntartási 

támogatásnak kell tekinteni, így a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények 

ehhez a támogatáshoz is társulnak.  

A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog. A villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 

(X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) 

bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy védendő fogyasztónak 

minősül, tehát a lakhatási célra nyújtott települési támogatásban részesülő személy is védendő 

fogyasztó. 

 

Eseti ellátások alakulása 

 

 2014. 2014.09.01-től 

2014.12.31-ig 

2015.01.01-től 

2015.08.31-ig 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény egyszeri 

kiegészítése 

 

122 fő/708.000,-

Ft 

 

58 fő/336.400,-

Ft 

 

54 fő/313.200,-Ft 
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Önkormányzati 

segély/rendkívüli települési 

támogatás 

Ebből elhunyt személy 

eltemettetésére tekintettel 

255 fő/  

3.497.000,-Ft 

 

 

17 fő/353.775,-Ft 

84 fő/ 

1.215.785,-Ft 

 

 

9 fő/187.265,-Ft 

220 fő/ 

2.698.460,-Ft 

1 

 

1 fő/161.540,-Ft 

 

 

Rendszeres ellátások alakulása 

 

 2014.09. havi állapot 2015.08. havi állapot 

Adósságkezelési támogatás 1 fő/15.550,-Ft/hó - 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

70 fő 53 fő 

Normatív lakásfenntartási 

támogatás/települési 

lakásfenntartási támogatás 

 

81 fő 

 

33 fő/36 fő 

Méltányosságból 

közgyógyellátásra jogosultak 

száma 

4 fő - 

Aktív korúak ellátására 

jogosultak: 

Rendszeres szociális segély: 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás: 

42 fő 

 

14 fő 

28 fő 

-   
 

- 

- 

 

Esetenként (pl Bursa Hungarica ösztöndíj) környezettanulmány készítésével van lehetőségünk 

arra, hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. A 

vizsgált időszakban 18 alkalommal fordult ez elő. A helyi szociális rendeletünk alapján 

lehetőségünk van továbbá arra, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot kérjük fel 

környezettanulmány végzésére.  Főként tűzifa támogatás iránti kérelmek esetében, rendkívüli 

élethelyzet fennállásának „igazolása” miatt  – a vizsgált időszakban 10 alkalommal fordult ez 

elő.    

 

Köztemetés: 

 

Az elmúlt egy évben a közköltségen történő eltemetettek teljes egészében a Szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek Otthonának elhunyt lakói voltak (28 eset). A vizsgált időszakban más 

helyi lakos hozzátartozója nem kérte a köztemetés keretében az eltemettetést. 

A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki 

vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre 

köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.   

 

2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 4 elhunyt esetében előfordult, hogy nem 

szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása Szentgotthárdon történt, és a temetéséről nem 

gondoskodtak. Ebben az esetben a halálozás helye szerinti önkormányzat köteles a temetésről 

gondoskodni, és a temetési költségek megtérítését az állandó lakóhelye szerinti 

önkormányzattól lehet visszaigényelni.  

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol (jellemzően Szombathelyen) halálozik el, 

köztemetésének költségeit Önkormányzatunknak meg kell térítenie. A szombathelyi 
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köztemetések költsége áltagosan másfélszerese a szentgotthárdi köztemetés költségének. A 

vizsgált időszakban 5 alkalommal kellett átvállalnunk a szombathelyi köztemetés költségét.  

 

Állattartási eljárások: 

 

Helyi rendeletünkön alapuló állattartási eljárásoknál bejelentésre, kérelemre indul az eljárás. 

Ezt követően helyszíni szemlét tartottunk olyan hatóságok bevonásával, akik ténybeli 

ismerettel rendelkeztek (hatósági állatorvos). Az érdemi döntést ezen hatóságok 

állásfoglalására alapozva hozzuk meg. 

Állattartással kapcsolatban 4 esetben, bejelentésre indult ügy. Ezek közül egy ebtartási 

ügyben a bejelentő fellebbezésére tekintettel a Kormányhivatal új eljárásra kötelezett minket. 

Időközben az új eljárást lezáró határozatunkat is megfellebbezte a bejelentő, így az ügy ismét 

a Kormányhivatal előtt van. 

 

Címer- és névhasználat engedélyezése: 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének illetve a Szentgotthárd név 

használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. Egy egyesület és egy cég nyújtott be a vizsgált időszakban címer- illetve címer- és 

névhasználati engedély iránti kérelmet. A kiadott engedély alapján az előbbi, a Szentgotthárdi 

VSE, az egyesület zászlójában és logójában tüntetheti fel városunk címerét, utóbbi, a 

LAMIGO Kft. pedig kiskereskedelmi értékesítésre szánt egyedi ajándéktárgyakon 

használhatja a címert és a városnevet. A kérelmeket írásban nyújtották be, megfelelő 

adattartalommal. Az engedély határidőben kiadásra került. 

 

2.2. Építéshatóság 

 

Az építési törvény lehetővé teszi, hogy a nem építési engedélyhez/bejelentéshez kötött építési 

tevékenységek kapcsán, helyi rendelettel szabályozottan a polgármester – az önkormányzati 

főépítész közreműködésével – településképi bejelentési eljárást folytasson le. 2014. január 1-

jén lépett hatályba a településképi bejelentési eljárásról szóló 40/2013. (XII. 19.) 

önkormányzati rendeletünk. Eddig nyolc bejelentési ügy volt, hét tudomásulvétellel, egy 

pedig a tervezett tevékenység megtiltására kiadott határozattal zárult. 

Jogorvoslat nem volt. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez a beszámoló csak néhány szegmensét mutathatta be a hivatali munka szerteágazó 

területeinek, ezzel is rávilágítva arra, mennyire összetett, bonyolult területről van szó. Az 

állandó változásban lévő jogszabályi környezetben naprakész ismeretek birtokában lehet csak 

jogszerű döntéseket hozni, ezért fontos, hogy a napi operatív munka mellett az ügyintézők, 

közvetlen irányítóik és természetesen a jegyző folyamatosan kövessék a jogszabályi 

változásokat, együttműködjenek és jó munkakapcsolatot ápoljanak a társhatóságokkal és a 

felügyeleti szervekkel. 

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2015. október 16. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére. 

Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.  

             A 2016. 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 megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé 

tárni azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősekk is lehetnek mivel 

évek óta visszatérő, meg nem oldódott problmák 

I. 

Beszámoló  

a 2015. 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 
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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 szerezni 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.” 

 
- 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 
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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. 

Néhány a Felső mezőhöz tartozó, az úttóé dáli irányban lévő terület 2015. évi 

megvásárláésávaé néhány telek még kialakítható lehet. 

- 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 legnagyobb 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.  

Az ingatlanra vételi szándék érkezett egy beruházótól, melyről a Testület egy másik 

előterjesztés keretében dönt.   

A tavalyi évben a területet ideiglenes parkoló céljára kialakítottuk, mely jól funkcionál. Az 

ingatlan beépítése esetén további plusz parkoló igényekkel is számolni kell. A József A. úton 

és a Széchenyi úton (Zöldfa udvarban) időnként már most is kaotikus a parkolási helyzet.    
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- 2011-ben A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában 

lévő 1327 hrsz-ú ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, 

mely ingatlanokon a saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívántak 

építeni. Ez a beruházás meghiúsult. 

Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervvel 

rendelkezünk és értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) az érintett József A. u. 33. sz. 

alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek 

együttes forgalmi értéke: 16.241.000.-Ft. Megjegyezzük, hogy a szabályozási terv költségeit 

is a vételárban érvényesíteni kell a Test. határozat szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.   

 

Ezen ingatlanok hasznosítása kapcsán konkrét elképzeléseink voltak de ezek megvalóstására 

nem került sor. Ennek egyik igen fontos oka, hogy máig sem ürítettük ki a József A. u. 33. 

alatti ingatlant.  

Ez lassan életveszélyessé válik, kettő, még lakható igen leromlott lakást tartalmaz az épület 

viszont a bentlakók egyelőre egyik felajánlott lakást sem fogadták el -  jelenleg egy testvérpár 

lakik az ingatlanban, akik számára az Eszközkezelő Bizottság kiutalt egy, a Széchenyi u. 10. 

sz. alatti ingatlanban lévő, külön-külön bejárattal rendelkező lakást. Nem hajlandók egy 

udvarba költözni, egyelőre nem sikerült számukra más lakást felajánlani. de a másik testvér 

sem hajlandó nagyon átköltözni. Ezt nyomatékosan közölte irodánkban is. 

 

--Bár összekapcsoltuk ezt egy időben azzal, hogy a megszűnő lakások helyett a vállalkozó 

alakítana ki négy önkormányzati bérlakást egy másik üresen, használaton kívül  

önkormányzati épületben - a farkasfai iskolában( ennek nem sok realitása maradt) 

vagy 

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

tekintettel újonnan megépítendő lakás(oka)t.   

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte az Iapri 

Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen növelte a tulajdonában 

lévő vagyont.. Sajnos a teljes vételárat még nem fizettük ki – az majd december 15-ig lesz 

aktuális.  Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére maga az Önkormányzat 

kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni.   

- A Testület döntött további terjeszkedési igényekről is a 2015. évben, 66/2015 és a 190/2015. 

sz. határozatával, melyben két ütemre osztva, első körben az Ipari Park II-ben 4 db, kb. 6.8 ha  

Állami tulajdonban lévő terület megszerzését célozta meg, második ütemben az Ipari Park III-

nak  nevezett területen, az árapasztó vápától északra és az M8-as gyorsforgalmi úttól délre 

lévő mintegy 35-40 ha területet kívánja megszerezni. A jelenlegi információink szerint, 

bármennyire is szerettük volna az ingyenes tulajdonba adást elérni, a jelenlegi jogszabályok 

ill. egy, az NFA törvény ezt nem teszi lehetővé, így marad a vásárlás.  

 

- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező 

területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak, egy földhivatali jognyilatkozat 

aláírása hiányzik a Klub részéről ami miatt valószínűleg bírósághoz kell fordulnunk.  A 

korábbi adás-vételi szerződésben foglalt, visszavásárlási jognyilatkozatunk földhivatali 

átvezetéséhez ezt a jognyilatkozatot kell bírósági ítélettel pótoltatnunk.  pótolnunk.   

 

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

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

 

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.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 

erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 
erdőgazdálkodó a felelős. 
 

- A Képviselő-testület 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 nem érkezett vételi ajánlat 2014. év decemberében 4 ingatlan vételére 

kaptunk ajánlatot, de az ingatlanok a testület 300/2014. sz. határozata alapján egyelőre nem 

kerülnek értékesítésre, mivel az NFA-val történő csereügylet céljából – mely a szentgotthárdi 

0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű ingatlan kiskertek megszerzését célozza -  a 299/2014. 

sz. határozat alapján felajánlásra került. 

 

- 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. 

Erdő ingatlan 2015. évben nem került értékesítésre. 

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. Pillanatnyilag részben ebből származik nagyobb mennyiségű szociális tüzifaként 

kiosztani szándékozott faanyag a SZET Szentgotthérdi Kft telephelyén.  

 

            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 értékesítésével, vagy más célú hasznosításával.  Az elmúlt években 
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történt tereprendezést követően az ingatlan nagyobb területe a mértékadó árvízszint fölé 

került, melyen a műfüves labdarúgó pálya is megépült, így az árterület besorolásból ezen 

területrész kivonható, ennek kivezetése folyamatban van. Továbbá a tárgyi és a 

környezetében lévő ingatlanok belterületbe vonása megtörtént. A 04/13 hrsz-ú ingatlan hrsz-a 

a belterületbe vonást követően 1681 hrsz-ra módosult, melyből a telekalakítások során 

jelentős rész (műfüves labdarúgó pálya területe) beolvad a szomszédos 1683 hrsz-ú 

ingatlanba, melyről a nagyvízi mederben való elhelyezkedés törlésre kerül. Ugyanakkor az 

1681 hrsz-ú ingatlanon a nagyvízi mederben való elhelyezkedés rajta marad, mivel az nem 

került olyan mértékben feltöltésre, hogy az a mértékadó árvízszint felett legyen. 

Természetesen a műfüves labdarúgó pályán kívüli területrészek továbbra is értékesíthetők.  

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

figyelembe kell venni. 

 

3.) Önkormányzati bérlakások: 

 

Lakások: 
„Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 

lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 

forrásokból, külső tőke bevonásával, - 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.” 

 

- 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. Azóta az Opel Szentgotthárd Kft-től 

érkezett igény alapján (kb. 100 fő részére szeretnének apartmanokat bérelni) testület döntött a 

laktanyában első körben 20 db lakás kialakításáról, melyre építési engedélyezési tervek 

engedélyeztetés alatt vannak, a kiviteli tervek meg készítése folyamatban van. 

 

- 2015. 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. A lakások építése várhatóan 2016. júniusában fejeződik 

be. 

 

- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Sztg. Széll K. tér 19. sz. alatti ingatlan 

homlokzatának s tetőzetének felújítása a 2016. év első felében megvalósulhat, építési 

tervdokumentáció rendelkezésre áll. (Várható bekerülési költség összesen: 18,3 Millió Ft, ez 

tartalmazza a tetőhéjazat cseréjét az utcafronti és az udvar felőli homlokzatok hőszigetelését, 

felújítását, nyílászárók cseréjét).  
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- 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. 

- Szembesültünk új helyzettel és a helyzetet kezelni próbáljuk azoknál a bérlakásainkban 

lakóknál, akiknek a határozott időre kötött bérleti szerződése lejárt de már nem jogosultak a 

szociális bérlakásra. Számukra egy külön kategóriát hozunk létre a rendeletünkben: számukra 

az addig használt lakásukat piaci alapon tudjuk bérbe adni azzal a könnyebbséggel, hogy 

ezeket a lakásokat nem hirdetjük meg és nem kérünk a bérlőktől kauciót, de szociális lakbér 

helyett vállalniuk kell a piaci bért, vagy el kell hagyniuk a lakásunkat. 

 

- 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 

esetenként 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 az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-

ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió  

 

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.  

 
- Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2015-ben egy esetben került sor a Sztg. Széll 

K. tér 15. sz. alatt. 

- Továbbá ugyanezen ingatlanban egy másik üzlet vár bérbeadásra hasonló konstrukcióban. 

- Az idén alakult ki a Termelői piacon egy épület melyben két üzlethelyiség hasznosítási joga 

áll az önkormányzat rendelkezésére. 

 - Az idei évben 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 2014. évben 2.558.527.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 
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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 hivatalos információ az ingatlan átadásáról 2015. 01.23-n érkezett, melyben 

adatokat kértek a megállapodás elkészítéséhez, melyet 2015.01.29-n meg is küldtünk. A 

napokban telefonon történt értesítés alapján vagyonértékelést fognak végezni a cserébe 

felajánlott Tűzoltószertárról, ehhez kérték a bejutási lehetőséget. Minden esetre az ingatlanok 

átadása a mai napg nem történt meg. 

 
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 

lehet az üzletrészt értékesíteni, ha a fürdő mellett a szálloda is működik, aminek újbóli 

megnyitására e hónap végén sor is kerül.   

 

- 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.  

- Egyre nehezebb a SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

rendszeres kontroll fenntartása – az utóbbi hónapokban ezek rendre elmaradnak. Nem 

egyértelmű, hogy az első számú vezető távolléte esetén ki az illetékes a kft ügyeiben – ez így 

hosszú távon nem tartható. 

- Igen jelentős, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft telejs üzletrésze  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatáé lett. A cégnek azonban minél előbb hatékonyan működő vezetőt kell találni. 

A mai rendszer – már amennyiben ezzel a Kft-nkkel is akarunk valamit kezdeni – erre nem 

alkalmas. Megfizetett, motivált ügyvezető megbízása szükséges és vele szemben elvárásokat, 

feladatokat kell megfogalmazni.  

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 vagyonkezelésbe adása folyamatban van a Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal részére. A Kollégium KLIK általi vagyonkezelése megszűnt, önálló 

intézmény lett belőle állami fenntartásban és önkormányzati üzemeltetésben.   
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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 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. 

 

 

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- ez átszállt az 

Önkormányzatra. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol 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 2014. és 2015-

es év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 

 
2014. 

2015.01.01– 

2015.10.15. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

33.445.e –Ft 5.777.e-Ft 

 

 

Ebből: 

 
2014. 

2015.01.01– 

2015.10.15. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
867e.–Ft 280 e.-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

0.-Ft 0. -Ft 

Telek értékesítésből 0. –Ft  5.434 e.-Ft 
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származó bevétel (bruttó) 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
1.756.e -Ft 343.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

bevétel 

31.689.e.-Ft 0.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 2015-ben 0.-Ft  

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

- Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalékfizetése: 2015-ben: 0-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.  

 2014-ben: 5.397.804.-Ft (ebből: közterület: 3.969.189.-, haszonbérlet: 1.428.615.-Ft)  

 

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: 27.661.e.-Ft. 

 2014-ben: 25.939.297.-Ft 

 

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

származó bevételek összege: 

 2013-ban: 7.229.603.-Ft 

 2014-ben: 8.473.847.-Ft 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2014. 2015.01.01– 2015.10.15. 

781.e.-Ft 0. –Ft 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke: 

lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 253. e-Ft 

2015.10.15-ig: ajándékozás: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 126. e-

Ft 

 

Határozati javaslat 
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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, 2015. október 14. 

 

          

Dr. Dancsecs Zsolt  

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

A 2016.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. 2016. 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. 
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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 
letelepítéséről gondoskodni kell.   
További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek 
megszerzése által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második 
ütemben az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as 
gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése a magyar államtól. 
 
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 
üzemeltetésérőle. 
 

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! 
 
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül 
az erdőkre vonatkozó külön előírások:   
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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.) 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 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, - 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 laktanya” 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 
további fejlesztését, átépítését napirenden kell tartani. 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:  
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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.   
 

 

IV. 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. 
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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    

 

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    

S
z
tg

-F
a

rk
a

s
fa

 

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    
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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 
S

z
tg

. 
H

á
rs

a
s
 t

ó
 é

s
Z

s
id

a
 k

ö
z
ti
 t

e
rü

le
t 

2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 

S
z
tg

-F
a
rk

a
s
fa

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S   
a Képviselő-testület 2015. október 28-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 2014. 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 mélyrehatóbban 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 

tartozik. 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. Szentgotthárd – 

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.  
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II. 

 

Útfelújítások 

 

A Képviselő-testület 2015. februári ülésén foglalkozott a 2015. évre vonatkozó 

önkormányzati utak burkolat-felújításával és 38/2015. számú határozatában döntött a Tompa 

M. utca, illetve Váci M. utca burkolat-felújításáról, valamint arról, hogy a vis maior 

támogatással érintett utcák felújítása során a pályázatból nem finanszírozott felújítási 

munkálatok költségeit is finanszírozni kell. A vis maior támogatással pedig nyolc utca volt 

részben érintett burkolat-felújítással. Felhívjuk a figyelmüket, hogy vis maior támogatásnál az 

előírások alapján csak az eredeti állapot volt helyreállítható, ezért ezekre az útszakaszokra 

bazaltzúzalékos kiegyenlítés után 1 rétegű hengerelt aszfalt került, így például, ahol eredtileg 

sem volt csapadékvíz-elvezetés ott annak kiépítése csak saját forrásból lehetséges (pl.: 

Felsőpatak utca). 

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., Tompa M utca 385,50 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása, meglévő járda 

burkolat felújítása, folyókák 

kiépítése (az utca teljes 

szakasza) 

5,50 m széles új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

(2 rtg-ben: kiegyenlítő + 

kopóréteg), meglévő járda 

burkolat felújítása, 

kocsibejárók kialakítása, 

folyókák kiépítése, 

közműaknák szintbeemelésével 

55.838.979,- Ft 

2., Váci M.  187,50 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása (az utca teljes 

szakasza) 

CKT útalap építése, új AC-11-

es jelű hengerelt aszfaltréteg 

készítése, kocsibejárók 

kialakítása, közműaknák 

szintbeemelésével 

14.816.150,- Ft 

3., Alsópatak utca 315,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

5.591.260,- Ft 

4., Felsőpatak utca 763,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

14.941.780,- Ft 

5., Zöldlomb utca 185,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

3.385.700,- Ft 
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árkok, átereszek tisztítása 

6., Erdei u. 175,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

3.521.970,- Ft 

7., Toldi M. u. 230,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

4.376.070,- Ft 

8., Babits M. u. 145,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

2.402.510,- Ft 

9., Kodály Z u. 240,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

7.109.780,- Ft 

10., Dobó I. u. 50,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(vis maior támogatásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

1.271.660,- Ft 

11., Kodály Z u. 145,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése 

2 rtg.-ben, kétoldali padka 

kialakítása, árkok, átereszek 

tisztítása 

6.828.394,- Ft 

12., Dobó I. u. 195,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

5.222.258,- Ft 

13., Toldi M. u. 195,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

5.117.520,- Ft 

14., Erdei u. 165,00 m 

hosszúságú útszakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

(saját forrásból vis maior 

támogatással nem érintett 

szakasza) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása, 

árkok, átereszek tisztítása 

3.761.765,- Ft 
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15. Széchenyi úti hídhoz 

kapcsolódó burkolat-

felújítás (részben vis maior 

támogatásból, illetve részben 

saját forrásból) 

Az újjáépített híd előtti és utáni 

burk.-felújítás 

2.078.192,- Ft 

16. Toldi u., illetve 

Alsópatak utca felső 

szakaszának (össz.: 200 m) 
tartalékkeretből elrendelt 

burkolat-felújítása (saját 

forrásból) 

Meglévő burkolat 

szélességében új AC-11-es jelű 

hengerelt aszfaltréteg készítése, 

kétoldali padka kialakítása 
4.540.837,- Ft 

 

 

Forgalmi rend változások 

 

Tájékoztatás a legutóbbi 2014. októberi ülésen, a 247/2014. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

Széchenyi utcában 2 db sebességkorlátozó 

berendezés telepítése 

Nem támogatta a Képviselő-testület 

József A. utca egyirányú szakaszán a kerékpárosok 

forgalommal szemben történő közlekedése 

Nem támogatta a Képviselő-testület 

Fizető-parkolók rendelet módosítás kék zónával 

kapcsolatban 

Nem támogatta a Képviselő-testület 

Forgalomtechnikai tükrök kihelyezése (Kossuth L. 

utca (mentőállomás), Bethlen G. utca-Rózsa F. u.-

Árpád u. kereszteződése, Deák F. utca – József A. 

utca kereszteződése 

A forgalomtechnikai tükrök 

kihelyezése, illetve burkolati jel 

felfestése a Mentőállomás elé 

megtörtént 

Alkotmány utca autóbuszöböl Engedélyezési eljárása folyamatban 

van 

 

 

III.  

Javaslatok 

 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

1. Széll Kálmán téri szökőkút melletti út: A Képviselő-testület júniusi 
ülésén az akkor elkészült új várkerti parkoló kapcsán hozott 152/2015. 
számú határozatának 2. pontjában javaslatunkra döntött arról, hogy Széll 
Kálmán téri szökőkút mellett lévő úton a Széll K. tér 19. számú ingatlan 
kapualjától behajtási tilalmat rendel el az áru ki-, berakodást és a Széll K. 
tér 13-17. garázsaihoz történő behajtás kivételével. A javaslatunk indoka 
az volt, hogy ezen a területen a kihelyezett várakozni tilos tábla ellenére 
folyamatosan várakoznak járművek és a szabálytalanul várakozó autósok 
miatt folyamatosan balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki, illetve a 
szabálytalanul várakozó autók miatt az úton jogszerűen „tartózkodó” 
forgalom is akadályokba ütközik. Folyamatosan a járda területét igénybe 
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véve állnak meg az autósok, így pl. babakocsival csak az út területén lehet 
közlekedni. Ezzel összességében a KRESZ szabályait sem veszik 
figyelembe, mivel jelenleg várakozni tilos kivéve áru ki-, berakodás idejére 
korlátozás van a területen, ennek ellenére parkolónak használják 
folyamatosan a területet. A hatósági jelenlét nem biztosítható folyamatosan 
csak ezen a területen. A testületi döntést követően az érintett útszakaszon 
lévő üzletek tulajdonosai/üzemeltetői a csatolt írásbeli kérelemmel 
fordultak többek között a képviselő-testülethez. Kérték, hogy a képviselő-
testület vonja vissza a behajtási tilalom elrendelésével kapcsolatos 
döntését. Az útszakaszon továbbra is maradjon meg a jelenlegi 
szabályozás a várakozni tilos áru ki, berakodás kivételével. Véleményük 
szerint a jelenlegi tábla szigorúbb betartásával a fentiekben részletezett 
balesetveszélyes helyzetek elkerülhetőek lesznek és az ő üzleti érdekeik 
sem sérülnek. Segítségül felajánlották, hogy az ott közlekedőket 
folyamatosan tájékoztatják a szabályokról, illetve a környéken lévő 
parkolási lehetőségekről, valamint a hatósági ellenőrzéseket elősegítik a 
területen szabálytalanul várakozó járművek bejelentésével. Ezt követően a 
vállalkozók valóban jelezték is telefonon a szabálytalanul parkolásokat – a 
közterület-felügyelők amennyiben a közelben voltak odamentek és 
bírságoltak is, továbbá valóban összefogtak az érintett vállalkozók, hogy 
érvényt szerezzenek a kihelyezett közlekedési táblának, figyelmeztették az 
ott állókat, külön figyelemfelhívó plakátokat gyártattak és helyeztek ki az 
üzleteikre. A Képviselő-testület augusztusi ülésén a behajtási tilalom 
elrendelésének végrehajtását felfüggesztette. Kérte, hogy a mostani 
előterjesztésben térjünk vissza a problémára. A jelenlegi jelzőtáblánál 
(várakozni tilos) a KRESZ előírásai szerint úgy lehet megállni, hogy a 
jármű vezetője a járműnél marad, kivéve a mozgáskorlátozott személy 
járművét (ideértve az őt szállító járművet is), illetve a betegszállító 
járművet, valamint a kiegészítő táblán szereplő áru ki-, berakodást végző 
járműveket.  
Amennyiben a Képviselő-testület fenntartja korábbi döntését és behajtási 
tilalmat rendel el erre az útszakaszra, akkor javasoljuk fizikai akadály 
létesítését is egy automata süllyedő forgalomkorlátozó oszlop telepítésével 
hiszen enélkül a probléma továbbra sem oldódik meg, leginkább ennek 
kiépítésével lehet hatékonyan  érvényt tudjunk a jelzőtábla hatályának. 
Ennek bekerülési költsége: … M Ft. 
 
Ami a jelenlegi tábla meghagyása mellett szól: 
- az útszakaszon kialakult egy olyan összefogás néhány üzlet tulajdonosa 
és az önkormányzat között ami egyelőre szokatlannak tűnik – de 
összességében oda vezetett, hogy lényegesen javult a helyzet a Széll K. 
tér ezen szakaszám 
- e rendszer fenntartásával egyetértenek azok akik az érintet útszakaszon 
üzletet tartanak fenn, vagy garázsokkal rendelkeznek. 
- Ugyanakkor szakemberek véleménye szerint a Várakozni tilos táblát 
kevésbé veszik komolyan a közlekedők és könnyebben hagyják azt 
figyelmen kívül – a mai rend tehát törékenynek is tűnhet 
- ugyanakkor minden érintett vállalkozói (üzlettulajdonosi) tiltakozás 
ellenére tudunk olyan üzlettulajdonosról, aki saját maga sem tartja be a 
jelenlegi tábla előírásait és hosszabb ideig is üzlete előtt várakozik  
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- a jelenlegi rend megtartása semmiféle költséggel nem jár az 
önkormányzat számára 
- a jelenlegi valóban kedvezőbb állapotból kiindulva és remélve azt, hogy 
ezt meg is tartható tény az is, hogy a helyzet ismételt romlása esetén 
bármikor elrendelhető lesz a behajtási tilalom később is 
 
Ami a behajtási tilalom elrendelése kapcsán felvetődik: 
- a szabálytalanul behajtó ellen a fizikai akadály megépítése nélkül  akkor 
is intézkedni kell, és ugyanígy nem lesz arra külön embere sem a 
közterület-felügyeletnek, sem a Rendőrőrsnek. A fizikai akadály kialakítása 
viszont pénzügyi forrást igényel 
- ugyanakkor ennek a rövid útszakasznak a megvédésére erősen túlzott  
sorompó illetve a földből kiemelkedő és süllyedő oszlop elhelyezése 
 
- a behajtani tilos tábla és esetleges fizikai akadály elhelyezése akadályt 
és nehézséget okoz az érintett utcában lakóknak még akkor is, ha ez egy 
érintő kártyával vagy más egyszerűbbnek tűnő módon lesz működtethető 
- e megoldás ellen határozottan tiltakoznak az érintet üzletek tulajdonosai 
 
- Ugyanakkor a Közbiztonsági Bizottság ülésén a Rendőrség képviselői ezt 
a megoldást tartották  hatékonyabbnak és ezt támogatták.  
 
- a hatóságok képviselői szerint a behajtani tilos táblának lényegesen 
nagyobb a visszatartó ereje  
 
- Ugyanakkor miután jelen pillanatban a Várakozni tilos tábla mellett is 
rend van a területen, ennél sokkal nagyobb rend a behajtani tilos esetén 
sem lesz 
 

2. A Szentgotthárd, Kethelyi út 25. számú ingatlan lakói a csatolt kérelemmel 
fordultak hivatalunkhoz. Az ingatlanuk előtt van egy kijelölt buszmegálló 
„Barna ház”). Ennek az áthelyezését kérik a városközpont irányába 15 
méterrel. Indokuk, hogy a rendőrség bejelentések alapján már többször 
kint volt a helyszínen, arra hivatkozással, hogy az utasok nem tudnak 
leszállni az autóbuszról ha a kapubejárójuk előtt megállnak. A KRESZ 
szabályai szerint jelenleg a kapubejárójuk előtt sem állhatnak meg, mivel 
az még a buszmegálló tábla hatálya alá tartozik. Az útszélén pedig azért 
nem tudnak megállni, mert ez a szakasz egy útkanyarulatban helyezkedik 
el, és így ott a megállás balesetveszélyt jelentene. Ezek szerint 
szabályosan még a kapu kinyitásának idejére sem állhatnának meg 
ingatlanuk előtt, vagy az ingatlanuk közelében. Javasoljuk, hogy a 
buszmegálló táblát helyezzük át 5 m-re előrébb a városközpont irányába 
és így már szabályosan meg tudnak állni a kapubejárójuk előtt. Ehhez 5 
méterrel meg kell hosszabbítani a nyílt csapadékvíz-elvezető árok 
lefedését is. A járda és a buszmegálló állapota egyébként is kritikus, több 
jelzés is érkezett, hogy eső után, hóolvadás idején hatalmas vízócsa 
keletkezik ami a le- és felszállást komolyan nehezíti. E megoldással 
egyidejűleg ezt a problémát is elhárítanánk. 
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3. Jelenleg folyik a vasútállomásnál az új autóbusz-pályaudvar építése. A 
pályaudvar áthelyezésével változik az érintett önkormányzati utak forgalmi 
rendje is. Erre  a beruházó rendelkezik a közlekedési hatóság által 
jóváhagyott engedéllyel. Ezek szerint Ady E. utca – Gárdonyi G. utca 
vasútállomás – Mátyás király utca közötti szakaszán egyirányú közlekedés 
lesz érvényben a Mátyás király utca irányába a buszpályaudvar 
forgalombahelyezése után. 

 

 
4. A Domi-Invest Ingatlanhasznosító Kft. a csatolt írásbeli kérelemmel fordult 

hivatalunkhoz. A Szentgotthárd, Nyárfa u. 2. számú alatti telephelyük előtti 
zavartalan közlekedés érdekében megállni tilos jelzőtáblát helyezne ki erre 
a szakaszra saját költségén. Indoka, hogy a kamionosok ezt a szakaszt 
előszeretettel parkolásra használják és ezáltal indokolatlanul zavarják a 
telephelyük megközelítését. E kérelem teljesítését azzért javasoljuk 
alaposabban is végiggondolni, hiszen korábban éppen azt szorgalmaztk, 
hogy Elkerülendő azt, hogy a szentgotthári kamionvezetők a 
házuk/lakásuk előtti utakon parkoljanak hét végén vagy az esti- éjszakai 
órákban és azt támogattuk, hogy menjenek a szerelvényeikkel az Ipari 
Park útjaira. Ez a helyzet az elmúlt 5-10 évben jelentősen javult, több 
kamion is ott áll. Ismételten felhívójuk a figyelmet a precedens veszélyeire 
hiszen ezt követően a többi ott lévő vállalkozás is jöhet hasonló kéréssel. 
Az biztos, hogy a parkolás smmilyen formában nem veszélyeztetheti egy 
vállalkozás területére való behajtást és kihajtást – és ha szükséges ez, 
akkor ennek érdekében lehet ugyan táblát kihelyezni, de ez lehetőség 
szerint csak a legszükségesebb és legindokoltabb helyen és hosszban 
történhessen. 
 

5. A Szentgotthárd, Hunyadi úti Szakorvosi rendelő épülete előtt lévő 
parkolók (6 db) a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla szerint a 
rendelőhöz gépjárművel érkező betegek/kisérőik számára vannak 
fenntartva. Nyilvántartásunk szerint ennek a kiegészítő táblának a 
képviselő-testület általi jóváhagyása még nem történt meg. Ezt a parkolót a 
„közelmúltban” felfedezték a nem a szakorvosi rendelőhöz érkező autósok 
is és sokszor napokig ott parkolva elfoglalják a helyet a rendelőbe érkező 
beteg/kisérőik elől. A hatékonyabb hatósági fellépés  érdekében javasoljuk 
ennek a kiegészítő táblának az utólagos jóváhagyását.  

 

 
6. Elsősorban a vis maior támogatásnak köszönhetően idén több 

önkormányzati tulajdonú és kezelésű út burkolata újult meg. Egyrészt a vis 
maior támogatás előírásait – csak a meglévő állapot állítható helyre -, 
illetve másrészt az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve az utak 
pályaszerkezetének a megerősítésére, vagy új útalapok építésére a Váci 
M. utca kivételével nem volt jelenleg lehetőség. Továbbá hosszú évtizedek 
elmaradását sem lehet pár év alatt behozni. A jóváhagyott vis maior 
támogatás szerint egy bazaltzuzalékos kiegyenlítés után 1 rétegű melegen 
hengerelt aszfalt került ezekre az utakra, így a pályaszerkezetük továbbra 
sem alkalmas nagy tömegű gépjárművek közlekedésére. Javasoljuk, hogy 
az Alsópatak utcában, ahol eddig még nem volt érvényben súlykorlátozás 



 
 

288 

 

itt is rendeljük el.. Ebben az esetben jogszabályi előírások alapján a 
közútkezelő megtagadhatja a behajtást, ha a megengedett össztömeget 
túllépő szállítmány megbontható, vagy más közlekedési eszközzel is 
továbbítható, vagy időjárás függvényében engedi ezekre az utakra történő 
behajtást. A többi utcában (Felsőpatak utca), vagy az egész városrészen 
(pl.: Rábafüzes, Zsida városrészeken) már korábban is  súlykorlátozás volt 
elrendelve, amelyet most is indokoltnak tartunk.  

 

 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Széll Kálmán téren behajtási 

tilalomelrendelése + automata süllyedő 

oszlop elhelyezése 

25.000,- Ft (jelzőtábla) 

….,- M Ft (süllyedő oszlop) 

2., Kethelyi u. 25. szám előtt lévő 

buszmegálló tábla áthelyezése 

225.000,- Ft 

3., Buszpályaudvar áthelyezéshez 

kapcsolódó egyirányúsítás 

- 

4., Nyárfa utca megállni tilos (kérelmező 

saját költségén) 

. 

5., Szakorvosi rendelő előtti parkoló betegek 

részére (utólagos jóváhagyás) 

- 

6., Súlykorlátozások (...) ….,- 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 a 152/2015. számú 

határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán 

téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól 

induló szakaszán kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelésére vonatkozó - döntését nem vonja 

vissza. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2015. évi költségvetése út – híd 
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keret terhére biztosítja. Továbbá az automata süllyedő forgalomtechnikai oszlop 

elhelyezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ... 

 

Határidő:  2015. december 01. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. számú 

határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán 

téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól 

induló szakaszán kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelésére vonatkozó - döntését visszavonja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Kethelyi út 25. számú ingatlan előtti buszmegálló jelzőtábla 5,00 

m-re történő előbbre helyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2015. 

évi költségvetése út – híd keret (jelzőtábla áthelyezés), illetve vízkárelhárítás 

keret (zárt vezeték meghosszabbítás, összefolyóakna építés) terhére biztosítja.  

 

Határidő:  2015. december 01. 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Kethelyi út 25. számú ingatlan előtti buszmegálló jelzőtábla 5,00 

m-re történő előbbre helyezésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Ady E. utca – Gárdonyi G. utca vasútállomás – Mátyás király 

utca közötti szakaszán egyirányú közlekedés elrendelésével a Mátyás király utca 

irányába. 

 

Határidő:  új buszpályaudvar forgalomba-helyezésével 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Nyárfa utca Haris út – 1956-os emlékerdő közötti szakaszán a 

Rába-folyó irányába - a Domi Invest Kft telephelye felőli oldalon  annak  egy  

kb. 30 méteres  szakaszám ahol a telephelyre való be- és kihajtás miatt ez 

leginkább szükséges - megállási tilalom elrendelésével. A tábla kihelyezése csak 

a Városüzemeltetéssel való előzetes egyeztetés után lehetséges.  A jelzőtábla 

kihelyezésének költségét a kérelmezőnek kell viselnie.  
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Nyárfa utca Haris út – 1956-os emlékerdő közötti szakaszán a 

Rába-folyó irányába megállási tilalom elrendelésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Hunyadi  úti Szakorvosi Rendelőintézet épülete előtt lévő 6 db 

parkolónál „a Szakorvosi Rendelőbe érkezők részére” feliratú kiegészítő tábla 

elhelyezésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Alsópatak utcában 5,00 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A  

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2015. évi költségvetése út – híd keret 

terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2015. december 01. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem egyet ért a 

Szentgotthárd, Alsópatak utcában 5,00 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. október 18. 

 

 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem: 
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