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Tárgy: A 2017. évi képviselő-testületi munkaterv módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú határozatával
fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2017. évi munkatervét.
A Képviselő-testület munkaterve a decemberi ülés időpontját meghatározva tartalmazza az „A
munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi
gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete
Szentgotthárdon.” című napirendet.
Szentgotthárd ipari életében jelenleg több céget is érintően jelentős átalakulások zajlanak, melyek
természetesen kihatással vannak a foglalkoztatottság helyzetére, a munkaerő piaci folyamatokra is.
Egy évvel ezelőtt amikor az éves munkatervet elfogadtuk nem lehettünk annak tudatában, hogy az
év második felére egyes cégeknél átmenetinek tűnő negatív folyamatok indulnak el Szentgotthárd
gazdasági életében. Ma látjuk azt az átmenetinek tűnő visszaesést ami a legnagyobb szentgotthárdi
munkáltatónál van, ugyanakkor látszanak kedvezőbb fejlődési irányok más munkáltatóknál – azt
gondoljuk, hogy ebben a helyzetben
az esetleges gazdaságfejlesztés, gazdaságélénkítés
kérdésében nem lehet tisztán látni . néhány hónappal később lenne érdemes erre visszatérni. Ezért
javasoljuk a fenti napirend későbbi időpontban való megtárgyalását, egyúttal törlését a 2017. évi
képviselő-testületi munkatervből.
Amint az a 2018. évi képviselő-testületi és állandó bizottsági munkatervről szóló előterjesztésben
látszik, ott a 2018. márciusi ülésre javasoltuk előterjeszteni a témát. Úgy kalkulálunk, hogy a
jelenleg zajló folyamatok akkorra már olyan szakaszba érnek, amiből egyrészt valós képet
kaphatunk az elmúlt időszak eseményeiről és eredményeiről, ugyanakkor már egy tisztább
jövőképet is fel tudunk vázolni az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását ennek megfelelően
jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú határozatának
mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
munkatervét úgy módosítja, hogy törli az „A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon.
Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program
áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon.” című napirendet.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. december 4.
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzés:Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 2018. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves ellenőrzési terv
elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára
2018. évre vonatkozóan.
I.

Bevezetés

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritások (3. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés Önkormányzati Társulás
szintjén szervezett. A Képviselő-testület által elfogadandó belső ellenőrzési terv a
Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat tartalmazza (4. számú melléklet).
Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves
tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések,
amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során az itt feltüntetetteken felül folyamatosan
lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt.
Belső ellenőr alkalmazásával kell gondoskodni az önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119.§-a alapján.
Ezt az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban oldja meg. A belső
ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a
belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Mötv., a Bkr. és a Belső Ellenőrzési
Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a Belső ellenőrzési
stratégia 2015 – 2018. című dokumentumban megfogalmazottakra. Az ellenőrzési feladatok
tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. Az
ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további ágazati jogszabályok is meghatározóak.
Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt
venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű,
átfogó értékelését.
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Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:
 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra,
 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését,
 összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén,
 törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó
területek minél nagyobb mértékű lefedésére.
A tervezett ellenőrzések tárgya és célja
Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Bkr. 33. §-ában előírtak szerint összeállított
ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:
 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági
háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere
alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek
feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és
azok eredményessége megfelelő-e?
 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés
végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen
végezték-e?
 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően
kerültek-e végrehajtásra?
 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és
okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az
elvárásoknak?
 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?
 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a
követelményeknek?
 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a
szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)
 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?
A 2018. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló
revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra.
A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok
indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.
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II. Várható szakmai hatások
Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és az
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a szabályszerűségi,
szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.

III. Kapcsolódások
A 2018. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős miniszter
által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EUkonform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen, különös tekintettel a Bkr. 32. § (4)
bekezdésére, mely szerint helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a
képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Németh-Tóth Marianna - belső ellenőr

Szentgotthárd, 2017. november 30.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2015 – 2018.
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok
 munkahelyteremtés elősegítése [befektetés ösztönzés: ipari területek biztosítása,
üzemcsarnokok építése, inkubátorház létrehozása révén]
 turizmus fejlesztése és ösztönzése [Alpokalja Idegenforgalmi Központ kialakítása,
sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése,
meghonosítása]
 a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése
 a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok, mozi
színház, koncertek, kiállítási terek]
 vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése]
 szellemi tőke letelepedésének támogatása
 lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása
 lakások építése a volt határőrlaktanyák átalakításával, egyéb önkormányzati épületek
átalakításával
 az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása
 városi mobilitás, közösségi közlekedés javítása, fejlesztése; járdák, úthálózat
felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források igénybe
vételével]
 infrastruktúra fejlesztése [elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztése]
 kereskedelem/vendéglátás [termelői piac felfuttatása; további kereskedelmi egységek
kialakítása;
helyi
termékekkel
való
kereskedés
feltételinek
javítása;
szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi-, és vendéglátó
vállalkozásokkal]
 szolgáltatási szektor fejlesztése [szolgáltató és kereskedőház kialakítása]
 a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedésének elősegítése
 az egészségügy ellátási színvonalának fenntartása, elsődlegesen az ellátások
költséghatékony módon való megszervezésével
 a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és
szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése;
sportturizmus fejlesztése [sportcsarnok, műfüves/atlétikai pálya kialakítása]
a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása
 környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés
 együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel kölcsönös előnyök alapján
 térségi együttműködés erősítése
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A belső ellenőrzés stratégiai céljai
Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési
hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni:
 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan
betartása.
 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni azok
megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.
 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.
 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi
javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes
végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a
rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a
racionális feladatellátás szorgalmazása.
 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy
elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.
 Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.
 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.
 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése,
feltárása érdekében.
 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, a
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.
 Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.
 A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.
A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek
belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a
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szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban
mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok
aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését. Ezen
elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen
végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért
következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget
nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat
megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden évben
felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani.
Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi
előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője
köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló benyújtásával
párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden
évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és
a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató
folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a
közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra
kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások
tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami
befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges
jellemzője van:
 a bekövetkezésének valószínűsége,
 a bekövetkezés hatása.
Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:
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 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;
 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;
 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések,
az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok;
 szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és megszervezésének
korlátai];
 személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];
 kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];
 belső szabályozás komplexitása
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai
gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket.
A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés,
illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.
A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység
minőségének javítása érdekében.
A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az
önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a
működésüket.
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb
szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.
A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:
 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;
 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.
A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett
ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba
hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, és külön
jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.
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Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású
belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-egyetemi diploma
(PTE-KTK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2017. május 8-tól).
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) a belső ellenőr 2018. év folyamán veszrészt. 2017. év elején történt meg nyilvántartásba
vétele is (regisztrációs száma: 5115757).
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel
dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén
rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés,
vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.
A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjárműhasználat költségeinek megtérítésére.
Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt,
tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális
témákat].
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2. számú melléklet

A 2018. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2018. 01. 01 – 2018. 12. 31.)
Naptári napok száma:

365 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

104 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

11 nap/fő

Munkanapok száma:

250 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

34 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

20 nap/fő

Revizori napok száma:

186 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 186 nap = 186 revizori nap

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

186 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (18%):

-33 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

153 nap
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3. számú melléklet
Kockázatelemzés kritérium mátrix
Kockázatelemzés

Ellenőrizendő
folyamatok

Célra
gyakorolt
hatása
[magas(5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Bekövetkezésének
valószínűsége
[magas (5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Pont

1. Felügyeleti Ellenőrzés
(Családsegítő és Gyermek
Jóléti Szolgálat)

5

3

15

2. Nem kötelező
önkormányzati feladatok
ellátásának vizsgálata
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)

4

3

12

3. Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése (Szentgotthárd
Város Önkormányzata)

5

3

15

4

3

12

3

3

9

4

3

12

4. SZET Kft
gazdálkodásának vizsgálata
(Szentgotthárd Város
Önkormányzat)
5. Utóellenőrzés a
2017. évi ellenőrzésekből
(Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás
települései)
6. Állami támogatás
igényléshez szükséges
nyilvántartások ellenőrzése
(SZEOB Tótágas Bölcsöde
(Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás )
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7. Humán erőforrás
gazdálkodás szabályozása
(engedélyezett létszám,
végzettségek, juttatások)
(Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás
Intézményei)

3

3

9

8. Szentgotthárd Város
Önkormányzat által nyújott
támogatás felhasználásának
vizsgálata
(PKKE, TDM
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata))

4

2

8

9.Gépjármű használat,
gépkocsi elszámolás
ellenőrzése
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata,
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

3

3

9
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2017.

Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

1.

Családsegítő és
Gyermek Jóléti
Szolgálat

Felügyeleti
ellenőrzés

Célja: előírások betartásának
megvalósulása
Ellenőrizendő időszak: 2017. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

szabályszerűségi
ellenőrzés

2018. év
I. negyedév

15 nap

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Nem kötelező
önkormányzati
feladatok
ellátásának
vizsgálata

teljesítmény
ellenőrzés

2018. év II.
negyedév

15 nap

3.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Közbeszerzési
eljárások
ellenőrzése
2017. évre

Célja: annak megállapítása,
hogy a feladatok ellátása
hatékony-e
Ellenőrizendő időszak: 2017. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott
Célja: a közbeszerzésekre
vonatkozó előírások teljes
körűen betartásra kerüljenek,
megfelelő kontrollfolyamatok
működjenek, az ellenőrzések
által feltárt hiányosságok
megszüntetése
Ellenőrizendő időszak: 2017. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési

● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó
jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● a nem megfelelő
gazdálkodás
többletkiadásokat okozhat
● humán erőforrás nem
megfelelő kihasználtsága
● vonatkozó jogszabályok
előírásainak be nem tartása
● a jóváhagyott
előirányzatoktól való
eltérés
● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelmen
kívül hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem
pontos teljesítése
● a beszerzések,

rendszerellenőrzés

2018. év
III. negyedév

10 nap

15
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programban meghatározott

4.

SZET
Szentgotthárdi Kft.
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzata)

A SZET Kft
gazdálkodásána
k vizsgálata

5.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás települései

Utóellenőrzés a
2017. évi
ellenőrzésekből

6.

SZEOB Tótágas
Bölcsöde
(Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás )

7.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
Intézményei

8.

PKKE, TDM
(Szentgotthárd

Állami
támogatás
igényléshez
szükséges
nyilvántartások
ellenőrzése –
kimutatások a
bölcsödébe járó
gyermekekről
Humán
erőforrás
gazdálkodás
szabályozása
(engedélyezett
létszám,
végzettségek,
juttatások)
Szentgotthárd
Város

Célja: a kft. működésének
részletes áttekintése, elsősorban
a kiadási oldalon a gazdálkodás
hatékonyságára
tekintettel
Ellenőrizendő időszak:2017.év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott
Célja: 2017. évben lefolytatott
ellenőrzések megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak: 2017. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott
Célja: az állami támogatások
igényléshez , elleőrzéshez
kapcsolódó jelentések
ellenőrzése
Ellenőrizendő időszak:20162017.év Módszere: a konkrét
ellenőrzési programban
meghatározott

beruházások nem
szabályszerű bonyolítása
● a források gazdaságtalan,
szabálytalan felhasználása
● működés egyes
területeken nem
költséghatékony formában
történik

teljesítmény
ellenőrzés

2018. év
III. negyedév

15 nap

● az ellenőrzések során
feltárt hiányosságok,
javaslatok az idő folyamán
nem valósultak meg

szabályszerűségi
ellenőrzés

2018. év
III. negyedév

15 nap

● vonatkozó
jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● a jelentések nem
megfelelő elkészítése
● a jelentések határideinek
be nem tartása

szabályszerűségi
ellenőrzés

2018. év
IV. negyedév

10 nap

Célja: az engedélyezett létszám
ellenőrzése
Ellenőrizendő időszak:20162017.év Módszere: a konkrét
ellenőrzési programban
meghatározott

● vonatkozó
jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● humán erőforrás nem
megfelelő kihasználtsága

szabályszerűségi
ellenőrzés

2018. év
IV. negyedév

18 nap

Célja: a támogatás
jogszabályoknak megfelelő

● vonatkozó jogszabályok
előírásainak be nem tartása

teljesítmény
ellenőrzés

2018. év
IV. negyedév

13 nap

16
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Város
Önkormányzata)

9.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata,
(Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal)

Önkormányzat
által nyújott
támogatás
felszasnálásának
vizsgálata
Gépjármű
használat,
gépkocsi
elszámolás
ellenőrzése

felhasználása
Ellenőrizendő időszak:2017.év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● a támogatások nem
jogszerű felhaszálása

Célja: gépjármű használat
Ellenőrizendő időszak:2017.év
és 2018. év I. félév
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● vonatkozó belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása

szabályszerűségi
ellenőrzés

2018. év
IV. negyedév

10 nap

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 18%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva.

Szentgotthárd, 2017. november 24.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Németh-Tóth Marianna
belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Tárgy: Szentgotthárd település Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet
tervezetének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. évben megjelent a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a
módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet módosítása (továbbiakban: Kormányrendelet).
Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra
helyezi.
A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében a hatályos helyi építési szabályzatok
településképi előírásait, vagy egyéb, építési tárgyú önkormányzati rendeletekben, vagy
„reklám” rendeletben szabályozott településképi előírásokat 2017. december 31-ig lehet
alkalmazni.
Ezen időpontig minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő
új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét,
a Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK).
A településképi rendelet-tervezet szövegének kidolgozása a 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendeletet szerint megtörtént. A településképi rendelet-tervezet alátámasztó munkarészei a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/B. § alapján elkészültek.
A Településarculati Kézikönyv tervezetét a Testület határozatával váleményezte és további
egyeztetésre alkalmasnak találta. A tervezeteket a partnerségi egyeztetés szabályainak
megfelelően véleményezésre közzétettük, valamint megküldtük a jogszabályokban
meghatározott egyeztetésben részt vevő szakmai szervezeteknek.
A fentiek alapján került kidolgozásra Szentgotthárd Településképi Arculati Kézikönyve,
valamint az ASzentgotthárd közigazgatási területére vonatkozó településkép védelméről szóló
rendelet tervezete annak mellékleteivel. Ez elérhető a következő linkre kattintással
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/sztg-tak-egyeztetesi-v4-40988.pdf
A Kézikönyv elfogadása esetén különösen fontos lesz az Ajánlások című 7. fejezet ami a
településkép meghatározása szempontjából irányadó lesz a következő években.A Kézikönyvet
a Képviselő – testület korábban véleményezte, ez alapján a 314/20012. (XI.8.) Korm. rendelet
előírásai szerint véleményezésre megküldte a kormányrendeletben felsorolt szervezeteknek.
A beérkezett vélemények a következők voltak:
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Az elfogadott Települési Arculati Kézikönyv alapján a Településképi Rendelet T. Testület elé
terjesztett szövegét szintén további egyeztetésre fel kell küldeni a következők szerint:
(6) A polgármester az elkészült
a) településképi rendeletet vagy ezek módosítását - a széleskörű nyilvánosság biztosításával partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja szerint,
c) a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a
kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park
igazgatóságnak.21 nap alatt kell ezeknek a szervezeteknek, partnereknek a rendelet tervezetét
vélemáényezni és a vélemények ismeretében fogja azt a testület majd elfogadni.

A fentiek és a jelen előterjesztéshez csatolt mellékletek alapján kérem a T. Képviselőtestületet, hogy döntsön a határozati javaslat elfogadásáról
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd település
közigazgatási területére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv tervezetével egyetért,
azt elfogadja.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Településképi
rendeletének tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért / a következő
kiegészítésekkel, módosításokkal együtt ért egyet: ………
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kiss Gábor Főépítész
Szentgotthárd, 2017. december 6.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. Melléklet: Településarculati Kézikönyv
2. Melléklet: Településképi rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../…. (........) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A§ (1) a) (2) (3) bek. Étv. 29§
(3) bek., Étv. 57§ (3) kapott felhatalmazással, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bek. kapott felhatalmazással, a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet alapján a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § A helyi településkép-védelmi rendelet célja a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt
őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem
figyelembevételével történő – megőrzése vagy kialakítása.
2. § (1) E rendelet hatálya Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni a
hatályos jogszabályoknak, a település Helyi Építési Szabályzatának, valamint jelen rendeletben
foglaltaknak megfelelően szabad.
(3) E rendelet előírásait a hatályos az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott
településrendezési eszközökkel együttesen kell alkalmazni.
(4) A rendelet alkalmazásában a település elfogadott Településképi Arculati Kézikönyve a rendelet 8.
mellékletét képezi
2. Értelmező rendelkezések
3.§ Fogalommeghatározások:
1. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 2. § 1b. alpontjában meghatározott fogalom.
2. Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
4. Cégfelirat: Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felőli homlokzatán megjelenő, az adott
rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy
tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét – tartalmazó tájékoztató szöveg és ábra.
5. Előnevelt díszfa: minimum 5 centiméter törzsátmérőjű kétszer iskolázott, sorfa minőségű (220 cm
feletti törzsmagasságú) faiskolai anyag.
6. Építési reklámháló: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
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rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.)
1. § 1. pontja szerinti berendezés; a reklámszakmában használt építkezési fólia kifejezés is ide
értendő
7. Értékvédelmi dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely tartalmazza az
építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat.
8. Értékvizsgálat: a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai
megalapozására szolgáló esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
9. Fás szárú növény: az olyan növény, amely évelő, talaj feletti, és kemény kéreggel borított szára
van.
10. Fényreklám: bármilyen héttérvilágítással rendelkező fényáteresztő felületen, LCD, plazma TV-n
vagy professzionális kijelzőn, videofalon, projektoron megjelenített, nem közérdekű tájékoztatást
és útbaigazítást szolgáló információtartalom
11. Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és
gondozott fa.
12. Haszonnövény: kertészeti, szántóföldi növénytermesztés során termesztett emberi fogyasztásra
vagy egyéb hasznosításra kerülő kultúrnövény a pázsit kivételével.
13. Helyi egyedi védettségű építmények: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési
tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei,
történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki
szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások,
ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat
módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá helyezett. Felsorolásukat e
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
14. Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezete: az az ingatlan, amelyen a helyi egyedi
védettségű építmény található.
15. Helyi építészeti értéket képviselő épület: azok a nem helyi egyedi védettségű épületek, amelyek az
építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos,
társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése
szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső
díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében
védelem alá nem helyezett, de településkép-védelmi szempontból meghatározóak. Felsorolásukat
e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
16. Helybeli ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és termelő tevékenység: Mindazon őstermelők,
egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok tevékenysége, akik székhelye vagy legalább egy fióktelephelye a településen bejegyzett.
17. Helyi védettségű építészeti érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett építészeti
érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes
előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi
18. Helyi védettségű építészeti örökség: a település építészeti örökségének az Önkormányzat által
védelem alá helyezett kiemelkedő építészeti értékű építményei, épületegyüttesei.
19. Információ hordozó felület: gyűjtő kifejezés, amely magában foglalja a: Cégér, Cégtábla,
Címtábla, Cégfelirat, Építési reklámháló, Fényreklám, Kereskedelmi útirányjelző tábla, Megállító
tábla, Reklámhordozó, Túrista útvonalon elhelyezett útirányjelző tábla kifejezéseket
20. Kereskedelmi útirányjelző tábla: természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végző telephelyének helyére
vonatkozó útirányt jelző, információt adó tábla. A táblán az arculatnak megfelelő felirat és logó is
szerepelhet.
21. Kialakult rend: Az övezeti előírások paramétereire vonatkozó fogalom. Olyan övezet, építési
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övezet és annak paramétere, amely kialakulása korábban, a jelenleg megadható paraméterektől
eltérő módon történt meg. Ezek további alakítása során az illeszkedés elvét kell érvényesíteni a
meglévő karakterjegyek alapján.
22. Közterület: az az állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló
földterület, elsődlegesen közlekedési célú és közmű elhelyezésére szolgáló terület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
23. Közterületről látható telekrész: A telek közterülettel határos területének a közterület határától mért
első 25 méteres, épülettel, építménnyel nem takart sávja.
24. Közterületről látható építményrész: Az építmény közterület felőli homlokzata és az összes
tetőfelülete a hátsókertre nézők kivételével.
25. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt
tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető
módon.
26. Megállító tábla: ideiglenes jelleggel (jellemzően üzletek előtt közterületen) elhelyezett mobil
hirdetőeszköz
27. Műszaki okból nem megvalósítható: olyan akadály vagy körülmény, amely az adott technikai
megoldás kivitelezését ellehetetleníti vagy irreális mértékben megdrágítja. Önmagában az előírt
műszaki megoldás átlagosnál költségesebb volta még nem indok annak műszaki okból nem
megvalósíthatóként értékelésére és annak elhagyására, ez az átlag költségekhez képest igazoltan
kétszeres vagy azt meghaladó beruházási érték felett mérlegelhető.
28. Őshonos növényzet: a tájegységre és azon belül a kistájra jellemző növénypopulációk összefoglaló
neve, mely alkotó növényeinek felsorolását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
29. Portál: egy épület közterülettel vagy közforgalom előtt megnyitott magánterülettel határos
homlokzati főfalán elhelyezett földszinti homlokzati összetett nyílászáró szerkezet, amely
tartalmazhat az épülletbe, épületrészbe való bejutást szolgáló ajtót, ablakot, kirakatfelületet is
egyaránt
30. Reklám elhelyezése: reklám közzététele, illetve reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés
vagy más célú berendezés a 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti értelemben.
31. Reklámhordozó: minden olyan eszköz, tábla, megállító tábla, transzparens, falfestés stb., amelynek
az a célja, hogy a közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre,
eseményre, létesítményre, stb. felhívja, Nem minősül reklámhordozónak az építési adatokról
(határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki vezetőkről) tájékoztató, csak az építkezés
időtartamáig kihelyezett tábla, felirat, valamint a KRESZ-ben,ill. a kötelezően alkalmazandó
ágazati szabványokban szereplő táblák, és az önkormányzat által elhelyezett információs
eszközök.
32. Saroktelek: az a telek, amely legalább két külön helyrajzi szám alatti, egymással legalább 10 és
legfeljebb 160 fokos szöget bezáró közterületi határvonallal érintkezik.
33. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett
legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a közterület
szélessége a nem közterületek között.
34. Szakrális emlék: az emberi civilizáció által felismert vagy épített, a fizikai világban kulturális vagy
természeti örökségként megőrzött vallási vagy természetgyógyászati célú építészeti objektum,
építmény, jel, továbbá élő növény-populáció, vagy ásványi konstelláció. A fogalom használata
független a jelenleg tapasztalható rendeltetéstől, a szakrális emlék tulajdonviszonyaitól vagy
kezelőjétől.
35. Tanösvény: jellemzően táji, természeti környezetben kijelölt a táji, természeti környezet
megismerését segítő, vagy kultúrtörténeti emléket bemutató útvonal
36. Tájidegen növényfajok: tájidegennek számít miden olyan növény, mely képes az őshonos
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vegetáció kiszorítására, növényeinek felsorolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
37. Túrista útvonalon elhelyezett útirányjelző tábla: A jellemzően táji, természeti környezetben
kijelölt gyalogos, kerékpáros, lovas túristaútvonalak mentén elhelyezett, a tájékozódást segítő
telepített útirányjelző, ideértve a tanösvényeken elhelyezett táblákat is, nem ideértve a felfestett,
egyezményes jeleken alapuló piktogrammokat
38. Településkép védelme: a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző
építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji-, természetiérték és az örökségvédelem
figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
39. Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb
mértékben korlátozott.
40. Új építésű épület: olyan épület, amely e rendelet hatályba lépésekor még nem épült meg, vagy
olyan, a rendelet hatályba lépésekor már álló épület, amelynek jelentős mértékű átalakítása során a
földszinti padlószint 20 cm-t meghaladó mértékben változik, illetve a felmenő tartószerkezetek
nagyobb része elbontásra vagy átalakításra kerül.
41. Új hozzátétel: az építészeti örökségvédelem alatt álló építmény kiegészítése, bővítése, olyan
épületrésszel, épület tartozékkal, amely korábban nem tartozott a védett építményhez.
42. Utcaképi védelem: a jelölt utcaszakaszok épületeinek építészeti arculatának, tömegének, jellemző
paramétereinek megőrzését jelenti., amely átalakítás, új építés esetén nem változhat.
43. Védett épület, építmény: az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely
a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti,
helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás. A védett
épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő, illetve
külső és belső díszítő elemeket, valamint – amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt
nevesíti, a használati módot is. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a
telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.
44. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, épület, egyéb elem.
45. Védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy
részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai
értékcsökkenést eredményez.
46. Védett műtárgy: az önkormányzat által védetté nyilvánított műszaki alkotás, műtárgy – különösen
emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés, illetve ipartörténeti emlék.
47. Védett növényzet: az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely fajtájánál,
koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél fogva védelemre
érdemes.
48. Védett terület: helyi területi védelem alatt álló terület.
49. Védett településszerkezet: az önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet,
beépítési mód és építési vonal.
50. Védett településkarakter: az önkormányzat által védetté nyilvánított a településépítészet
jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának együttese.
51. Vendéglátó terasz: olyan függőleges határoló elemek nélkül kialakított burkolt felületű terasz,
amely nem téliesíthető.
52. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj,
illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.
53. Zöldfelületi számítás: belterületi ingatlanokon az 1 db fa/100 m2 arány számításánál a
meghatározott minimális zöldfelület mértékébe számításba lehet venni annak legfeljebb 50 %-áig
a haszonnövények termesztésére szolgáló terület nagyságát.
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II. Fejezet – A rendelet alkalmazási körei
3. A településképi követelmények köre
4.§ (1) A településkép-védelmi rendelet határozza meg:
a) a településképi szempontból meghatározó területeket a településszerkezet, táji környezet,
településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt,
b) a helyi védelmet, azon belül a helyi építészeti és természeti örökség egyedi és területi védelmét, a
védetté nyilvánításnak és a védettség megszüntetésének módját,
c) a településképi előírásokat, az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos
építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatának,
tömegformálásának, homlokzati kialakításának és a zöldfelületek kialakításának szabályait,
d) az információ hordozó felületek elhelyezésének szabályait, azon belül a reklámok, reklámhordozók,
cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének és alkalmazásának, illetve tilalmának
feltételeit.
4. A településkép érvényesítési eszközök köre
5.§ A településkép védelme érdekében e rendelet szabályai szerint
a) településképi szakmai konzultáció keretében a rendeletben foglalt településképi követelmények
teljesülése érdekében az önkormányzat tájékoztatást ad a településképi követelményekről, ennek
keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,
b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az önkormányzat polgármestere az építésügyi
hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében,
továbbá településképi bejelentési eljárást folytat le az egyes információhordozó felületek, különös
tekintettel reklámok, reklámhordozók elhelyezése tekintetében,
c) településképi véleményezési eljárás esetén az önkormányzat polgármestere az építésügyi
engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi
hatósági engedélykérelemhez, vagy az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek,
valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében,
d.) településképi kötelezést adhat ki az önkormányzat polgármestere, amennyiben e rendeletben
foglataknak nem megfelelő tevékenységet tapasztal.
5. A településkép-védelemhez rendelt támogatás és bírság köre
6.§ A településkép védelmével összefüggésben a rendeletben meghatározott módon
a) önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert alkalmaz az önkormányzat a településképi
követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi építészeti örökség megóvása érdekében
b) településkép-védelmi bírságot szabhat ki az önkormányzat polgármestere - ide nem értve a
reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot
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6. A településképi szempontból meghatározó területek célja, lehatárolása
7.§ (1) A település területén található helyi egyedi vagy területi védelemmel nem érintett, de a
településképet településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása annak érdekében
történik, hogy az így lehatárolt területeken a település településkép-védelmi céljait érvényre juttassa
(2) a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozóan a rendelet
a) településkép érvényesítési eszközt,
b) településképi előírásokat kapcsol
8.§ (1) A település a közigazgatási területén településképi szempontból meghatározó területeket állapít
meg
a) az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek alakítása
szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területek
b) a táji, természeti környezet alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó
területek - ide sorolva az 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről értelmében
meghatározott, a település közigazgatási területét érintő térségi övezetek országos övezetei közül az
ba) országos ökológiai hálózat övezetét,
bb) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét,
a kiemelt térségi és megyei övezetek közül
bc) a magterület övezetét,
bd) ökológiai folyosó övezetét,
be) a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről jogszabályban meghatározott Natura 2000 területeket
bf) a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság egyéb, ba), bd), bc),bd),be) pontok egyikébe sem
tartozó védett területeit
c) régészeti érintettségű területek, amelyek listáját a rendelet 3. melléklete tartalmazza
d) a helyi védelemmel érintett ingatlanokkal közös telekhatárvonallal rendelkező ingatlanok
(2) az (1) a) pontban megjelölt területek lehatárolását és az (1) bek. b) pontban megjelölt területek
ábrázolását a rendelet 1. Melléklete tartalmazza
(3) az (1)c) pontban megjelölt területek listáját a rendelet 3. Melléklete tartalmazza
7. A településképi szempontból meghatározó területek esetében alkalmazandó eljárások
9.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területeken építési, szerelési tevékenységgel járó
munkavégzést, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását és információ hordozó felületek
elhelyezését, a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését megelőzően településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni a rendelet VIII. Fejezetében meghatározottak szerint.
(2) A településképi szempontból meghatározó területeken építési tevékenységgel járó munkavégzés, a
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terep természetes viszonyainak megváltoztatását, a teljes település ellátását biztosító felszíni
energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését megelőzően a
7.§.(1)b) ponjában felsorolt területek esetében a településképi bejelentési eljárás lefolytatását
megelőzően a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni.
A területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozata a településképi bejelentési
eljárás kötelező mellékletét képezi.
10.§ A településképi szempontból meghatározó területeken e rendelet 22.§-ában foglalt településképi
előírásokat kell alkalmazni.
IV. Fejezet – A helyi védelem
8. A helyi védelem célja, feladata, meghatározása
11.§ (1) A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek,
közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó
építészeti és táji érték védelme, a település építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek
számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása.
(2)A település épített értékei-tulajdonformára való tekintet nélkül- a nemzeti közös kulturális kincs
részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
12.§ A helyi védelem feladata különösen:
a.)a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, várostörténeti szempontból védelemre
érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: védett érték) körének
számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő
megismertetése;
b.) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás
csökkentése, vagy megszüntetése.
13.§ (1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
(2) A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy
utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és
fejlesztésére irányul.
(3) Az egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot,
településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati
kialakításra,
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)–c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére
terjedhet ki.
14§. (3) A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingó és ingatlanok
köréről az önkormányzat nyilvántartása e rendelet 2. melléklete.
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9 A helyi védelem keletkezése és megszüntetése
15§. (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi
személy egyaránt) írásban kezdeményezheti a Szentgotthádi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjénél, (a továbbbiakban: jegyző). A kezdeményezés joga magát a jegyzőt is megilleti.
(2) A helyi védettség alá helyezésnek, illetve annak megszüntetésének szakmai előkészítése
értékvizsgálat készítése útján az önkormányzati főépítész feladata.
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) az épületek és építmények esetében:
aa) a létesítmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
ab) a pontos hely megjelölését (utcanév, házszám, helyrajzi szám, épületrész),
ac) a létesítmény rövid ismertetését, leírását,
ad) a kezdeményezés indokolását.
b) épületegyütegyüttesek esetében:
ba) az együttes megnevezését, helyrajzi számokkal megadott körülhatárolását,
bb) az együttes rövid ismertetését, leírását,
bc) a kezdeményezés indokolását.
c) területi védelem esetében:
ca) a terület pontos, helyrajzi számokkal megadott körülhatárolását,
cb) a kezdeményezés indokolását.
(4) A kezdeményezést a rendelet TDGS mellékletében lévő űrlapon kell benyújtani
(5) Helyi védelem megszüntetését akkor lehet kezdeményezni, ha
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
d) a védett érték magasabb szintű (műemléki vagy országos természeti) védettséget kap.
e)

a védett érték statikai szakvélemény alapján élet- vagy balesetveszélyes állapotban van.

16.§ (1) A kezdeményezések testületi döntésre történő előkészítéséről az önkormányzat főépítész
szakmai előkészítése után a jegyző gondoskodik.
(2) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az
érdekelteket értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.
(3)Együttesek esetében az értesítés történhet nem névre szólóan, hanem a helyben szokásos módon is.
(4)Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket, illetve személyeket:
a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve képviselője, a tulajdonosi jogok gyakorlója és az
ingatlan használója;
b) önkormányzati főépítész;
c) a kezdeményező;
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d) az ingatlan, vagy közterület fekvése szerint illetékes nemzetiségi önkormányzat elnöke, a városrészi
önkormányzat elnöke.
(5) A használók értesítése a tulajdonos útján történik.
(6) Az értesítést az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra közszemlére kell tenni.
(7) Az értesítésben egyúttal a kezdeményezéssel kapcsolatban véleményt kell kérni az érdekeltektől.
Amennyiben az érdekelt 30 napon belül írásban nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a
kezdeményezéssel egyetért.
(8) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
(9) A helyi védettség kimondását (megszüntetését) kezdeményező előterjesztéseket úgy kell
előkészíteni, hogy azokról a képviselő-testület – lehetőség szerint- évente általában két alkalommal
dönteni tudjon. Az érdekeltek -30 napon belül benyújtott- észrevételeiről- azokat minősítve- a
képviselő-testületet előterjesztésben tájékoztatni kell.
(10) A rendelet elfogadása után védelem alá helyezett értékeket a rendelet 2. mellékletében
szerepeltetni kell.
(11) A rendelet elfogadása után megszüntetett helyi védelmet a rendelet 2. mellékletébéből törölni
kell.
(12) A rendelet elfogadása után védelem alá helyezett értékek értékvizsgálata a rendelet függelékének
részét képezi.
10. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek
17.§ (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A
tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és részletére,
függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem.
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő használattal
kell biztosítani.
(3) A helyi egyedi védelem alatt álló épület, illetve építmény nem bontható. A helyi védelem alatt álló
épület, illetve építmény bontása csak a védelem megszüntetése után lehetséges. A védelem
megszüntetésének feltételeként egyes épületrészek, vagy tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe
való beépítésének kötelezettsége előírható.
(4) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére helyi területi, egyedi és természeti védelemmel érintett ingatlan
és ezek 100m-es körzete, ideértve a közterületeket is, nem vehető igénybe.
(5)Az önkormányzat a védett értékekkel kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtását -az építési hatósági
ellenőrzés szabályai szerint-ellenőriztetheti. A kötelezett (megbízottja) az ellenőrzést tűrni köteles.
11. Helyi védelem esetén alkalmazandó eljárások
18.§ A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingatlanokon és azokkal
közvetlenül szomszésdos ingatlanokon, ideértve a csatlakozó közterületeket is építési, szerelési
tevékenységgel járó munkavégzést, a terep természetes viszonyainak megváltoztatását és információ
hordozó felületek elhelyezését megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a
rendelet IX. Fejezetében meghatározottak szerint.
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19.§ A helyi területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem alá helyezett ingatlanokon e rendelet
23.§-ában foglalt településképi előírásokat kell alkalmazni.
12. A településképi előírások alkalmazási köre és azok ellenőrzése
20.§ A rendelet településképi előírásokat állapít meg
a) a településképi szempontból meghatározó területekre
b) a helyi védett értékekre
c) az a) és b) pontokba nem tartozó egyéb területekre
21.§ A településképi előírások betartásának ellenőrzése
a) előzetesen az egyes építési tevékenységgel járó munkavégzést, a terep természetes viszonyainak
megváltoztatását és információ hordozó felületek elhelyezését, a teljes település ellátását biztosító
felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését
megelőző településképi bejelentési eljárás és településképi véleményezési eljárás során történik.
b) utólagosan az önkormányzat a településképi előírásokal kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtását
-az építési hatósági ellenőrzés szabályai szerint-ellenőriztetheti. A kötelezett (megbízottja) az
ellenőrzést tűrni köteles.
13. Az egyes településképi előírások
22.§ (1)az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek
alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területeken épületet építményt
úgy kell elhelyezni, hogy
a) telepítésével igazodjon a már kialakult környezet beépítési jellemzőihez különös tekintettel a
kialakult beépítési módhoz, az utcában jellemző előkerthez, annak hiányához, vagy
rendszertelenségéhez,
b) telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz
c) kialakult rendezett utcás területeken az utcafronti magastetős épülettömegek tetőgerinc iránya az
utcaképre többségében jellemző irányú kell, hogy legyen
d) épülettömegének szélességi, magassági paramétereit tekintve jelentősen ne térjen el az utcában
már kialakult jellemző méretektől, amennyiben értelmezhető, akkor figyelembe véve az utca
épülettel szemközti oldalát is, a kialakuló utcakeresztmetszet légtérarányait
e) utcafronti homlokzatképzése egyszerű, zárt tömegű legyen, az esetleges erkélyek, konzolok,
plasztikus tömegképzések az épület udvari homlokzataira korltozódjanak,
f) kialakult magastetős környezetben az épület fő tömege, de legalább az utcafronti tömege
magastetős legyen, lapostetős épület bővítése, emeletráépítése esetén a lapostetős kialakítás
megengedett
g) lakó- és vegyes területeken az épület közterülettel határos homlokzatán semmilyen gépészeti
berendezés, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve
hagyományos, épített kémény) a rendelet hatályba lépését követően nem helyezhető el
h) anyag és színhasználatában mértéktartó módon legyen kialakítva, háromnál több anyag és szín
egyidejű alkalmazását a közterületről látható részeken kerülve
i)

anyaghasználatát tekintve alkalmazkodjon az utcaképre többségében jellemző anyaghasználathoz,
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ez lakó- és vegyes területeken, vakolt felületeket jelent kiselemes (cserép vagy pala) fedéssel, ipari
környezetben fémvértezetű homlokzatképzéseket
j)

magastetős épületrész fedése kiselemes fedés, vagy síklemez lehet

(2) az egyes beéptésre szánt területeken fekvő ingatlanok zöldfelületét úgy kell kialakítani,
a) hogy a telek zöldfelületének legalább 50%-a egy egybefüggő felületet alkosson
b) telken belüli parkolólemezek kialakítása esetén is alkalmazni kell a minden 4 megkezdett
parkolóra jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
c) növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet
telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 4. melléklete tartalmazza)
(3) az érintett területek esetén az ingatlanokhoz tartozó útcsatlakozások száma nem nőhet
(4) az ingatlan közterülettel határos kerítése lakó- és vegyes területeken
a) a rendezett utcafronti terepszintől mérten legfeljebb 2m magas, épített kerítés esetén legfeljebb
50cm tömör lábazattal, felette oszlopok, pillérek közt áttört mezővel, vagy nyírt sövénybe rejtett
drótfonat lehet,
b) tömör kerítés csak vegyes területen, vagy zártsorú beépítés esetén létesíthető,
c) a kerítés vonala telekhatáron belül is húzódhat
d) beépítésre nem szánt területen épített kerítés nem létesíthető
(5) a táji, természeti környezet alakítása szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó
területeken , amennyiben azok beépítésre nem szánt területre esnek, épület építése, építmény
elhelyezése esetén úgy kell eljárni, hogy
a) telepítésével igazodjon a térség falusias területeire történelmileg jellemző beépítési jellemzőkhöz
különös tekintettel a beépítési módhoz
b) telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz
c) épülettömegének szélességi, magassági paramétereit tekintve jelentősen ne térjen el a térség
falusias területeire történelmileg jellemző méretektől,
d) homlokzatképzése egyszerű, zárt tömegű legyen, az esetleges erkélyek, konzolok, plasztikus
tömegképzések, tetőfelépítmények a területen kerülendők
e) anyag és színhasználatában mértéktartó módon legyen kialakítva, háromnál több anyag és szín
egyidejű alkalmazását kerülve
f) anyaghasználatát tekintve alkalmazkodjon a térség falusias területeire történelmilegtöbbségében
jellemző anyaghasználathoz
g) közterülettel határos homlokzatán semmilyen gépészeti berendezés, égéstermék-kivezető szerkezet
közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény) nem
helyezhető el
h) telken belüli parkolólemezeinek kialakítása esetén alkalmazni kell a minden megkezdett parkolóra
jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
i)

növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet
telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 4. melléklete tartalmazza)

23.§ A helyi védelemmel érintett ingatlanokon
(1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani,
érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve az
eredeti homlokzati tagozatokat, részletképzéseket, anyaghasználatot, a nyílászárók homlokzati
kialakítását, ideértve azok anyagát és profilkialakítását.
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(2) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása,
utcaképi, településképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a
régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
(3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza,
sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A
belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
(4) A védelem tárgyát is képező épületrész újjáépítésével járó felújítás esetén, az eredeti állapot
korszerű anyagokkal és építéstechnológiákkal újjáépíthető, oly módon, hogy annak településképi
megjelenése az újjáépítés során nem változhat.
(5) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermékkivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített
kémény) a rendelet hatályba lépését követően nem helyezhető el.
(6) Területi védelem esetén a védett területen a telekméret - a szabályozási vonallal jelölt útlejegyzés
végrehajtását kivéve - nem csökkenthető.
(7) Védett terület beépítési módja nem változhat, a területen lévő ingatlanok épületeinek kialakult
struktúráját, utcaképi megjelenését meg kell tartani, új épület építése esetén csak a területen kialakult
rendnek megfelelő tömegalakítású épület helyezhető el.
(8) A védett területen álló épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája,
homlokzati kialakítása, utcaképi, településképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje
és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban
legyen.
(9) A védett területen álló épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem
akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő
használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell
megoldani.
(10) Az utcaképi területi védelemmel érintett területek esetén épület építésénél, felújításánál és
átépítésénél az utcafronti magastetős épülettömegek tetőgerinc iránya az utcaképre jellemző irányú
kell, hogy legyen
(11) Az utcaképi területi védelemmel érintett területek esetén az ingatlanokhoz tartozó útcsatlakozások
száma nem nőhet
(12) A védett természeti érték esetében gondoskodni kell annak szakszerű növényvédelméről,
pótlásáról, szükség szerinti megifjításáról, és folyamatos kertészeti ápolásáról.
24.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területekbe nem tartozó és a helyi védelemmel
nem érintett ingatlanokon területén
a) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezése elsősorban alkalmas terület.
(2) továbbá, az egyes beéptésre szánt területeken fekvő ingatlanok zöldfelületét úgy kell kialakítani,
a) hogy a telek zöldfelületének legalább 50%-a egy egybefüggő felületet alkosson
b) telken belüli parkolólemezek kialakítása esetén is alkalmazni kell a minden 4 megkezdett
parkolóra jutó egy lombos fa ültetésének kötelezettségét
c) növénytelepítések esetén az örökzöld fák és sövények kerülendők, tájidegen, invazív növényzet
telepítése tilos (a tájidegen, invazív fajok listáját a rendelet 4. melléklete tartalmazza)
(3) az ingatlan közterülettel határos kerítése lakó- és vegyes területeken
a) a rendezett utcafronti terepszintől mérten legfeljebb 2m magas, épített kerítés esetén legfeljebb
50cm tömör lábazattal, felette oszlopok, pillérek közt áttört mezővel, vagy nyírt sövénybe rejtett
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drótfonat lehet,
b) tömör kerítés csak vegyes területen, vagy zártsorú beépítés esetén létesíthető,
c) a kerítés vonala telekhatáron belül is húzódhat
d) beépítésre nem szánt területen épített kerítés nem létesíthető
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VI. Fejezet – Az információ hordozó felületek elhelyezése
14. Inormáció hordozó felületek elkelyezésének általános szabályai
25.§ A települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes
fenntartása érdekében az információ hordozó felületek közterületen és közterületnek nem minősülő
ingatlan közterületről látható részén (továbbiakban egyéb ingatlan) való elhelyezésére a település
önkormányzata előírásokat állapít meg. Az ezen ingatlanokon elhelyezett vagy elhelyezésre kerülő – a
talajjal vagy építménnyel szilárdan egybeépített – információ hordozó felületek esetében e rendelet
szabályait kell alkalmazni, függetlenül az elhelyezett információ hordozó felületek anyagától, annak
állandó vagy ideiglenes jellegétől, építési módjától.
26.§ A település önkormányzata a 25.§-ban meghatározott célok elősegítése érdekében települési
arculattervezést végezhet vagy végeztethet. A települési arculattervezés kiterjedhet a településen lévő
információ hordozó felületek kialakításának szabályaira, meghatározva azok anyagát, méretét,
kialakítását, elhelyezésének módját. A meghatározott információ hordozó felületek kialakításának
szabályai a továbbiakban Egységes Információs Rendszer néven a rendelet 1. függelékébe csatolva
szerepelhetnek.
27.§ (1) A település közigazgatási területén információ hordozó felületet létesíteni önállóan,
épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, kéményen, mobil berendezésen, közvilágítási elektromos
tartóoszlopon, és egyéb településképi szempontból alkalmas eszközön lehet.
(2) Információ hordozó felületek elhelyezése e rendelet szerint településképi bejelentési eljáráshoz
vagy településképi véleményezési eljáráshoz kötött vagy kötelezettség nélküli lehet a 9.§ (1), (2), és
18.§ szerint.
(3) Reklámhordozót elhelyezni – területi egységre vonatkozó előírások figyelembevétele mellett – az
alábbiak szerint lehet:
a) Az ingatlan közterület felőli telekhatárán a kerítéssel egybeépítve, annak magasságág, a
közterületbe legfeljebb. 10 cm-t benyúlva.
b) A rendelet 5. melléklet szerinti:
ba) 1. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység
hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére, az ingatlan
tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló, anyagától független –
reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), és az
említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó termékek,
szolgáltatások hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz
elhelyezésére. pontja szerinti tevékenységekhez szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: logó) és
reklámtábla elhelyéze engedélyezett, ezen kívűl más tevékenységre vonatkozó reklámhordozó
elhelyezése tilos!
bb) 2. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon a az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység
hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére, az ingatlan
tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló, anyagától független –
reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), és az
említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó termékek,
szolgáltatások hirdetését, reklámozását szolgáló – anyagától független – reklámeszköz
elhelyezésére. pontja szerinti tevékenységekhez szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: lógó) és
reklámtábla elhelyéze engedélyezett, ezen kívűl egyéb tevékenységre vonatkozóan további 1 db
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reklámhordozó elhelyezése engedélyezett.
bc) Beépítésre nem szánt területeken településképi szempontból meghatározó területek kivételével a
területen több reklámhordozó elhelyezése is lehetséges.
c)Az épületek homlokzatain az érintett homlokzat, tűzfalaknál az érintett tűzfal és a kerítés felületének
legfeljebb 33 %-ig,
d) Az ingatlanhoz tartozó támfalakon,
e) Kizárólag az ipari parkban a kéményre vagy szellőztető berendezés kéményszerű kivezetésére,
maximum a műtárggyal azonos méretben.
(4) A rendelet 5. mellékletében meghatározott 1. sz. körzetű közterületeken reklámhordozót elhelyezni
csak a település Egységes Információs Rendszerén lehet, melynek részeit az 1. függelék tartalmazza,
kivételt képez az autóbuszvárók érkezési és távozási oldalán lévő reklámozásra alkalmas felület,
valamint a saját üzlet (telephely, iroda, vendéglő, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m2–es nagyságot meg
nem haladó megállítótábla elhelyezése.
(5) A Rendelet 5. melléklete szerinti 2. számú körzet területén csak a termálfürdő és a 2. számú
körzetben levő szállodát/szállodákat, hirdető reklámfeliratot szabad elhelyezni.
(6)Nem helyezhető el reklámhordozó:
a) emlékmű, dombormű, képzőművészeti alkotás 3m-es környezetében;
b) iskola, művelődési intézmény közterületre nyíló részén;
c) ha a terület véderdő, vagy közpark zöldfelülete;
d) ha a kilátást gátolja, ill. a városképi, tájképi látványt rontja.
e)szakrális emléken, templomon, illetve egyéb hitéleti céllal hasznosított épületen

(7) Amennyiben az információ hordozó felületek, különös tekintettel a reklám-, illetve hirdetőberendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterületek használatával kapcsolatos
szabályokat és követelményeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását
követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott
kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
15. Információ hordozó felületek elhelyezésének eljárási szabályai
28.§ (1) Mérettől és anyagától függetlenül minden cég- és címtábla, illetve reklámhordozó
elhelyezése, műemléki jelentőségű, illetve a helyi védelem alatt álló területen illetve helyi védett
épületen, építményen történő elhelyezése, és településképi véleményezési eljáráshoz is kötött.
(2) Az országos közutak mentén, az önkormányzati közutak, kerékpárutak, vegyes, gyalogos- és
kerékpárutak és közforgalomnak átadott utak mentén elhelyezkedő információ hordozó felületek
elhelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás is szükséges.
(3) Településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező a 2,0 m2-nél nagyobb épületen, építményen
elhelyezett, reklámhordozó elhelyezése esetében anyagától függetlenül.
(4) Településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező önálló reklámtartó építmény építése,
meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg:
ba) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,
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bb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
(5) Az 5. melléklet 1, 2, és a 3. sz. körzetben a egyéb ingatlanokon folytatott, a 27.§ (3) b) szerinti
tevékenységekre vonatkozó reklámhordozó esetén amennyiben az elhelyezni kívánt reklámhordozó
nagyobb 2 m2-nél, vagy 2 db-nál több reklámhordozót kívánnak elhelyezni, akkor településképi
véleményezési eljárás lefolytatása szükséges.

29.§ (1) A információ hordozó felületek és környezetük jó karbantartásáról a információ hordozó
felületek tulajdonosai kötelesek folyamatosan gondoskodni.
a) A közterületen lévő, és közterületről látható elhanyagolt, tönkrement információ hordozó felületek
eltávolításáról településképi kötelezési eljárás keretén belül lehet intézkedni.
b) Az elhanyagolt, tönkrement információ hordozó felületek, ha azok e rendelet szempontjából egyéb
ingatlanon vannak, és azokat a településképi kötelezési eljárás ellenére sem hozzák rendbe, az
egyéb ingatlan tulajdonosának kell eltávolítania.
(2) A rendelet hatályba lépését követően a közterületre a rendeletben foglaltaktól eltérően kihelyezett
reklámhordozókat el kell távolítani. Az így kihelyezett reklámhordozót a reklámhordozó-tulajdonos
településképi kötelezési eljárásban történő felszólítása után annak értesítése mellett, a reklámhordozótulajdonos költségére és felelősségére a Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.
(3) A rendelet hatályba lépését követően a megelőzően már jogszerűen, de engedély nélkül kihelyezett
reklámhordozókat el kell távolítani.
(4) Az (1),(2),(3)-ban meghatározott esetekhez kapcsolódóan településkép-védelmi bírság állapítható
meg
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16. A településkép-védelmi tájékoztatás biztosítása
29.§ (1)A rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében a
polgármester a településkép-védelmi követelményekről tájékoztatást ad, a szakmai konzultáció
lehetőségét biztosítja.
(2)A polgármester a szakmai konzultációba a település önkormányzati főépítészét bevonhatja, ebben
az esetben a szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközökben található egyéb
követelményekre is kiterjedhet.
17. A szakmai konzultáció eljárási szabályai és jogkövetkezménye
30.§ (1) A szakmai konzultáció igényléséhez előzetesen írásos kérelmet kell benyújtani.
(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a)

a kérelmező alábbi személyes adatait:
aa) nevét
ab) lakóhelye címét,szervezet esetén székhelyét
ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhelye címétől eltér
ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát
ae) telefonszámát, ha van
af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van

b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését
ba) helyrajzi számát
bb) címét, ha van,( település, településrész, közterület megnevezését és jellegét(út, utca, tér),
c) a kérelemmel érintett ingatlanokon végzendő tervezett tevékenység rövid leírását
(3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 1.sz űrlapon van lehetőség
(4) a kérelemnek további kötelező melléklete nincs, az ingatlant és környezetét területet bemutató
(5) A kéremlem beérkezése után 8 napon belül a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségek
valamelyikén a szakmai konzultáció kitűzött időpontjáról értesíteni kell

31.§ (1) A szakmai konzultáción a kérelmező felvilágosítást kap az általa kérelmezett ingatlan,
ingatlanok tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokról és lehetőségekről
(2) A szakmai konzultációról, a tájékoztatás tartalmáról a bármyely fél kérésére írásos emlékeztető
készülhet, amelyet mindkét fél a tájékoztatás megtörténtét igazolóan aláír
(3) Az emlékeztető három példányban készül, amelyből egy a kérelmezőt illeti meg
(4)A (2) bekezdés szerinti emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a
településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során, amíg a települési önkormányzat e
rendeletét bármely okból nem módosítja, vagy a kérelemmel érintett ingatlannak, ingatlanoknak a

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
területileg illetékes földhivatalnál vezettett telekkönyvi állaptában módosulás nem történik.
18. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
32.§ (1)A rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében a
polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le.
(2)A polgármester az építészeti szakmai szempontok érvényesülése érdekében a a bejelentési eljárásba
a település önkormányzati főépítészét bevonhatja.
33.§ E rendelet értelmezésében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 9.§-ban és 28.§
(3),(4) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerint építési engedély köteles esetekben.
34.§ (1) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 1. mellékletében
felsoroltak szerint építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:
a)

A nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.

b) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával
együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
c) Közterületről látható nem emberi tertózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,
melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot vagy a 4,5m
gerincmagasságot.
d) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval
rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legalább 5
napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást biztosító,
valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése.
e) Közterületről látható növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek alapterülete és legmagasabb
pontja az építési tevékenység után meghaladja: beépítésre nem szánt területen a nettó 100,0 m2
alapterületet vagy a 4,5m-t a beépítésre szánt területen a nettó 25,0 m2 alapterületet vagy a 4,5 m-t.
f) A közterületről látható 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb
térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez
szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén.
g) Utasváró fülke építése, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló,
közterületről látható területen történő elhelyezése esetén.
h) Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után
2
sem haladja meg a nettó 50 m alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot
(2) A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha:
a) az új rendeltetés miatt a parkoló-igény növekszik
b) lakás rendeltetés más rendeltetésre változik, vagy lakás rendeltetés alakul ki
c) meglévő rendeltetés ipari, kereskedelmi, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre
változik
(3) A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni, ha közforgalom előtt megnyitott parkoló létesül
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19. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
35.§ (1) A településképi bejelentési eljárás kezdeményezéséhez írásos kérelmet kell benyújtani.
(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a)

a kérelmező alábbi személyes adatait:
aa) nevét
ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét
ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhely címétől eltér
ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát
ae) telefonszámát, ha van
af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van

b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését
ba) helyrajzi számát
bb) címét, ha van,( település, településrész, közterület megnevezését és jellegét(út, utca, tér),
(3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 2.sz űrlapon van lehetőség
(4) a kérelemhez mellékelni kell
a) a 33. §, 34.§ szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által
készített
aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
ac) (szükség szerint) alaprajzot,
ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint
ae) amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik – utcaképi vázlatot,
af) a 9.§ (2) -ben meghatározott eset fennállása esetén az ott meghatározott mellékletet
b) a 33.§ szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által
készített
ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve
technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező
ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint
bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató
látványtervet, fotómontázst,
c) a 27.§ szerinti információ hordozó felületek elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal
rendelkező tervező által készített
ca) műszaki leírást,
cb)

közterületi

elhelyezés

esetén

M=1:500

méretarányú,

a

közmű-szolgáltatókkal
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dokumentáltan egyeztetett –helyszínrajzot,
cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
cd) az építmény érintett részletét, 1 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett
felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint
ce) látványtervet vagy fotómontázst.
cd)a 9.§ (2) -ben meghatározott eset fennállása esetén az ott meghatározott mellékletet
d) a 33.§ szerinti közforgalom előtt megnyitott parkoló esetében – megfelelő jogosultsággal
rendelkező tervező által készített a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos
településrendezési és építési követelményekről 42.§ ban előírtakat igazoló
da) műszaki leírást, mely ismerteti a tervezett parkolófelület műszaki megoldásait a
szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló
járulékos beavatkozásokat, különös tekintettel a csapadékvíz kezelés módjára és technológiai
megoldására,
db) helyszínrajzot az ingatlanon, ingatlanokon lévő épületek, építmények, közművek és
műtárgyaik, a meglévő és tervezett fás szárú növényzet, illetve a szomszédos ingatlanokon lévő ideértve a csatlakozó közterületeket is - épületek, építmények, közművek és műtárgyaik, és a
terepviszonyok feltüntetésével
dc) (szükség szerint) alaprajzot,
dd) a parkolófelületnek a csatlakoztatni kívánt közterületekre is kiterjedő forgalomtechnikai
tervét
36.§ (1) A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban
a) a tervezett építési tevékenységet, információ hordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást –
feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 34.§-ban meghatározott követelményeknek, és
ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel
e rendelet szerinti településképi követelményeknek, a tervezett információ hordozó felület elhelyezése
illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek,
b) megtiltja az építési tevékenységet, iformáció hordozó felület elhelyezését vagy
rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a
bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a
bejelentés
ba) nem felel meg a 34.§-ban meghatározott követelményeknek, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy
nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt
követelménynek, információ hordozó felület elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem
felel meg a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben
foglalt elhelyezési követelményeknek.
(2) Az 34.§ szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti határozat birtokában,
az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
37§ A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység
folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a
bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
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a) a GSDF § szerint jár el, vagy
b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt.

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

20. A településképi véleményezéshez kötött tevékenységek
32.§ (1)A rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében a
polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le.
(2) A polgármester az építészeti szakmai szempontok érvényesülése érdekében a véleményezési
eljárásba a település önkormányzati főépítészét bevonhatja.
(3) A polgármester egyes társadalmilag meghatározó jelentőségű esetekben döntése megalapozásához
építészeti-műszaki tervtanács összehívását kezdeményezheti.
37.§ E rendlet értelmezésében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 18.§-ban és
28.§ (1) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerint építési engedély köteles esetekben az engedélyezési eljárásokat megelőzően,
amennyiben
a) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi
építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és
b) összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az
építtető
38.§ E rendelet értelmezésében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a 18.§-ban és
28.§ (1) -ben meghatározott az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1 mellékletében meghatározott szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek
esetén, kivéve
a) Temető területén: urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
b) A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
c) Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és
felvonulási építmény építése.
d) Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.
3

e) A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m légterű pince építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
f) Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
21. A településképi véleményezési eljárás lefolytása
39.§ (1) A településképi véleményezési eljárás kezdeményezéséhez írásos kérelmet kell benyújtani,
illetve és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi
hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölteni, melyhez a polgármesternek, vagy az
eljárásba bevon önkormányzati főépítésznek hozzáférést kell biztosítani.
(2) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a)

a kérelmező alábbi személyes adatait:
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aa) nevét
ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét
ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhely címétől eltér
ad) személyi igazolvány számát, szervezet esetén adószámát
ae) telefonszámát, ha van
af) elektronikus levelezési (email) cím elérhetőségét, ha van
b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok a pontos helymegjelölését
ba) helyrajzi számát
bb) címét, ha van,( település, településrész, közterület megnevezését és jellegét(út, utca, tér),
(3) a kérelem benyújtására a rendelet 6 mellékletében található 3.sz űrlapon van lehetőség
(4) a kérelemhez mellékelni kell
a) a 37. §, 38.§ szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által
készített
aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
ac) (szükség szerint) alaprajzot,
ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint
ae) amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik – utcaképi vázlatot,
af) épület egészének, vagy egyes részeinek színének megváltoztatása esetén színezési tervet
41.§ (1) A polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri
a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy
b) a 252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról szabályainak megfelelően helyi építészeti-műszaki tervtanács eseti összehívásáról
dönt,
ba) amely döntéséről és a tervtanácsi tárgyalás várható időpontjáról a kérelmezőt haladéktalanul
értesíti
bb) tárgyalás keretében kikéri a helyi építészeti-műszaki tervtanács álláspontját
(2) A véleményezési eljárás során álláspontjuk kialakításához a véleményezésben részt vevők
vizsgálják
a) a településképi követelményeknek való megfelelést, területi védelem alatt álló ingatlan esetében
a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg
védelmét településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását,
azokra gyakorolt hatását,
b) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának,
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók
kialakítását.
42.§ (1) A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a
kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.
(2) A polgármester véleményében
a) engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési
tevékenységet, vagy
b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
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ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a 39.§-ban meghatározottaknak, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi rendeletben foglalt településképi
követelményeknek.
(3) A polgármester véleménye tartalmazza:
a) a kérelmező (építtető) adatait,
b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
c) az (21) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.
(4) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi
hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

22. A településképi kötelezés
43.§ A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a
közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy
kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.
44.§(1) Ha az ingatlan tulajdonosa, az információ hordozó felület elhelyezője a településképi
rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere
felhívja az ingatlan tulajdonosának, illetve az információ hordozó felület elhelyezőjének figyelmét a
jogszabálysértésre,
(2)önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az
ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi és
végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére,
a) elmulasztott településképi bejelentési eljárás vagy elmulasztott településképi véleményezési
eljárás megkezdésére legfeljebb 15 naptári napban megállapítva
b) a rendelet szabályai szerint nem megfelelő, vagy a településképi bejelentési eljárás illetve a
településképi véleményezési eljárás során meghatározott feltételeknek nem megfelelő információ
hordozó felületek esetén, azok eltávolítására, helyreállítására, felújítására, rendeletnek megfelelő
átalakítására vonatkozóan legfeljebb 30 naptári napban megállapítva,
c) a rendelet szabályai szerint nem megfelelő, vagy a településképi bejelentési eljárás illetve a
településképi véleményezési eljárás során meghatározott feltételeknek nem megfelelő épületek,
építmények esetén, a rendelettel ellentéstes állapot megszüntetésére, valamint elmúlasztott
jólkarbantarásra való kötelezettség pótlására vonatkozóan legfeljebb 180 naptári napban
meghatározva

22. A településkép-védelmi bírság
45.§ (1) A képviselő-testület a településképi követelmények 43.§, 44.§ szerinti hatósági döntésben
megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000
forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti
el.
(2) A bírság kiszabásánál figyelembe veendő mérlegelési szempontok:
a) a jogellenes tevékenység súlya és a felróhatóság mértéke,
b) a bírságnak ugyanazon mulasztás esetén történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságok száma
és mértéke
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
település polgármesteréhez benyújtott, a települési önkormányzat Képviselő-testületének címzett
fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron
következő – de legalább 8 nappal később tartandó – képviselő-testületi ülésén dönt.
46.§ A kiszabott településképi bírságot a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül átutalással
vagy postai készpénzutalási megbízással kell megfizetni.
(2) A településkép-védelmi bírság az önkormányzat bevételét képezi.
(3) A településkép-védelmi bírságból befolyó összeget az önkormányzat csak településkép-védelmi
támogatás céljára fordíthatja.
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(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
23. A településkép-védelmi támogatás
47.§.(1) A település önkormányzata e rendelet 2. mellékletében felsorolt, helyi védelemmel érintett
területek, épületek, épületegyüttesek,építmények, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik
karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit a településkép-védelmi
támogatás (a továbbiakban: Támogatás) odaítélésével segítheti.
(2) A „Támogatás”-ra fordítható keretösszeg előirányzata az Önkormányzat éves költségvetésében
szerepel.
48.§ (1) A „Támogatás”-t pályázat útján lehet igénybe venni.
(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően az Eszközkezelő
Bizottság írhatja ki.
(3) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett beruházás kapcsán lezajlott településképi véleményezési eljárás dokumentációjának
másolatát, és az eljárás során kapott véleményt
b) az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a
jogerős engedélyezési határozatot;
c) a tervezett beruházás megvalósításához készült tételes árazott költségvetést, vagy tételes
kivitelezői árajánlatot
d) a tervezett beruházásban megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdési és befejezési
idejét;
e) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
f) előzetes kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott
összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
(4) A pályázati kiírás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.
(5) Az elbírálásra a jegyző előterjesztést tesz. A beérkezett pályázatokat az Eszközkezelő Bizottság
bírálja el. Az elbírálásban az önkormányzat főépítésze is részt vehet.
49.§.(1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el.
A kölcsön maximális futamideje 36 hónap.
(2) A 48.§.(5)-ben megjelölt bizottság határozza meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő
támogatást, a kamatmentes kölcsönt, vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A
képviselő-testület által e támogatásra jóváhagyott éves keretösszeg legalább 33 %-át kamatmentes
kölcsönként kell felhasználni.
(4) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját,
határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, a törlesztés határidejét, feltételeit.
(5)A jegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bíráló bizottság és szükség esetén
mások közreműködésével ellenőrzi.
(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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24. Hatálybalépés
50. § Ez a rendelet az elfogadásától számított 15. napon lép hatályba.
25. Átmeneti rendelkezések
51.§ E rendelet alkalmazásait az elfogadáskor folyamatban lévő, és a hatályba lépésig le nem zárult
ügyekben is alkalmazni kell
26. Hatályon kívül helyező rendelkezések
52.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti::
a) A Helyi Építési Szabályzat …. pontjai, bekezdései, melléklete…
b) 11/1999. (IV. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete A
közterületek használatáról, rendjéről,1 illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről …. pontjai, bekezdései, melléklete…
c) 23/2000.(VI.29.) Önkormányzati. Rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából
meghatározó épített környezet védelméről
d) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelete a szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról
Szentgotthárd, 2017. ..…
Huszár Gábor
polgármester
Kihirdetési záradék:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. Melléklet
Az épített környezet alakítása és az épített környezet közvetlen közelébe tartozó területek alakítása
szempontjából fontos településképi szempontból meghatározó területek
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2. Melléklet
I. „Helyi védettség alá tartozó értékek melyek az egész vagyontárgyra fennállnak:
. a Szentgotthárd 1,15,17,23,24 hrsz-ú ingatlanokat érintő kolostorpark területe és
építményei
. Nepomuki Szt. János szobor és védőépítménye
. a Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok és épülete
. a volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások lakóépülete, Hunyadi u. 6., ma helytörténeti
múzeum
. A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben épület épülete
. Harangláb Máriaújfalu
. Mária-szobor Kossuth L. u.
. Mária-szobor Rózsa f. u.
. A régi temetőben álló 1740-ben épület temetőkápolna Hunyadi út
. A volt Wirt-ház Zsidai u. 823. hrsz.
- a volt farkasfai iskolaépület – Szentgotthárd, Farkasfai u. 7. (szentgotthárdi 3191
helyrajzi szám)
II. Helyi védettség alá tartozó értékek, melyekre csak a Rendelet 4.§ (3) bekezdése
szerinti esetekben alkalmazandók a védett vagyonra vonatkozó külön szabályok
- Kossuth L. u. 7. szám, 38. hrsz. Városi művelődési Központ
- Deák F. u. 1. szám, 1320. hrsz. Zeneiskola
- Deák f. u. 4. szám, 1343. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Takarékpénztár
3 Beiktatta:a 34/2010.(XI.25.) ÖKT. rendelet 1.§.-a. Hatályos 2010. november 25.-től.
- Deák F. u. 16. szám, 1331. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság
- Kossuth L. u. 6. szám, 1054. hrsz. Rendőrség
- Széll K. tér 6. szám, 1373. hrsz. Könyvtár
- Széll K. tér 8. szám, 1370. hrsz. lakóépület
- Széll K. tér 10. szám, 1368. hrsz. lakóépület
- Kossuth L. u. 12. szám, 1042. hrsz. Mentőállomás
- József A. u. 20. szám, 1279. hrsz. volt Dampf Henrik ház
- József A. u. 2.,4.,6.,8.,10.,12.,12/a. szám, 1294., 1293.,1291.,1289.,1286. és 1285.
hrsz. lakóépületek
- József A. u. 5. számú, 1357. hrsz-ú lakóépület
- Arany J. u. 2. szám, 1093. hrsz. Gondozási Központ
- Hunyadi u. 27. szám, 1404. hrsz. Kollégium
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-Széll K. tér 13., 15., 17. szám, 28.,29.,30. hrsz. lakóépületek”
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3. Melléklet
Régészeti érintettségű területek
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4. Melléklet
A tájidegen, invazív fajok listáját
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5. Melléklet
Az Egységes Információs Rendszerbe tartozó Gyalogos és kerékpáros Információs tábla és
Idegenforgalmi Információs tábla részei:
- minimum 3 db táblaelem, melyek mérete vagy 1000 mm x 100 mm (Gyalogos és kerékpáros
Információs Tábla), vagy 1450 mm x 200 mm, (Idegenforgalmi információs Tábla)
- kettő lebetonozott, fém láb, a 3. számú és 5. számú melléklet szerinti méretekkel.
Az Egységes Információs Rendszeren elhelyezett rteklámhordozókért a 2. számú melléklet 3. tábla
szerint meghatározott bérleti díjat kell fizetni. A kialakításnak a 3., 4. ill. 5. számú mellékletben
meghatározottnak kell lennie.
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6. melléklet
Szentgotthárd város területi felosztása Reklámhordozók elhelyezése szempontjából:
1.sz. Körzet:
Széll Kálmán tér
Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L. u. 10. sz. alatti, 1043 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. utca közötti szakasza)
Mártírok út (Széll K. tértől a szentgotthárdi 1298/3 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 10 sz. alatti, 1336 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Rákóczi F. út
József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 8. sz. alatti, 1291 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 13. sz. alatti, 1310/1 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca közötti szakasza)
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)
2. számú körzet:
Termálfürdőhöz vezető útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8,
7/9, 12/1, 12/2, 12/3, 16, 17.), István király utca (02 és a 63 hrsz.)
3. számú. Körzet:
A város többi beépítésre szánt területe
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6.

Melléklet 1. sz űrlap
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6. Melléklet 2. sz űrlap
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6. Melléklet 3. sz űrlap
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7. Melléklet
Őshonos növényzet
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8. melléklet
Sentgotthárd Településarculati Kézikönyve
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1. függelék
Egységes Információs Rendszer
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Tárgy: Közlekedésfejlesztési koncepció munkaanyagának
véleményezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának eddig nem volt egy átfogó közlekedésfejlesztési
koncepciója. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. júniusi
ülésen hozott 149/217. számú döntésével határozta el a koncepció készítését, illetve egyúttal
meghatározta a koncepció által elérni kívánt célokat, irányelveket.

149/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Közlekedésfejlesztési koncepciójának kidolgozásához, az alábbi célokat, irányelveket határozza
meg:
1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása
A jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új gyorsforgalmi út kiépülése.
Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a gyorsforgalmira
rávezető út kiépítése révén.
Az ipari park II. területek belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló kialakítása,
egyesített kerékpárút és járda kiépítése az északi oldalon végighaladva).
A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi út összekötése a 7454. jelű ök. úttal
(Kethelyi út).
2. Szentgotthárd város belső közlekedési rendszerének fejlesztése
A városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése (a keleti elkerülő út
megépítéséhez kapcsolódóan), a lakóövezetek forgalomcsillapítása a város élhetőségének
fejlesztése céljából.
A túlterhelt közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség szerinti
átalakítása.
Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása.
A nem motorizált közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros
közlekedés).
3. Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése
Kerékpáros úthálózat fejlesztése, amely a várost és városrészeket összekötő kerékpárutak teljes
rendszerét jelenti.
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Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél törekedni kell a
kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Meghatározásra kerülhetne, hogy az évente
közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források egy bizonyos %-át a
környezetbarát közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák,
felújítására, fejlesztésére) kell fordítani.
4. A városi parkolási rendszer fejlesztése
Az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a szükséges parkolóhelyek kiépítése és
emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésével a parkolási igények
csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a parkolási időszakok lehetőség szerinti
rövidítése (1 órás időintervallum korlátozás, nagy forgalmú intézményeknél „kiss and ride”
parkolóhelyek kialakítása stb.).
5. Közlekedésbiztonság
A felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek
hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A közútfejlesztési feladatok során
különös figyelmet kell fordítani a forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai
eszközrendszer biztosítására is.
A hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a
közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése. A
közlekedésbiztonságra, gyalogátkelőhelyekre, akadálymentesítésre, esetleges kerülő utakra a
jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani.

A fentiekben megfogalmazott célok és irányelvek alapján kidolgoztuk a város
közlekedésfejlesztési koncepciójának munkaanyagát, amelyet első körben véleményeztetés
céljából a képviselő-testület elé terjesztünk. A képviselő-testületnek a munkaanyagról első
körben hozott döntése után szeretnénk szélesebb körben véleményeztetni (városi honlapon,
illetve városrészekkel) a koncepció tervezetét és a beérkezett vélemények ismeretében a 2018.
februári ülésre egy végleges koncepciót terjesztenénk a képviselő-testület elé elfogadásra.
Az előterjesztéshez csatolt közlekedésfejlesztési koncepció alapvető célja a város fenntartható
fejlődésének elősegítése, a versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének
javítása, ezáltal a lakosság életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó
fejlesztési irányvonalaihoz illeszkedve mutatja be a közlekedés fejlesztésének stratégiai
irányvonalait. A közlekedésfejlesztési koncepció kapcsolódik Szentgotthárd Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok teljesülését segíti
elő.
A koncepcióban egy rövid bevezetés és általános közlekedési helyzetelemzés után bemutattuk
a magasabb szintű tervek közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit, mint az Európai
Unió általános városi közlekedésfejlesztési irányelveiben (pl.: Zöld Könyv), az országos és
területi tervekben (pl.: Széchenyi 2020, OTT, OTK, közlekedéspolitika) és az önkormányzat
városfejlesztési tervei közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos javaslataiban (pl.: ITS). Ezt
követően a városi közlekedés jelenlegi helyzetét mutattuk be szakáganként (közúti, közösségi,
vasúti, gyalogos és kerékpáros, légi közlekedés tekintetében). A koncepció harmadik részében
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felvázoltuk a város közlekedésfejlesztésének irányait az elkövetkező tíz évre a képviselőtestület 2017. júniusi ülésén elfogadott céloknak megfelelően (városi és ipari parki
elérhetőség javítása, a város belső közlekedési rendszerének fejlesztése, környezetbarát és
energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése, a városi parkolási rendszer
fejlesztése, közlekedésbiztonság). Ebben a részben a céloknak megfelelően kidolgozott
fejlesztési javaslatokat a koncepció végén egy összefoglaló táblázatban szerepeltettük, ahol a
fejlesztési javaslatok ütemezése átfogóan, rövid-, közép- és hosszútávon szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város közlekedésfejlesztési koncepciójának
munkaanyagát véleményezni szíveskedjenek !

Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Közlekedésfejlesztési koncepciójának munkaanyagát megismerte és
„A” variáció: a további véleményeztetésre alkalmasnak találja.
„B” variáció: a következő kiegészítésekkel tartja további véleményeztetésre
alkalmasnak: ….
A Képviselő – testület elrendeli, hogy a koncepció tervezetét Szentgotthárd
településrészi
önkormányzataival
véleményeztetni
kell
valamint
a
hivatal.szentgotthard.hu honlapon is közzé kell tenni azzal, hogy azt Szentgotthárd
polgárai, Szentgotthárd civil szervezetei, Szentgotthárdon működő szervezetek
véleményezhessék.
Határidő: 2018.februári képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. december 04.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. Bevezetés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának eddig nem volt egy átfogó közlekedésfejlesztési
koncepciója. Az eddigi gyakorlat szerint a Képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésének elfogadását követően minden évben egy karbantartási-felújítási ütemtervet
fogadott el, amelyben a költségvetésben az útfelújításra, - karbantartásra rendelkezésre álló
forrásokra tekintettel meghatározta az adott évben felújításra-karbantartásra kerülő
közlekedési felületeket. Továbbá a város forgalmi rendjével, annak felülvizsgálatával évente
legalább egyszer, az októberi testületi ülésen foglalkozik, a közlekedést érintő fejlesztésekről
pedig általában egy konkrét pályázat függvényében, vagy esetleg a pénzügyi forrás
rendelkezésre állásakor döntött a képviselő-testület. Továbbá Szentgotthárd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája is foglalkozik közlekedésfejlesztési kérdésekkel, valamint
természetesen a településszerkezeti terv is fontos szerepet játszik a közlekedés fejlesztésénél,
hiszen a közlekedési területeket ebben a tervben lehet kijelölni.
A korábbi években már egyszer a képviselő-testület elfogadott egy rövidtávú (2004-2009.)
közlekedésépítési programot, illetve a 2013. évi forgalmi rend felülvizsgálatakor a Képviselőtestület foglakozott a városrészi utak állapotával, ahol közlekedésfejlesztési célok is
meghatározásra kerültek, de a városnak átfogó közlekedésfejlesztési koncepciója eddig még
nem készült.
A közlekedésfejlesztés célja – helyi szinten is – az indokolt mobilitási igények kielégítése. A
közlekedésfejlesztési koncepció a város közlekedési rendszerének fejlesztését megalapozó
stratégiai dokumentum, amelynek célja a város fenntartható fejlődésének elősegítése, a
versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének javítása, ezáltal a lakosság
életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó fejlesztési irányvonalaihoz
illeszkedve mutatja be a közlekedés fejlesztésének stratégiai irányvonalait. A
közlekedésfejlesztési koncepció kapcsolódik Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok teljesülését kell elősegítenie.
Magyarország az Európai Unió tagjaként – annak iránymutatásával – határozza meg azokat a
nemzeti közlekedéspolitikai irányelveket és célkitűzéseket, amelyek a felzárkózási folyamat
részeként az ország közlekedésének dinamikus fejlődését, ezáltal a lakosság életminőségének
növelését szolgálják. Az országos szintű szabályozások alapján a közlekedés fejlesztésében
helyi szinten a városi önkormányzatok játszanak kiemelkedő szerepet.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a lakosság életminőségének növelése érdekében, a
városfejlesztési lehetőségek feltárásával, részben az Európai Uniós források felhasználásával
számos fejlesztés megvalósítását készíti elő és valósítja meg ezeket, figyelembe véve az ehhez
szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a szükséges közlekedési intézkedéseket.
A település rövid bemutatása:
Szentgotthárd Város a legnyugatabbra fekvő város Magyarországon. Vas megyében található,
a Szentgotthárdi járás központja, 1983 – ban kapott városi rangot.
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Fekvése: Közvetlenül az osztrák határ mentén, a szlovén határ közelében a megye délnyugati
csücskében, a Rába és a Lapincs összefolyásánál fekszik. Az Alpok keleti nyúlványainak
köszönhetően klímája szubalpin jellegű. A schengeni egyezményhez történt csatlakozásig
közúti határállomás és vasúti határátkelő. Szentgotthárd a magyarországi szlovén kisebbség
központja. A városban Szlovénia konzulátust működtet. A magyar-osztrák-szlovén államhatár
közelében áll a három nemzet kultúráját, hagyományait és lakóit egyesítő település. A várost
délről az Őrségi Nemzeti Park határolja.
Közvetlenül a város mellett halad el a 8-as számú (E66) fő közlekedési út. Legközelebbi
nemzetközi repülőtér Graz-ban található. Vasúton a 21-es vonalon közelíthető meg, amely
a Szombathely-Graz irányú kapcsolatot biztosítja. Továbbá a szentgotthárdi vasútállomás az
ország legnyugatibb vasúti állomása.
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2. Közlekedési helyzetelemzés
2.1. Illeszkedés a magasabb szintű tervekhez
2.1.1. Az Európai Unió általános városi közlekedésfejlesztési irányelvei
Az Európai Unió számos stratégiai dokumentuma közül a 2006-ban felülvizsgált Fehér
Könyvet, 2007-ben egy a városi közlekedésre vonatkozó Zöld Könyv követte „Városi
mobilitás új kultúrája felé” címmel. A Zöld Könyv olyan aktuális, a tagállamok közép- és
nagyvárosi számára hasznos stratégiai irányokat mutat meg, melyek egyszerűen és
hatékonyan adaptálhatók a közlekedési koncepcióba.
A városi mobilitást a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából olyan fontos tényezőnek
tartják, amely jelentős hatást gyakorol az EU fenntartható fejlődésére. Az Európai
Közösségek Bizottsága ezért úgy döntött, hogy a városi mobilitásról szóló Zöld Könyvet tesz
közzé annak érdekében, hogy elősegítse a helyi szinten már megkezdett lépéseket. Azaz a
megszerzett tapasztalatok középtávon várhatóan hatással lesznek az EU társfinanszírozású
fejlesztési programokra. A városi mobilitás újragondolása annyit tesz, hogy optimalizálni kell
a közlekedési módokat, valamint biztosítani kel a közösségi közlekedés és az egyéni
közlekedés kombinálásának, átjárhatóságának lehetőségeit.

A városi mobilitásnak lehetővé kell tennie a városok gazdasági fejlődését, a városlakók
életminőségének javítását, és környezetük védelmét. Ennek megvalósításához az európai
városoknak integrált megközelítés keretében öt kihívással kell szembenézniük. A Zöld Könyv
szempontrendszeréből a város közlekedési koncepciója számára különösen fontos
célkitűzéseket a közlekedési torlódások csökkentése, a zöldebb (környezetbarát) városok, az
intelligensebb városi közlekedés, az akadálymentesen hozzáférhető városi közlekedés, illetve
a biztonságos és biztonságérzetet adó városi közlekedés.

A városi közlekedésfejlesztést befolyásoló EU-dokumentum még az Európai Városok
Chartája , ami elvi alapját képezi a városfejlesztésnek. A charta közlekedésre vonatkozó fő
prioritásai a következők:
 Alapvető fontosságú, hogy a magángépjármű forgalom csökkenjen;
 A mobilitást oly módon kell megszervezni, hogy elősegítse a fenntarthatóan
fejleszthető, élhető város fenntartását úgy, hogy a közlekedés különböző formái
egymás mellett létezzenek;
 Az utcának ismét társadalmi színtérré kell válnia;
 Átgondolt oktatási és képzési tevékenységre van szükség;
3
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 A településközi, városkörnyéki kapcsolatokat úgy kell kialakítani, hogy minden lakos
akadálytalanul eljuthasson bárhová;
 Az utazás, az egyéni és a közösségi közlekedés lehetősége nyitva kell, hogy álljon
minden ember előtt;
 A városi környezetnek olyannak kell lennie, hogy előmozdítsa minden polgár jó
egészségét;
 A gazdasági növekedés és a fejlődés feltétele olyan infrastruktúra, amely kellőképp
biztosítja annak alapjait, fenntartását és fokozását.

2.1.2. Illeszkedés az országos és területi tervekhez
A közlekedési koncepciónak és közlekedésfejlesztési javaslatoknak az alábbi fontosabb
országos és területi dokumentumokhoz illeszkedniük kell:

 Széchenyi 2020 program Az Európai Unió jelenlegi közös gazdasági stratégiája az
Európa 2020 stratégia, amely a 2001-2010. közötti időszakban futó Lisszaboni
Stratégiát váltotta fel. Előbbinek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. Az
Európai Unió, és ezzel Magyarország hivatalos stratégiai célja az elkövetkező tíz
évben a gazdasági növekedés helyreállítása és megalapozása annak ellenére, hogy
öregszik a társadalom és élesedik a nemzetközi verseny.

 Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény, 2008-ban módosítva):
célja, hogy meghatározza az ország egyes térségeire vonatkozó terület-felhasználási
feltételeket, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét,
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és
kulturális adottságok, értékek megőrzése, illetve erőforrások védelmére.
Az Országos Területrendezési Terv az alábbi szentgotthárdi közlekedésfejlesztéssel
kapcsolatos javaslatokat tartalmazza:
o Új főúti kapcsolat: M8, Szentgotthárd – Rábafüzes - 8 sz. főút (1/3. melléklet a
2003. évi XXVI. törvényhez)
o Országos kerékpárút törzshálózat eleme: 9.F: Szentgotthárd - (Ausztria) (1/6.
melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez)
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 Országos Területfejlesztési Koncepció: az ország átfogó távlati fejlesztését
megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú
területfejlesztési céljait, és a területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges
irányelveket, területi prioritásokat fogalmaz meg a szakpolitikák számára,
meghatározza az eszköz- és intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a régiók
saját koncepcionális céljait.

 Magyar közlekedéspolitika: A közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból
hatékony, társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű, biztonságos és a környezetet
legkevésbé terhelő közlekedési rendszer megteremtése. A közlekedéspolitika a
közlekedés fejlesztését, a közlekedéspolitikában megfogalmazott célok teljesülését az
ország gazdasági növekedésének egyik alapfeltételének tekinti.

2.1.3. A városfejlesztési tervek közlekedéssel kapcsolatos javaslatai

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. júniusi ülésen hozott
149/217. számú Képviselő-testületi határozatában Szentgotthárd Város Közlekedésfejlesztési
koncepciójának kidolgozásához, az alábbi célokat, irányelveket határozta meg:

1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása

A jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új gyorsforgalmi út kiépülése.
Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a gyorsforgalmira
rávezető út kiépítése révén.
Az ipari park II. területek belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló kialakítása,
egyesített kerékpárút és járda kiépítése az északi oldalon végighaladva).
A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi út összekötése a 7454. jelű ök. úttal
(Kethelyi út).

2. Szentgotthárd város belső közlekedési rendszerének fejlesztése

5

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

A városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése (a keleti elkerülő út
megépítéséhez kapcsolódóan), a lakóövezetek forgalomcsillapítása a város élhetőségének
fejlesztése céljából.
A túlterhelt közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség szerinti
átalakítása.
Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása.
A nem motorizált közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros
közlekedés).

3. Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése

Kerékpáros úthálózat fejlesztése, amely a várost és városrészeket összekötő kerékpárutak
teljes rendszerét jelenti.
Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél törekedni kell a
kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Meghatározásra kerülhetne, hogy az évente
közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források egy bizonyos %-át
a környezetbarát közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák,
felújítására, fejlesztésére) kell fordítani.

4. A városi parkolási rendszer fejlesztése

Az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a szükséges parkolóhelyek kiépítése és
emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésével a parkolási igények
csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a parkolási időszakok lehetőség szerinti
rövidítése (1 órás időintervallum korlátozás, nagy forgalmú intézményeknél „kiss and ride”
parkolóhelyek kialakítása stb.).

5. Közlekedésbiztonság

A felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek
hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A közútfejlesztési feladatok során
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különös figyelmet kell fordítani a forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai
eszközrendszer biztosítására is.
A hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a
közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése. A
közlekedésbiztonságra, gyalogátkelőhelyekre, akadálymentesítésre, esetleges kerülő utakra a
jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2011 (IV.27.) számú
Képviselő-testületi határozattal fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégia
felülvizsgálata, aktualizálása elnevezésű dokumentumot.

Továbbá Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2015. (IX.30.)
számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyta és a 238/2016. (X.26.) számú Képviselőtestületi határozattal módosította a „Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési koncepciója”
elnevezésű dokumentumot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2)
bekezdése szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a
rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat,
programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű
beavatkozások (projektek illetve programok) listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek.
Az ITS során az alábbi projekttípusokat azonosítottuk:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia közlekedésfejlesztési javaslatai:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kulcsprojekteket határoz meg. Szentgotthárd város
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást tartalmaznak
és több tematikus célhoz is illeszkednek az alábbiak szerint.
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Az ITS 3. fejezete – A megvalósítást szolgáló beavatkozások (31-66. oldal) által
megfogalmazott kulcsprojektek a város éves célkitűzéseihez igazodva, ezen belül a
közlekedésfejlesztéshez szorosan kapcsolódó célok:

I. KULCSPROJEKTEK

1. Ipari Park telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése (K1)
A megfelelő telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának
alapfeltétele.
A). Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a két
gyorsforgalmira rávezető út (egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára, másik a
belváros irányába) fejlesztések révén. Az M8-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozó feltáró és
városi utak kialakítása ugyancsak fontos feladat (különösen).
B). Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása - ipari parknál buszforduló
kialakítása, továbbá egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól - az ipari park
északi oldalán végighaladva - egészen az ipari park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó
várost és a városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere. A 8-as gyorsforgalmi utat a
Szentgotthárdi - Rábakethelyi úttal összekötő keleti elkerülő út terveinek elkészítése.
C) A munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás
bővítése, kisbuszok üzemeltetése, a szomszédos települések igényeivel összehangoltan.

2. M8 gyorsforgalmi út fejlesztése (K2)

Az M8-as Szolnoknál kapcsolódik majd az M4-es autópályához, és onnan kiindulva a főváros
elkerülésével Szentgotthárdnál csatlakozna az építés alatt álló S7-es osztrák gyorsforgalmi
úthoz, amely összeköttetést biztosítana az A2-es autópályával Graz irányába. Az M8-as főút
2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi
megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és magánszféra
szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk. A gyorsforgalmi utak gazdaságélénkítő hatása
köztudott, és Szentgotthárdot érintő nyomvonal mihamarabbi megépítésében érdekelt a város.

II. HÁLÓZATOS PROJEKTEK
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Szentgotthárd város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei – amelyek
több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és a város jelentős
részére kiterjednek

Városi közlekedési, tömegközlekedési rendszerek fejlesztése, korszerűsítése:

H2

H8



Szentgotthárd legfrekventáltabb útvonalának javítása, a körforgalomtól a vasúti
átjáróig Rábafüzes irányában. Az 1 km-es szakaszt a térség minden településéből
érkezők igénybe veszik, ugyanis erről az útról lehet eljutni több oktatási és
közintézmény mellett az Ipari Parkhoz is, tehát a helyi lakosokon kívül mind az
Őriszentpéter irányából érkezőket, mind pedig Felsőszölnök irányából érkezőket
érintené a szükségszerűvé vált felújítás;



a 8-as gyorsforgalmi út tervezett leágazását az Ipari Parkkal összekötő út megépítése;



Rába – Zala regionális kerékpárút kiépítése -> Rábafüzes – Rábatótfalu –
Máriaújfalu – Ipari park – kistérségi települések kapcsolódó kerékpárút hálózatának
tervezése és részleges kiépítése -> lentebb:Felsőszölnök – Alsószölnök –
Szentgotthárd - Magyarlak kerékpárút tovább az Őrség és a Balaton felé;



Szentgotthárdi csata helyszínének kerékpárútba való bekapcsolása;



a munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztés, kapacitás
bővítése, kisbuszok üzemeltetése, akár a szomszédos települések igényeivel
összehangoltan;



gyalogos közlekedési közterületek fejlesztés (vízi erőműtől gyalogos korzó építése a
Rába mentén, valamint kiemelt tekintettel: Zsidai városrész);

Új kikötőhelyek kialakítása:

A rábai vízi turizmus jelentős turisztikai vonzereje a városnak, igény lenne új kikötőhelyek
kialakítására.

2.2. A közlekedés jelenlegi helyzete Szentgotthárdon
Szentgotthárd Magyarország nyugati részén, a Nyugat-dunántúli Régióban, Vas megye délnyugati részében, a Rába és a Lapincs folyók összefolyásánál fekszik. Mind regionális, mind
9
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országos jelentőséggel bír: egyrészt a Szentgotthárdi kistérség központja, másrészt Vas megye
és Magyarország nyugati kapuja. A város speciális helyzetét az Ausztriával és Szlovéniával
való közvetlen kapcsolat adja, amely megmutatkozik a város és a térség népességének etnikai
összetételében is. A város közúton a 8. sz. (nemzetközi jelzése E66) főúton közelíthető meg,
amely Ausztria irányában is biztosítja a gyors közúti kapcsolatot. A település földrajzi
elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési útvonala van a nyugat-európai
autósztráda rendszerhez (A2). Három térségi jelentőségű város fekszik a közelében: Graz
(közel 70 km), Szombathely és Zalaegerszeg (megközelítőleg 60 km). Legközelebbi
reptérként a graz-i (70 km) és fürstenfeld-i (20 km) repülőterek említhetőek meg.
Szentgotthárd város szerkezeti sajátossága, hogy 9 városkörnyéki városrész alkotja:
Szentgotthárd, Rábakethely, Máriaújfalu, Rábatótfalu, Zsida, Zsida-hegy, Rábafüzes,
Jakabháza és Farkasfa. Térszerkezetileg Szentgotthárdot északi irányban Jakabházával és
Rábafüzessel a Szentgotthárdi Ipari Parkkal, a többi városrésztől az elválasztó szabad területet
zömében lakóterülettel építi be. Zsidahegy és Farkasfa továbbra is különálló marad.
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.

2.2.1. Közúti közlekedés
A város kezelésében lévő belterületi kiépített úthálózat hosszúsága 36,45 km. Ezenkívül 17,08
km belterületi, illetve 82,04 km külterületi kiépítetlen önkormányzati utat tartunk nyilván.
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)
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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 szilárd burkolatú úthálózat legnagyobb problémája a burkolat romló minősége, amely sok
helyen – főleg a nagy forgalmú útvonalakon és csomópontokban, valamint sok lakóutcában –
elmarad a megfelelőtől. A városon belüli közlekedését biztosító útvonalak szűk
keresztmetszetűek, jellemzően a családi házas övezetben, melyeken a kétirányú forgalom,
valamint esetenkénti út menti parkolások miatt a közlekedés akadályoztatott.
Szentgotthárd belvárosában az egyik legnagyobb közlekedési problémát a közterületi
parkolási rendszer nem kellően hatékony működése okozza. A problémák elsősorban a
belvárosban, a jelentős forgalmú városközpont környéki intézmények, üzletek mellett
jelentkeznek. Szentgotthárd belvárosában a parkolási gondok enyhítése érdekében fizető
parkoló övezetek kerültek kijelölésre. Jelenleg mintegy 407 db parkolóhely üzemel, melyhez
12 db parkolójegy-automata társul.

A városközponti belterületű rész úthálózatának jellemzői:

A központi belterületi utaka 80-as évek elején tudatos városrendezési elképzelések és a
vonatkozó szabványok előírásai szerint lettek kialakítva. A szabályozási szélesség lehetőséget
biztosít további korszerűsítési munkák elvégzésére.

Városrészek úthálózatának jellemzői:

A városrészeken az utak általában az adott szűk beépítési lehetőségek figyelembevételével
épültek meg. A szabvány és a mai igények minimális mértékű kielégítése esetén is idegen,
nem önkormányzati ingatlanok terület-igénybevétele szükséges. A város úthálózatának több
mint a fele ebbe a kategóriába tartozik. Jelentős azon utak száma ahol a rendelkezésre álló
közterület szélessége csupán 3.0 - 4.0 m. Az útburkolat javításán kívül a vízelvezetést,
közműelhelyezést is meg kellene oldani. Ilyen körülmények esetén útkorszerűsítés csak
terület-igénybevétellel lehetséges. A burkolat mellett a padkának, a vízelvezető rendszernek is
helyet kell biztosítani.
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A közúti motorizáció gyors növekedése a közúti infrastruktúra fejlesztésének szükségességét
vonja maga után. Ma Magyarország szinte minden városában, különösen azok belvárosi
övezetiben jelentős problémát vet fel a parkolási igények kielégítése. Amellett, hogy a helyi
lakosság is egyre nagyobb arányban használ személygépkocsit, a vonzásközpontokba érkező
vidéki lakosság is mobilabbá vált, nagyobb számban érkeznek személygépkocsival a
városokba.
Szentgotthárdnak, jelentős gazdasági szerepköre miatt viszonylag nagy a munkaerő
megtartása és vonzása. A helyi hivatásforgalom (munkahelyek elérése) egyik sajátossága a
belvárost érintő utazások esetében a műszakváltások idején megsokszorozódó járműforgalom,
illetve, hogy a szülők reggel munkába menet elviszik gyermekeiket az oktatási
intézményekbe. Ez a sajátosság az oktatási intézmények környékén jelentős többletforgalmat
generál, és kihat a parkolási szokásokra is.

2.2.2. Közösségi közlekedés autóbusszal
A motorizáció drasztikus előretörésével a közösségi közlekedés igénybevétele rohamosan
csökken. Ennek eredményeképpen fokozatosan esik a közösségi közlekedés iránti kereslet.
Magyarország egyes városaiban az elmúlt 8-10 évben ez a visszaesés a 15-20%-ot is elérte.
Ez nem csak azért hordoz veszélyeket magában, mert torlódásokhoz vezet és erősen
környezetszennyező, hanem azért is, mert sokak számára a közösségi közlekedés a mobilitás
egyetlen lehetséges formája. A kereslet és a kínálat közötti egyre táguló különbség
szűkítésének fenntartható megoldása az utazási igények ismeretén alapuló közösségi
közlekedés tervezése.
Szentgotthárd helyi és helyközi autóbusz közlekedését az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. járatai biztosítják.
Az autóbusz megállóhelyek korszerűsítése, a buszöblök, és az esélyegyenlőségi szempontokat
figyelembe vevő és akadálymentesített megállóhelyek kialakítása, a fejlesztések ütemezése, a
közúthálózat fejlesztéseivel történő összehangolása önkormányzati feladat.

A megállóhelyek, utasvárók tisztítását, karbantartását a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi.
2016-ban elkészül a rábafüzesi városrészen egy új autóbuszöböl és megállóhely, így 2017
január elsejétől az Alkotmány utcában is lehetősége van az utazóközönségnek a le-és
felszállásra. Ezzel együtt a város területén 44 megállóhely található.
A megfelelő járatsűrűséget, csatlakozási lehetőségeket és speciális igényeket (pl.: műszak
kezdés) figyelembe vevő menetrend kialakítása a szolgáltató feladata, azonban
jóváhagyásában az önkormányzat is részt vesz.
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A közúti-vasúti átszállás a vasúti pályaudvar és a Szentgotthárd, autóbusz-állomás közötti
távolság miatt nehézkes volt. A távolságok áthidalására 2015-ben pályázati forrásból
megvalósult egy intermodális közlekedési csomópont kiépítése.
A GYSEV Zrt. tulajdonában lévő vasútállomás melletti raktárépületek elbontásával jött létre
az új autóbusz-pályaudvar, az itt kialakított leszállósziget közvetlen kapcsolatot biztosít a P+R
parkoló és a vasútállomás között.

2.2.3. Vasúti közlekedés
A szentgotthárdi vasútállomás az ország legnyugatibb vasúti állomása. A vasúti pályaudvar a
város külső perem területén van. Közvetlenül mellette került kialakításra a helyi és helyközi
volán járatok fogadására alkalmas buszpályaudvar is.
Az utazási szokások alapján az ingázó és hivatásforgalom jelentős. Különösen jellemző az
Ipari Park, valamint oktatási intézmények elérhetősége. Az ipari park is rendelkezik saját,
menetrendben szereplő vasútállomással (Haris köz).

1. Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal
A Szombathely–Szentgotthárd-vasútvonal a GYSEV vasútvonala, a közforgalmú
menetrendekben 21-es szám alatt szerepel. Az 55,4 km hosszú, egyvágányú, 25 kV 50 Hzcel villamosított vasútvonal a Bécs–Sopron–Szombathely–Szentgotthárd–Graz korridor
magyarországi szakaszának része. A felsővezeték 2010. december 2-án lett üzembe helyezve.

2. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal
A Dunántúl északnyugati részén fekvő, a GYSEV által üzemeltetett Sopron –Szombathely vasútvonal Magyarország 15-ös számú, egyvágányú, 25 kV 50 Hzcel villamosított vasútvonala.
2007 – 2013 között az Európai Unió támogatásával vasútfejlesztés során lezajlott a
Szombathely–Szentgotthárd-vonal teljes rekonstrukciója, valamint megtörtént a Sopron–
Szombathely-vonal korábban elkezdett rekonstrukciós munkáinak befejezése.
Emellett a már villamosított és korszerű biztosítóberendezéssel felszerelt Sopron–
Szombathely-vonalszakaszhoz hasonlóan a Szombathely és Szentgotthárd közötti
vonalszakaszt is villamosították, és ide is korszerű biztosítóberendezéseket
telepítettek. Az átépítések eredményeként a korábbi 60–80 km/h helyett ma már 120
km/h sebességgel közlekednek vonataink, jelentősen csökkent a menetidő, ami
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kifejezetten erősíti versenyképességünket az egyéni közlekedéssel szemben. A
vasútfejlesztés részeként javultak a teherfuvarozás feltételei.
A 110 kilométer hosszban, teljesen felújított vasúti pálya jelentősen hozzájárulhat a
térség
gazdasági fejlődéséhez, továbbá nagymértékben javítja a közösségi közlekedés feltételeit.

2.2.4. Gyalogos és kerékpáros közlekedés
A kerékpáros forgalom elsősorban közlekedési célú kerékpározás (hivatásforgalom, napi
közlekedési eszközként való kerékpárhasználat), a szabadidős kerékpározás aránya
számottevő, egyre növekvő. A város domborzati adottságai kedveznek a kerékpáros
közlekedés fokozottabb elterjedésének, amihez valós lakossági igény is párosul.
A közlekedési hálózat fontos elemei a gyalogos és kerékpáros közlekedés létesítményei,
műtárgyak, csomópontok.
Kiépített kerékpárút a település közigazgatási határain belül a 7459 jelű összekötő út mellett a
8. számú főút (országhatár) irányából a belvárosig, továbbá 7454 jelű összekötő út mellett egy
szakaszon található. Ezek a nyomvonalak az országos törzshálózat részét képezik, amelyet az
európai jelentőségű EUROVELO 13 rendszer is tartalmaz. Említésre méltó továbbá a
Hunyadi utca melletti, az országhatárig nyúló, továbbá az ipari parkban, a Haris utcában
kiépített kerékpárút. Ez utóbbi kettő létesítmény helyi igényeket szolgál ki. Egyéb helyeken a
város lakott területein a kerékpárosok a meglévő úthálózaton közlekednek.
A meglévő Rábafüzes-Szentgotthárd kerékpárút hossza: 1.877 m. A legrosszabb állapotban
lévő szakaszok felújítása megtörtént.

A megnövekedett forgalom miatt a Tótfalusi út melletti jelenleg 618,0 m kerékpárút kiépítését
folytatni szükséges.
A gyalogosok részaránya városi szinten is magas. Ehhez hozzájárul a város – különösen a
Belváros – szerkezete, a viszonylag kis távolságok (max. 15-20 perces gyaloglási idők), a
közösségi közlekedési hálózat szerkezete és a menetrendek (rágyaloglás).

A forgalombiztonság egyik fő eleme, hogy a jármű és gyalogos forgalom el legyen különítve.
A gyalogosok viszont akkor használhatják a járdákat, ha azon botlásmentesen tudnak
közlekedni. A város járdaállománya is erősen elhasználódott, szélessége sem mindenhol
megfelelő, folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. Kiemelten kell kezelni azon
szakaszokat ahol a gyalogos forgalom jelentős, ill. nincsenek a járdák kiépítve.
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2.2.5. Légi közlekedés
A Vas megyében nincs nemzetközi repülőtér a legközelebbi repülőtér a charter járatokat
fogadó Sármelléken, illetve Bécsben, Graz-ban, Pozsonyban van. Nem nyilvános kisrepülőtér
Szombathelyen van.
A legközelebbi nemzetközi repterek:
 Graz (A) kb. 85 km
 Maribor (Slo) kb. 120 km
 Bécs (A) kb. 175 km
 Zágráb (Slo) kb. 180 km
 Ljubjana (Slo) kb. 200 km
 Ferihegy (H) kb. 265 km 74
Kisebb személyszállító gépek fogadására alkalmas repterek: Fürstenfeld (Ausztria, kb. 20
km), Punitz (Ausztria, kb. 30 km), Szombathely (kb. 60 km).
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3. Szentgotthárd Város közlekedésfejlesztési irányai (2018-2028)
3.1. A közlekedésfejlesztés céljai
A közlekedésfejlesztési koncepció alapvető célja a város fenntartható fejlődésének
elősegítése, a versenyképesség, a közlekedés és a környezet minőségének javítása, ezáltal a
lakosság életminőségének növelése. A koncepciónak a város átfogó fejlesztési
irányvonalaihoz illeszkedve mutatja be a közlekedés fejlesztésének stratégiai irányvonalait. A
közlekedésfejlesztési koncepció kapcsolódik Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiájához, az ebben meghatározott fejlesztési irányok teljesülését segíti elő.
A koncepcióban egy átfogó, hosszú távú, átgondolt stratégiát (koncepciót) fektettünk le, hogy
a fejlesztések majd összehangoltan, tervezhetően, folyamatos ütemben, egymásra épülve
végrehajthatók legyenek. A fejlesztési javaslatok ütemezése átfogóan, rövid-, közép- és
hosszútávon szerepel a koncepcióban.
A városi közlekedésfejlesztés céljai:
A városi és ipari parki elérhetőség javítása a jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új
gyorsforgalmi út megépülésével. Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó
feltáró út, illetve a gyorsforgalmira rávezető út kiépítése révén. Az ipari park II. területek
belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló kialakítása, egyesített kerékpárút és járda
kiépítése az északi oldalon). A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi utat a
Szentgotthárd - Rábakethelyi úttal (7454. jelű ök. úttal (Kethelyi út)).
A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése a városközpont motorizált forgalmának
lehetőség szerinti csökkentésével (a keleti elkerülő út megépítéséhez kapcsolódóan), a
lakóövezetek forgalomcsillapítása a város élhetőségének fejlesztése céljából. A túlterhelt
közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása. Az
autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása. A nem motorizált
közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros közlekedés).
Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése a kerékpáros
úthálózat fejlesztésével, amely a várost és városrészeket összekötő kerékpárutak teljes
rendszerét jelenti. Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél
törekedni kell a kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Évente közlekedési felületek
felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát
közlekedési módok elősegítő elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására,
fejlesztésére) kell fordítani.
A városi parkolási rendszer fejlesztése az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a
szükséges parkolóhelyek kiépítése és emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben
részesítésével a parkolási igények csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a
parkolási időszakok lehetőség szerinti rövidítése (1 órás időintervallum korlátozás, nagy
forgalmú intézményeknél „kiss and ride” parkolóhelyek kialakítása stb.).
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Közlekedésbiztonság szempontjából a felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki
megoldásokat kell alkalmazni, amelyek hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek
lehetővé. A közútfejlesztési feladatok során különös figyelmet kell fordítani a
forgalomszabályozásra, a szükséges forgalomtechnikai eszközrendszer biztosítására is. A
hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a
közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése.
Szentgotthárd város közlekedésfejlesztési céljait összefoglaló táblázat a 3.3. fejezet
tartalmazza.

3.2. A koncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges feladatok
3.2.1. Közúti közlekedés
3.2.1.1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása
A város külső közúti kapcsolatainak fejlesztése és a városközpontot elkerülő útszakasz(ok)
kiépítése a gazdaság és az idegenforgalom élénkítése érdekében is fontos feladat. Közúton jól
megközelíthető a város és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út megépülése jelentősen javítaná
ezt, melyhez kapcsolódva az Ipari Parkhoz új feltáró út épülhet. Továbbá a távlati tervekben
szereplő Ipari parki hátsó feltáró út (Ipari Park I., II., illetve megvalósítás alatt lévő III. feltáró
utakat, a megvalósítás alatt lévő M8-as gyorsforgalmi úttal összekötő út) és a városközpontot
keletről elkerülő, valamint őrség felől érkező gyorsforgalmi útra rávezető utak
megvalósulásával jelentősen tehermentesülne a 7459 sz. Rábafüzessel összeköttetést biztosító
út, így a város központja a Széll Kálmán tér is.
M8-as gyorsforgalmi út építése:
Az M8-as gyorsforgalmi út teljes szakasza a távlati tervek szerint Szolnoknál kapcsolódik
majd az M4-es autópályához, és onnan kiindulva a főváros elkerülésével Szentgotthárdnál
csatlakozna az építés alatt álló S7-es osztrák gyorsforgalmi úthoz, amely összeköttetést
biztosítana az A2-es autópályával Graz irányába. Ez távlati terv, de Körmend –
Szentgotthárd szakasz kiépítése hamarosan megkezdődik, hiszen a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. kiírta ennek a közel 29 km hosszúságú, 2x1 forgalmi sávos, 110 km/h tervezési
sebességű az M8-as gyorsforgalmi út építési beruházásának közbeszerzési eljárást.
Információink szerint ennek az útszakasznak a kiépítése úgy történne, hogy könnyen 2x2
forgalmi sávossá lehetne majd fejleszteni. A gyorsforgalmi utak gazdaságélénkítő hatása
köztudott, és Szentgotthárdot érintő nyomvonal mihamarabbi megépítésében érdekelt a város.
Az M8-as főút 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű,
mielőbbi megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és
magánszféra szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk.
Ipari parki elérhetőség, illetve az ipari parki területek belső megközelíthetőségének
javítása:
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o Ipari park III. ütem feltáró út építése
o Ipari park II. ütem (Felsőliget utca) egyesített kerékpárút és járda építése
o Ipari park II. ütem (Felsőliget utca) buszöböl pár és egy buszforduló építése
o Ipari parki feltáró utak hátsó összekötése (tervezett K-i elkerülő út részei):
 Ipari Park I, illetve II. feltáró út összekötése
 Ipari Park I.-II., illetve III. feltáró út összekötése
Az Ipari Parki területeken jelentős nemzetközi cégek végeznek jellemzően termelési
tevékenységet. A telephelyek egyben a térség legnagyobb munkahelyi bázisai. A megfelelő
telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának alapfeltétele.
Közlekedés-fejlesztési szempontból pedig fontos feladat az ipari parki elérhetőség, illetve
az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása. Egy sikeres pályázat
eredményeképpen folyamatban van a tervezett Ipari park III. területek feltárása érdekében
egy új 565,04 m hosszúságú útnak a megvalósítása, illetve a város lobbizik ennek az útnak
a tervezett M8-as gyorsforgalmi úttal történő cca. 430,00 m hosszúságú összekötő, rávezető út
kiépítése érdekében. Ugyancsak egy sikeres pályázat eredményeképpen az ipari park II.
területek belső megközelíthetőségének javításával kapcsolatban hamarosan megtörténik egy
egyesített kerékpárút és járda, egy buszöböl pár és egy buszforduló kialakítása. Az Ipari
Parki területek belső megközelíthetőségének javítása érdekében fontos feladat még az ipari
parki feltáró utak hátsó összekötése. Az Ipari Park I, illetve II. területek hátsó feltáró útjai
820,98 m hosszúságú összekötő útjának kialakítására műszaki tervdokumentációval
rendelkezünk, amelynek megvalósítására a közeljövőben forrást kell találni. Továbbá ennek a
tervezett összekötő útnak (Ipari Park I. – II. összekötő útnak) a megvalósítás alatt lévő M8-as
gyorsforgalmi út – ezáltal az Ipari Park III. feltáró út – cca. 600,00 m összekötésére
rövidtávon legalább a műszaki tervek elkészítéséig el kellene jutnunk, hogy a megépítéséhez
szükséges források megszerzése érdekében sikeresen tudjunk lobbizni. Továbbá ennek az
összekötő szakasznak (Ipari Park II.-t a gyorsforgalmi úttal összekötő szakasznak) jelentős
forrásigénye van, mivel a vápa csatornát is kereszteznie kell. Ezek az összekötő utak részei
lesznek (lásd lentebb) rendezési tervünkben szereplő, a várost keleti irányból elkerülő útnak,
amely a hamarosan megvalósuló M8-as gyorsforgalmi utat kötné össze a Kethelyi úttal (7454.
jelű összekötő úttal).
A várost elkerülő, tehermentesítő utak kiépítése:
o Keleti elkerülő út (M8-as a Kethelyi úttal összekötő út)
o Külső keleti elkerülő út (M8-as Őrség felöl érkezők összekötése)

A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósítása is fontos feladat elsősorban a
környezet minőségének javítása, ezáltal a lakosság életminőségének növelése érdekében. A
jelenleg hatályos rendezési tervünkben két a megvalósítás alatt lévő M8-as gyorsforgalmi útra
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rávezető, elkerülő út szerepel. Az egyik az M8-ast a Szentgotthárd, Kethelyi úttal (7454. jelű
ök. úttal (Kethelyi út)) összekötő út, a másik pedig az őrség felől érkezőket a gyorsforgalmi
útra rávezető út. A gyorsforgalmi utat a Kethelyi úttal összekötő cca. 2.470,00 m
hosszúságú keleti elkerülő útra rövidtávon legalább a műszaki tervek elkészítéséig el
kellene jutnunk, hogy a megépítéséhez szükséges források megszerzése érdekében sikeresen
tudjunk lobbizni. A keleti elkerülő útnak (M8-ast a Kethelyi úttal összekötő útnak) része a
fentiekben részletezett Ipari Parki feltáró utak hátsó összekötésének (600,00 m (M8-as – Ipari
park II. hátsó összekötő út) + 565,04 m (Ipari Park I.-II. hátsó összekötő út) + 1.300,00 m (
Ipari park I. – Kethelyi út közötti szakasz) = összesen 2.465,04 m). Mindkét elkerülő út
megvalósításának jelentős forrás igénye van, mivel a Rába-folyót is keresztezniük kell.

3.2.1.2. A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése
Városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése:
o Keleti elkerülő út, illetve Ipari Parki hátsó összekötő út megépítésével

A város belső közlekedési rendszerének fejlesztése részben kapcsolódik az előző részhez,
mivel a városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentésének egyik
módja a fentiekben részletezett utak, a keleti elkerülő út, illetve Ipari Parki hátsó összekötő
út megépítése. A város közlekedési hálózatának gerincét képező utak, ezek városi átkelési
szakaszai kivétel nélkül a városközpontba futnak össze, a városközponton keresztül haladnak.
Az elkerülő utak megépítésével részben tehermentesíteni lehetne a városközpontot. A
városközpont elkerülése jelenleg önkormányzati utakon történhet, amelyek műszaki, illetve
egyéb paraméterei miatt nem alkalmasak az átmenő forgalom lebonyolítására. A keleti
elkerülő út megépítésével is csak részben lehetne csökkenteni a városközponton áthaladó
forgalmat, a nyugati elkerülő út hiányában az ebbe az irányba bonyolódó forgalom csak a
városközponton keresztül tudna haladni, innen továbbra sem lehetne kitiltani a forgalmat.
Túlterhelt közlekedési csomópontok felülvizsgálata elsősorban az állami közútkezelő
által:
o a kettős körforgalom környezetében;
o a Széll K. tér – Hunyadi úti kereszteződése;
o a Füzesi út – Május 1. úti kereszteződése, illetve
o a közintézmények környezetében lévő utak kereszteződései

A fentiekben is leírtak alapján a város közlekedési rendszerében a nagy forgalmat a városon
áthaladó állami tulajdonú és kezelésű utak, azok városi átkelési szakaszai bonyolítják le, így
túlterhelt közlekedési csomópontok, amelyeknél időszakos fennakadások, torlódások
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tapasztalhatóak elsősorban ezen utak kereszteződéseiben jelentkeznek. Ezek felülvizsgálata,
illetve a szükséges beavatkozások megtétele amennyiben indokolt, akkor ez az út kezelőjének,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek a feladata és kötelessége. A csomópontok átépítésénél
körültekintő forgalmi és megvalósíthatósági vizsgálat elkészítése indokolt, forgalmi
modellezéssel alátámasztva. A körforgalmú csomópontok kialakításánál tekintettel kell lenni
a körforgalomhoz szükséges terület tulajdonviszonyaira, illetve az üzemeltetési szempontokra
is. A csomópontok fejlesztése érdekében 3-5 évente célszerű az egész városra kiterjedő
forgalomtechnikai felülvizsgálatot végezni. A városban túlterhelt csomópontok, amelyeknél
időszakos fennakadások, torlódások jelentkeznek a kettős körforgalom, a Széll K. tér –
Hunyadi úti kereszteződése, a Füzesi út – Május 1. úti kereszteződés, illetve a
közintézmények környezetében lévő utak kereszteződései. Ezek a helyszínek elsősorban
állami tulajdonú és kezelésű utak kereszteződései egy-két becsatlakozó önkormányzati úttal,
amelyeknél a fentiek figyelembevételével (előzetes vizsgálatok, modellezések,
felülvizsgálatok stb.) és az állami közútkezelő bevonásával lehetne a szükséges
beavatkozásokat megtenni, amennyiben azok indokoltak. Az önkormányzati utak esetében a
képviselő-testület évente felülvizsgálja a forgalmi rendet, a forgalomtechnikai kialakításukat
és dönt a szükséges beavatkozásokról. Idén pl.: Árpád út – Szabadság téri Liget déli oldalán
lévő út – Petőfi utca kereszteződésében a közelben lévő oktatási intézmény által iskola
kezdési-befejezési időpontjában lévő nagy gépjármű forgalom miatt kialakuló forgalmi
fennakadásokkal. Továbbá a Hunyadi út önkormányzati szakaszán gyalogos-átkelőhely
kijelölésével kapcsolatban az olyan lehetséges intézkedésekkel, amellyel az utca lakossági
élettér a bevásárló, gazdasági, tartózkodási és pihenési funkcióra alkalmassá válhatna.
Ezekben a csomópontokban az időszakosan kialakuló fennakadásoknak is az a legfőbb oka,
hogy a város közlekedési rendszerében kiemelt szerepe van a városon áthaladó állami utak
átkelési szakaszainak, mivel az átmenő forgalom - elkerülő utak hiányában – csak ezeken az
utakon tud lebonyolódni. A túlterhelt csomópontok tehermentesítésében is fontos szerepe lesz
a tervezett Ipari parki hátsó összekötő útnak és a keleti elkerülő útnak.

A meglévő belső úthálózat javítása (korszerűsítés, fejlesztés, felújítás) útfelújítási
programnak megfelelően:
A város belső közlekedési rendszerének fejlesztésénél fontos szerepe van a meglévő belső
úthálózat javításának is. A városi közúthálózat gerincét alkotó utak, amelyek állami
tulajdonú és kezelésű utak átkelési szakaszai leromlott állapotban vannak, felújításuk mára
már időszerűvé vált. Sajnos az állami közútkezelő az utóbbi évtizedekben nagyobb mértékű
fejlesztést, felújítást nem hajtott végre ezeken az utakon. Az önkormányzati tulajdonban és
kezelésben lévő úthálózaton az utóbbi években biztosított forrásoknak köszönhetően évrőlévre egy folyamatos felújítási munkálatok kezdődhettek meg. A közeljövőben egy sikeres
pályázat eredményeképpen (kerékpárforgalmi fejlesztés) az állami közútkezelővel
együttműködve megvalósul a Kossuth L. utca - Kethelyi út Tompa M. utca és a Brenner J. tér
közötti szakaszának burkolat-felújítása, illetve információink szerint hamarosan megtörténik a
Hunyadi út állami tulajdonban lévő szakaszának a felújítása is. Továbbá a Szentgotthárd –
Máriaújfalui szennyvíz-beruházás befejezésével meg fognak újulni a városrészen lévő állami,
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illetve önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő utak burkolatai. A meglévő
önkormányzati úthálózat javítását, felújítását folytatni kell, illetve az állami közútkezelőnél is
el kell érni, hogy középtávon történjenek meg legalább a városban lévő állami tulajdonú utak
átkelési szakaszainak felújítási munkái. Az útfelújítási munkálatokat lehetőség szerint
komplexen kell kezelni az úttal érintett egyéb közlekedési felületek (járdák, kerékpársávok),
csapadékvíz-elvezetés, felújítását, kiépítését is el kell végezni.

Lakóövezetek forgalomcsillapítása:
o területi forgalomcsillapítás eszközeivel (korlátozott sebességű övezetek
kijelölése);
o vonali forgalomcsillapítás (sebességkorlátozás, keresztirányú hullám,
átépítések).

A forgalomcsillapítás, azoknak a közúthálózat-tervezési módszereknek,
forgalomszabályozási intézkedéseknek és építési kialakításoknak az összessége, melyeknek az
a célja, hogy a lakott területeken a gépjármű- forgalom által – a környezet minőségében, a
településszerkezetben és magában a közlekedésben – okozott hátrányokat és káros hatásokat
csökkentse.
Az általános cél valamely településen belül, vagy településen belüli kisebb területegységben a
helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a forgalom nagyságának csökkentése,
a forgalom sebességének csökkentése, a közúti közlekedés biztonságának növelése, a közúti
forgalom okozta káros környezeti hatások mérséklése.
A forgalomcsillapítás megjelenési formái a területi forgalomcsillapítás és a vonali
forgalomcsillapítás. A területi forgalomcsillapításhoz tartoznak a gyalogos övezetek, a lakópihenő övezetek és a korlátozott sebességű övezetek. A területi forgalomcsillapítás elsősorban
a helyi forgalmat érinti. A vonali forgalomcsillapítás megjelenési formái a csillapított
forgalmú átkelési szakaszok kistelepüléseken belül és a forgalomcsillapítás a települések
főúthálózatán. A vonali forgalomcsillapítás elsősorban a helyközi forgalmat érinti. A
forgalomcsillapítással kapcsolatos közösségi részvétel alapvető fontosságú és az eredményes
bevezetés alapfeltétele.
A Hunyadi út Rába híd – Május 1. út közötti szakaszánál felmerült a vonali
forgalomcsillapítás (sebességkorlátozás, keresztirányú hullám, átépítések stb.) igénye, illetve
„átmenő” forgalom útbaigazító táblákkal történő terelése a Május 1 út irányába. Ezekkel az
intézkedésekkel az utca a lakossági élettér a bevásárló, a gazdasági, a tartózkodási és pihenési
funkcióra alkalmassá válhatna, amely intézkedésekre azonban a volt kaszagyári, illetve a
Hunyadi úti volt buszpályaudvar területének rendezésével egyidejűleg kellene visszatérni.
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Területi forgalomcsillapítás eszközrendszeréből eddig a korlátozott sebességű övezetek
kijelölésével éltünk a rábakethelyi városrész egy részén, illetve a zsidai városrészen. A vonali
forgalomcsillapítás eszközrendszeréből pedig a forgalomtechnikai küszöbök kerültek
elhelyezésre néhány balesetveszélyes helyen (Kertvárosi utca, Széchenyi István Általános
Iskola elé, termálfürdő környezetébe). A forgalomcsillapítás eszközrendszerének
felülvizsgálata, illetve kiterjesztése indokolt esetben történhet meg, amellyel a város
közlekedési helyzetének tárgyalásakor a képviselő-testület évente foglalkozik, illetve
felülvizsgálja ezeket.
A város közlekedési rendszerében a nagy forgalmat a városon áthaladó állami tulajdonú és
kezelésű utak, azok városi átkelési szakaszai bonyolítják le, így forgalomcsillapítási igények
ezen utak esetében is jelentkezhetnek. Ezek felülvizsgálata, illetve a szükséges beavatkozások
megtétele amennyiben indokolt, akkor az út kezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek
a feladata és kötelessége.
Parkolás gazdálkodás:
o Parkolóhely kapacitások bővítése (parkolók bővítésével, illetve új parkolók
építésével);
o Parkolási időszakok rövidítése (rövid idejű parkolások pl.: időintervallum
korlátozások, „kiss and ride” parkolók);
o Fizető-parkolási rendszer fenntartása

A városi parkolási rendszer fejlesztése. Minden forgalmasabb településen, így
Szentgotthárdon is problémát okoz a parkolás. A parkolás-gazdálkodás fő célkitűzése a város
élhetőségének biztosítása mellett az indokolt mobilitási igény kielégítéséhez szükséges
parkoló kapacitások biztosítása. Emellett cél a környezetbarát közlekedési módok előnyben
részesítésével (lásd későbbi fejezetben) egyúttal a parkolási igények csökkentése is. A
közterületi fizető parkolók üzemeltetését az önkormányzat tulajdonában álló SZET
Szentgotthárdi Kft. végzi. A fizető parkolók kijelölésének elsősorban forgalomszervezési
indokai vannak, mivel az a célja, hogy aki a városközpontban akar megállni, annak legyen
szabad parkolóhelye.

A jelentős forgalomvonzó létesítményeknél, elsősorban az oktatási intézményekhez
legközelebb eső parkolónál érdemes rövid idejű parkolóhelyeket, ill. „kiss and ride” típusú
parkolást kialakítani a biztonságos ki- és beszállás elősegítése érdekében. A rövid idejű
parkolással éltünk már az óvoda-bölcsőde főbejáratánál lévő parkolók esetében, illetve a
fizető-parkolóknál a klasszikus városközpontban időintervallum korlátozás került bevezetésre,
ahol a parkoló bérlettel nem lehet parkolni. A „kiss and ride” típusú parkolás bevezetését
érdemes lenne megvizsgálni a két általános iskola környezetében. Kiss and ride parkolás egy
rövid időtartamú, maximum 5 perces parkolás, ahol pl.: a szülők mikor iskolába viszik, illetve
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onnan hozzák a gyermekeiket, és a ki-, illetve beszállás időtartamára állnak meg az iskola
közelében.

A kibővített városközpont parkolási gondjainak enyhítése érdekében szükséges a kapacitások
bővítése, meglévő parkolók bővítésével, illetve új parkolók kiépítésével. A kapacitások
bővítésénél az elkövetkező években a fejlesztési irányok lehetnek: az Arany J. utcában
parkoló bővítése, kiépítése, Honvéd utcában párhuzamos parkolók kiépítése, Deák F. utca –
Széchenyi utca közötti területen új parkoló kialakítása, volt Falco telephelyén parkoló
kialakítása, várkerti parkoló bővítése (várkert irányába, Széll Kálmán tér 19. udvara). A
parkolók kialakításánál a kapacitásbővítés mellett nagyon fontos szempont a
megközelíthetőség.

Közlekedésbiztonság:

A közúti közlekedési balesetek túlnyomó része emberi mulasztás, figyelmetlenség miatt
következik be. A következő módszerek alkalmazásával kedvezően befolyásolható a
közlekedésbiztonság. Új forgalomtechnikai megoldásokkal, forgalomszabályozással, a
szankcionálás megerősítésével, illetve neveléssel és tájékoztatással a közlekedési morál
javítása érdekében, valamint műszaki, technológiai újítások alkalmazásával a
gépjárművekben. Az új, a közlekedésbiztonsági helyzet fejlődését is szolgáló infrastruktúra
kiépítése és forgalomszabályozási eszközök alkalmazása az önkormányzat leghatékonyabb
eszköze a közlekedésbiztonság területén. A nagyobb forgalomvonzó létesítményeknél a
gyermekek biztonságának védelme kiemelt feladat, hogy az oktatási intézmények környékén
fokozott ellenőrzés történjen elsősorban az oktatási időszakok kezdetekor (első két-három
hétben), elsősorban a reggeli és délutáni csúcsidőszakban.

A hatósági feladatok ellátásában az önkormányzatnak együttműködő szerepet kell vállalnia
(egyeztetések, közterület-felügyelet stb.). Rövid távon a hatósági ellenőrzések gyakorolnak
számottevő hatást a közlekedésbiztonságra. Az állandó rendőri jelenlét növeli a lakosság
biztonságérzetét, ugyanakkor a túlzott ellenőrzések miatt a közlekedők elégedettsége
csökkenhet is. A közlekedési morál javítása, prevenciós eszközök alkalmazása csak hosszú
távon éreztetik számottevő hatásukat. Az oktatási intézményeinek feladata a tanulók
biztonságos közlekedésre nevelése.

Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítéséről a következő
részben a Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésénél írunk részletesen.
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3.2.2. Az autóbuszos közösségi közlekedés

Az autóbuszos közösségi közlekedés:
 Felsőliget utcában autóbusz-öbölpár, illetve buszforduló kiépítése;
 A volt buszpályaudvar (Hunyadi úti) területének hasznosításánál ebben a
csomópontban megálló autóbuszok megállása érdekében új autóbuszöböl pár kiépítése
(pl.: Május 1 úton);
 A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál az autóbuszos közösségi
közlekedés infrastrukturális igényeinek figyelembe vétele (csomópontok, kanyarodási
ívsugarak, a buszöblök stb.).
Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása. Szentgotthárdon a
település méretéből adódóan helyi járatos autóbuszos közösségi közlekedés nincsen, a
településen az ÉNYKK Zrt. helyközi autóbuszjáratai közlekednek. Ezek a járatok egy-két
kivételtől eltekintve gyakorlatilag a városban lévő állami tulajdonú és kezelésű utakon
közlekednek, amelyek mellett több helyen találhatók kiépített autóbuszöblök, illetve
megállóhelyek, ezek fenntartása, felújítása, illetve szükség esetén kiépítése az önkormányzat
feladata. A közelmúltban önkormányzati forrásból a lakossági igényeknek megfelelően egy új
autóbusz-öbölpárt építtettünk, illetve helyeztünk forgalomba Szentgotthárd-Rábafüzes
városrész keleti végében. Továbbá egy sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan az Ipari
park II. feltáró útján (Felsőliget utca) egy új autóbusz-öbölpár, illetve buszforduló épül. A
korábban a Hunyadi utca – Május 1. utca kereszteződés környezetében lévő autóbusz állomás
egy sikeresen megvalósított pályázatnak köszönhetően áthelyezésre került a vasútállomás
mellé, amelynek kedvező hatásaként megvalósult a vasúti- és buszközlekedés közötti
közvetlen átszállási lehetőség is. Az új buszpályaudvar kialakítása megfelelő. A Hunyadi úti
volt buszpályaudvar területének hasznosításakor gondoskodni kell ebben a csomópontban (a
volt buszpályaudvar területén) megálló járatok új megállási lehetőségének biztosításáról (pl.:
Május 1 úton új buszöblök építése). A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál
figyelembe kell venni az autóbuszos közösségi közlekedés infrastrukturális igényeit is a
megfelelő csomópont kialakításokat, kanyarodási ívsugarak biztosítását, a buszöblök
megfelelő kiépítését, meglévők felújítását. A város fejlesztési terveiben megjelenik még a
munkaerőpiaccal összehangolt közösségi közlekedési hálózat fejlesztésének, kapacitás
bővítésének, kisbuszok üzemeltetésének az igénye, akár a szomszédos települések igényeivel
összehangoltan.

3.2.3. Gyalogos és kerékpáros közlekedés

Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése:
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Kossuth L. – Kethelyi úton kétoldali irányhelyes kerékpárút kiépítése;



Felsőliget utca északi oldalán egyesített gyalog-, illetve kerékpárút kiépítése;



Hársas-tó irányába az önkormányzati utcákba (Zrínyi M. u – Kis u – Máriaújfalui
városrész) vegyes használatú közlekedési felületek kijelölése (meglévő lakóutak
felújításával, korszerűsítésével, forgalomtechnikai kialakítással);



Szentgotthárd - Rábatótfalu városrészen kerékpárút/kerékpársáv kiépítésének
folytatása;



Szentgotthárd, Hunyadi úton kerékpárút/kerékpársáv kiépítése/kijelölése;



Külterületi, önálló a városrészeket, illetve kistérségi településeket összekötő
kerékpárutak kiépítése a Rába – Zala regionális kerékpárút-hálózat kialakításához
kapcsolódóan;



Kerékpártárolók kialakítása forgalomvonzó létesítményeknél (pl.:
intézményeknél), kerékpár bérlés lehetőségének biztosítása;



Meglévő leromlott állapotú járdák ütemezett felújítása;



Nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kiépítendő új járdák műszaki
tervdokumentációjának elkésztése, majd a járdák kiépítése;



Tudat-, illetve szemléletformálás (neveléssel, kampányok stb.).

A környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésének egyik eszköze a gyalogos és
kerékpáros közlekedés fejlesztése. A gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja
többek között a környezettudatos közlekedési módok előnyben részesítése és a nem motorizált
közlekedési formák, így a kerékpározás és gyaloglás természetességének tudatosítása. Ehhez
a kerékpárosok és gyalogosok különböző eszközökkel történő előnyben részesítése, továbbá a
közlekedés többi résztvevőjének tudatformálása is szükséges. Fontos a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása, amely egyrészt infrastrukturális fejlesztést jelent, másrészt a
kerékpározást előnyben részesítő forgalomtechnikai kialakításokat is jelent. Először a
kerékpáros „főútvonalat” kell megfelelő szintre fejleszteni, ezek kerékpár utak, kerékpársávok
kiépítését, kerékpáros nyomok kijelölését jelenti. Ezt követően a fő hálózati elemekhez kell
kapcsolódni, amely nem feltétlenül jelenti kerékpárút, kerékpársáv kiépítését, vagy kijelölését,
hanem elsősorban kisvárosias lakóövezetben a motorizált és a kerékpáros forgalom közötti
konfliktushelyzetek elkerülése érdekében forgalomtechnikai eszközökkel fel kell hívni a
figyelmet az útszakasz vegyes használatára. Az ingázók számára a kerékpáros közlekedés
feltételeit javítja és turisztikai szempontból is fontos a városrészeket összekötő teljes
kerékpárút hálózat, illetve a város határain túlnyúló a várost a környező településekkel
összekötő kerékpáros hálózat, illetve turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése. A külterületi
önálló kerékpárutak javítják a forgalombiztonságot, mivel a nagy sebességű motorizált
közlekedéstől fizikailag elválasztják a kerékpáros forgalmat. Az infrastruktúra fejlesztés
részét képezi a kerékpártárolók kialakítása is. Az utcaképbe illeszkedő kerékpár támaszokat a
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forgalomvonzó létesítmények közelében célszerű elhelyezni. Nagyobb közlekedési
csomópontokban, átszállóhelyeken célszerű nagy férőhelyszámú, fedett kerékpártárolót,
illetve B+R rendszert kiépíteni. A turisztikai vonzerő növelése, illetve a hivatásforgalom egy
részének környezetbarát közlekedési móddal történő kiváltását szolgálhatja a kerékpár bérlési
lehetőség bevezetése. A kerékpározás előnyeinek széles körben való terjesztését a fenti
fejlesztéseken kívül a lakosság tudatformálásával, mobilitásra neveléssel, városmarketing
eszközökkel, kampányok szervezésével, vagy kampányokhoz csatlakozással (pl.: Autómentes
nap) lehet erősíteni. Egy sikeres pályázat eredményeként, a Kossuth L. utca – Kethelyi utat
érintő kerékpáros-forgalmi fejlesztés miatt készülő kerékpárforgalmi hálózati tervet
időszakosan célszerű lesz 3-5 évente felülvizsgálni, hogy a koncepcióban megfogalmazott
fejlesztési irányokat, aktuális trendeket, pályázati lehetőségeket a fejlesztésekhez ütemezni és
az ehhez szükséges költségeket hozzá lehessen rendelni.

Egy sikeres pályázat eredményeképpen folyamatban van egy új összesen 1,53 km hosszúságú
kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, amely a városközponti kettős körforgalomnál
lévő kerékpárúttól indulva a Kossuth L. utca - Kethelyi út irányába kerülne kialakításra. A
Kossuth L. utca kettős körforgalom felöli végétől a Tompa M. utcai kereszteződésig terjedő
szakaszon kerékpáros nyom, majd ezt követően a Kossuth L. utca (Tompa M. utcai
kereszteződéstől) a Kethelyi út (Brenner J. téri kereszteződésig) cca. 1,30 km szakaszon pedig
egy kétoldali irányhelyes kerékpársáv kerülne kialakításra. A beruházás része a csapadékvízelvezető rendszer átépítése (zárt-csapadékcsatorna kiépítése) mellett a meglévő gyalogjárdák
felújítása is, a megvalósítás tervezett időpontja 2018. év II-IV. negyedév. A megvalósuló
létesítmény kiépítését a pályázati lehetőségek függvényében folytatni kell a Kethelyi út
végéig, illetve távlati elképzelésként ennek folytatásában egy külterületi önálló kerékpárút
megépítése is célszerű lenne a Máriaújfalui elágazóig, majd onnan Magyarlakig, mivel a
külterületi önálló kerékpárutak javítják a forgalombiztonságot, a nagy sebességű motorizált
közlekedéstől fizikailag elválasztják a kerékpáros forgalmat. A közeljövőben megvalósuló
kétoldali irányhelyes kerékpársáv Brenner János térig történő megépítése után egyik
lehetséges irány a Hársas-tó megközelítése érdekében is, hogy a kerékpáros forgalmat
bevezessük az önkormányzati utcákba (Zrínyi M. u – Kis u – Máriaújfalui városrész), ahol
meglévő lakó utak felhasználásával, vegyes használatával forgalomtechnikai eszközökkel
elvezessük a kerékpárosokat a Hársas-tó irányába. A nagyobb forgalmú Szentgotthárd Máriaújfalui úton távlati célként kijelölhető a Kis utcai kereszteződéstől egy kétoldali
irányhelyes kerékpársáv kiépítése a Hársas-tó irányába és így a városon belüli, a
városközponttól, illetve a városközpontba érkező kerékpáros irányokból a Hársas-tó
kerékpárral történő megközelítése teljessé, biztonságossá válhatna.

Ugyancsak egy sikeres pályázat eredményeképpen folyamatban van egy új 895,3 m
hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása az ipari park II. területek belső
megközelíthetőségének javításával érdekében a Felsőliget utca jelenleg kiépített teljes
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hosszában egy egyesített kerékpárút és járda. A beruházás része még a Felsőliget utcában egy
buszöböl-pár és egy buszforduló kialakítása.

A Szentgotthárd-Rábatótfalu, Hétház utcáig egy egyesített kerékpárút és járda került
kiépítésre. Ennek folytatásaként a városrész végéig történő 2440 m hosszúságú egyesített
kerékpárút és járda kiépítésére annak idején elkészítettük a műszaki tervdokumentációt.
Sajnos pénzügyi források hiányában ez a szakasz eddig nem épült meg. Az elkészült
tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatát el kell végeztetni. Ezen a szakaszon is
felvetődhet egyesített gyalog, illetve kerékpárút helyett a kétoldali irányhelyes kerékpársáv
kiépítése. Távlati célként a folytatásában felmerülhet egy külterületi önálló kerékpárút
megépítése Alsó-, illetve Felsőszölnök irányába.

A Szentgotthárd, Hunyadi úton az Ady E. utcai kereszteződés után Mogersdorf irányába egy
egyesített kerékpárút és járda, majd a vasúti átjárót követően egy önálló kerékpárút került
kialakításra az országhatárig. A Hunyadi út rekonstrukciója során a bal oldali járdán nem
került kijelölésre a kerékpárút. Hosszú távon mindenképpen indokolt lenne a Hunyadi úton, a
hiányzó szakaszokon kerékpárút, vagy kerékpársáv, illetve esetleg kerékpárnyom kiépítésére,
kijelölésére.

Szentgotthárd-Rábafüzes városrész irányába teljes hosszban megfelelően kiépített kerékpárút
található, illetve Jakabháza városrész egy rövid kivezető szakaszán is önálló kerékpárút került
kialakításra, azonban Rábafüzes és Jakabháza városrész között nincsen önálló kerékpárút. A
jövőben célszerű ezen a szakaszon is egy külterületi önálló kerékpárút kiépítése, mivel a 8-as
számú főútvonalon lehet jelenleg a két városrész között kerékpárosan közlekedni és a nagy
sebességű motorizált közlekedéstől fizikailag el kell választani a kerékpáros forgalmat.

A város fejlesztési terveiben megjelennek a Szentgotthárdi csata helyszínének meglévő
kerékpárútba történő bekapcsolásának igénye, illetve a Rába – Zala regionális kerékpárút
kiépítése, amely térségünkben a Rábafüzes – Rábatótfalu – Máriaújfalu városrészekhez,
illetve az Ipari parkhoz, valamint a kistérségi településekhez kapcsolódó kerékpárút
hálózatának tervezését és részleges kiépítését jelentené, amelyek az Őrség, illetve a Balaton
felé vezetnének. A városon belüli, városrészeket összekötő kerékpárutakról, amelyek ennek a
kerékpárút hálózatnak a részei is egyben a fentiekben részletesen írtunk. A kerékpárút hálózat
megvalósításának, főleg az önálló kerékpárutak, vagy kerékpársávok kiépítésének jelentős
forrásigénye van, amelyeket csak a pályázatokon való sikeres szereplés függvényében tudunk
majd megvalósítani.
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A fentiekben részletezett fejlesztések egy része egy nagyobb tervbe (EuroVelo 13, illetve 14)
illeszkedhetne. Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárúhálózat az Európai
Kerékpáros Szövetség terve 14 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Az
Eurovelo 13 Vasfüggöny-útvonal magyar oldalon Szentgotthárdot a következő útvonalon
érinti: A Szent Imre-templom erdészeti út - rábafüzesi kerékpárút - a város központ Rábatótfalu városrészen áthaladva Alsószölnök irányába. Az új EuroVelo 14 európai
kerékpáros útvonal a tervek szerint a következő irányban haladna majd: Bludenz–Innsbruck–
Graz–Fürstenfeld–Szentgotthárd–Keszthely–Balaton–Budapest–Eger–Hortobágy–Debrecen–
Nyírábrány–Szatmárnémeti–Dés–Kolozsvár. Az EuroVelo14 útvonal a tervek szerint
térségünkben a Szentgotthárd – Szalafő – Őriszentpéter – Zalalövő tengelyt érinti majd.
A Vas Megyei Kerékpáros Szövetség 2018 tervezi indítani a Magyar Kerékpáros
Vendégtábor rendszert, amelynek egyik útvonala Szentgotthárdtól Oszkóig tart majd, részben
érintve a tervezett EuroVelo14 nyomvonalát. A projekthez összesen 500 kerékpár beszerzése
is tartozik, amelyből a fent szakaszra körülbelül 100 db-ot terveznek, valamint tervben van
egy speciális, 24 db kerékpár szállítására alkalmas utánfutó beszerzése is.

Szentgotthárd - Zsidahegy, és - Farkasfa városrészek irányába a domborzati viszonyok miatt
nem jelentős a kerékpáros forgalom, ezért nem célszerű önálló kerékpárút kiépítése, ezeken a
szakaszokon a meglévő utak felhasználásával, korszerűsítésével bonyolódhatna biztonságosan
a kerékpáros forgalom.

A meglévő gyalogjárdák hálózatának bővítése nagyobb forgalmú, balesetveszélyes helyeken
indokolt. A balesetmentes gyalogos közlekedés érdekében indokolt a meglévő gyalogjárdák
felújítása is, ott ahol járdák állapota jelentős mértékben leromlott állapotba kerültek. Az
építéseknél, felújításoknál mindig el kell végezni az akadálymentesítéseket, ahol a
gyalogosoknak el kell hagyniuk a járdát. A városban gyalogos-átkelőhely kijelölésének
igénye a Kossuth L. utcában (Tompa M. utcai kereszteződésnél), illetve a Hunyadi J. úton
(Pável Ágoston Múzeum környezete, volt autóbusz pályaudvarnál, Ady E. utcai
kereszteződésnél) merült fel. Hasonlóan a kerékpárforgalmi hálózati tervhez indokolt esetben
a járda felújítási programot is felül kell vizsgálni. A városközpont elkerülése jelenleg
önkormányzati utakon történhet, amelyek műszaki, illetve egyéb paraméterei miatt nem
alkalmasak az átmenő forgalom lebonyolítására, így a városközpont gyalogos övezetté
nyilvánítása nem lehetséges.

Sajnos az utóbbi évtizedekben elmaradt folyamatos karbantartási, felújítási munkák miatt a
városban lévő járdák nagy része nagyon leromlott állapotba került, ezért járda felújítási
programot folytatni kell. A Szentgotthárd – Máriaújfalui városrész szennyvíz-csatornázása
után a legsürgetőbb feladat a városrészen lévő járdák elkövetkező években történő ütemezett
felújítása. A Máriaújfalui út szűk keresztmetszeti kialakítása miatt a járda felújítást a nyílt
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csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása, zárttá tétele mellett lehet csak megoldani. A
városban lévő többi, felújításra szoruló járdák burkolatát pedig az előre meghatározott
ütemterv szerint folytatni kell.

Új járdák építése nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kell megtenni. Jogos igényként
jelentkezik, hogy a Rózsa F. utca Tompa M. utcai kereszteződés utáni zsidai városrész
irányába tartó szakaszán, illetve a Zsidai úton, valamint a Kethelyi mezőben a hiányzó járdák
kiépüljenek. Rövidtávon legalább a tervek elkészítéséig, engedélyeztetéséig el kellene
jutnunk, hogy a kiépítéshez szükséges forrásokat majd tervezni tudjuk.

A város fejlesztési terveiben több helyen megjelenik a Pável Á. ltp-nél a gáttól gyalogos
korzó építése a Rába mentén, illetve vízi erőműnél egy gyalogos híd építése. A
NYUDUVIZIG egy sikeres EU-s projekt eredményeképpen árvízvédelmi fejlesztéseket fog
végrehajtani többek között a Rába bal parti védműveknél, amely projektnek része a gyalogos
korzó részbeni kiépítése.

Az önkormányzat költségvetésében évente a közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére
rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát közlekedési módok elősegítő
elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, fejlesztésére) kell fordítani.

3.3. A közlekedési koncepció fejlesztési javaslatainak ütemezése

A közlekedési koncepció a fejlesztési javaslatok ütemezését rövid-, közép- és hosszútávon
tartalmazza.
A fejlesztések ütemezésének időtávjai a következők:

1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éves) azok a fejlesztési javaslatok, amely
kiemelten fontos és sürgős és a megvalósításukhoz szükséges források rendelkezésre
állnak, vagy jelentős beruházást nem igényelnek.

2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 év) azok a fejlesztési javaslatok, melyek részben
ismertek, vagy előkészítésük folyamatban van, de forrásigényük miatt rövidtávon
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nehezen megvalósítható, illetve amelyek fontosak és a negatív folyamatok
megállítását szolgálják.

3. Hosszútávú célok fejlesztési javaslatok (5-10 éves) azok a fejlesztési javaslatok,
amelyek jelentős anyagi befektetéssel vagy előkészítő munkálatokkal járnak és
egyenlőre a megvalósításukhoz szükséges források nem állnak rendelkezésre, vagy
jelentőségük miatt az előkészítésüket a közeljövőben érdemes már megkezdeni.

A már végrehajtott városfejlesztési és közlekedésfejlesztési intézkedések hatásainak
figyelembe vétele a további fejlesztések előkészítésének feltétele. A fejlesztések hatásainak
beépítése, a közlekedésfejlesztési intézkedések optimalizálása miatt célszerű a közlekedési
koncepció időszakos felülvizsgálata, a programok aktualizálása. A tapasztalatok alapján a
stratégiák felülvizsgálata 3-5 évente időszerű.
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Tervezett időtáv
S.sz.

Beruházás megnevezése

Forrás megnevezése
rövid/közép/hosszú

1.

Az M8-as gyorsforgalmi út Körmend – Szentgotthárd közötti
szakaszának kiépítése

2.

Máriaújfalui út (állami út) burkolatának szennyvízcsatornázás KHEOP-2.2.1-15-2015-00006
utáni teljes szélességű helyreállítása
pályázatból

rövid

3.

Hunyadi út állami szakaszainak felújítása

állami beruházás

rövid

4.

Kossuth L. – Kethelyi út (Tompa M. utcától – a Brenner J.
térig) felújítása a kerékpárút kialakítással egyidejűleg

állami beruházás

rövid

5.

Gyalogos korzó kiépítése (részben) NYUDUVIZIG árvízvédelmi
fejlesztése révén (Rába bal parti védműveknél)

állami beruházás (pályázatból)

rövid

6.

Máriaújfalui városrész önkormányzati útjainak
szennyvízcsatornázást követő teljes szélességű felújítása (Kis
utca, Parkerdő utca, Fő utca, Fenyvesalja utca)

Önkormányzati

rövid

7

Máriaújfalui járda-felújítás I.-II.-III. ütem

Önkormányzati

rövid

8.

Ipari park III. ütem hátsó feltáró út kiépítése - Az Ipari Park
elérhetőségének javítása

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003
pályázatból

rövid

9.

Ipari Park II. ütem (Felsőliget u.) egyesített kerékpárút és
járda építése - Az ipari parki területek belső

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003

rövid

állami beruházás
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10.

11.

megközelíthetőségének javítása

pályázatból

Ipari Park II. ütem (Felsőliget u.) autóbuszöböl pár és
buszforduló építése - Az ipari parki területek belső
megközelíthetőségének javítása

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003

Kerékpáros-forgalmi létesítmény kialakítása a Kossuth L.
utcától, a Kethelyi úton a Brenner J. térig (I. ütem)

TOP-3.1.1.-15-VS1-2016-00011

rövid
pályázatból

rövid
pályázatból

12.

Hársas-tó kerékpáros elérhetőségének javítása a Kossuth –
Kethelyi úti (Brenner J. térig) kerékpársáv kiépítése után
önkormányzati utakon vegyes használattal

önkormányzati

rövid

13.

Új autóbuszöblök kialakítása Hunyadi út – Május 1. út
csomópontokban (a volt buszpályaudvar (Hunyadi úti)
területének más célú hasznosításakor)

önkormányzati

rövid

14.

Arany J. utca 30 db parkoló építése (Liget – iskola közötti
terület, útburkolat, csapadékvíz-elvezetés felújításával)

önkormányzati

rövid

15.

Honvéd utca 14 db párhuzamos parkoló építése (sportpálya
elé)

önkormányzati

rövid

16.

Közlekedési felületek (utak, kerékpárutak, járdák
útburkolatának) folyamatos felújítása a költségvetésben
és/vagy pályázati forrásokból rendelkezésre álló fedezetig, a
20 %-os előírás figyelembevételével (az éves keret legalább
20 %-át környezetbarát közlekedési módok elősegítő elemek

önkormányzati/pályázati

rövid/közép/hosszú
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felújítására, fejlesztésére kell fordítani)

17.

Túlterhelt közlekedési csomópontok szükség szerinti
felülvizsgálata, állami közút/közutak érintettsége esetén az
állami közútkezelő bevonásával

állami/önkormányzati

rövid/közép/hosszú

18.

A településrendezési tervben kijelölt helyeken szükség szerinti
új parkolók építése parkolási igények kielégítése céljából

önkormányzati/pályázati

rövid/közép/hosszú

19.

Lakóövezetek forgalomcsillapítása szükség szerint (területi-,
illetve vonali forgalomcsillapítás) állami közút/közutak
érintettsége esetén az állami közútkezelő bevonásával

állami/önkormányzati

rövid/közép/hosszú

20.

A közúthálózati fejlesztéseknél, közutak felújításánál az
autóbuszos közösségi közlekedés infrastrukturális igényeinek
figyelembe vétele (csomópontok, kanyarodási ívsugarak, a
buszöblök stb.)

állami/önkormányzati

rövid/közép/hosszú

21.

Forgalomvonzó létesítményeknél szükség szerint fedett
kerékpártárolók, illetve kerékpártámaszok kialakítása a
költségvetésben és/vagy pályázati forrásokból rendelkezésre
álló fedezetig

önkormányzati/pályázati

rövid/közép/hosszú

22.

Kerékpár bérlési lehetőség biztosítása

önkormányzati/pályázati

közép

23.

Ipari Park I., illetve II. feltáró útjai hátsó összekötő útjának
kiépítése (keleti elkerülő út része is!)

pályázati

közép

24.

Ipari Park II. – III. feltáró útjai hátsó összekötő út műszaki

pályázati/önkormányzati

közép
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tervdokumentációjának elkészítése (keleti elkerülő út része
is!)
25.

Keleti elkerülő út (Ipari park I. – Kethelyi út szakasz) műszaki
tervdokumentációjának elkészítése

pályázati/önkormányzati

közép

26.

Kerékpáros-forgalmi létesítmény kialakítása Kethelyi úton a
Bem J. utcáig (Kossuth L. – Kethelyi út kerékpársáv építés II.
üteme)

pályázati

közép

27.

Rábatótfalui kerékpárút / vagy kerékpársáv építésének
folytatása a városrész végéig

pályázati

közép

28.

Hunyadi úton kerékpárút/kerékpársáv kiépítése/kijelölése

állami/önkormányzati

közép

29

Új járdák kiépítése szükség szerint a rendelkezésre álló
pénzügyi források tekintetében nagyobb forgalmú,
balesetveszélyes helyeken (Rózsa F. utca – Zsidai út, Május 1.
út, Kethelyi mező)

pályázati/önkormányzati

közép

30.

Ipari Park II., illetve III. feltáró útjai hátsó összekötő útjának
kiépítése (keleti elkerülő út része is!)

pályázati

hosszú

31.

Keleti elkerülő út (Ipari park I. – Kethelyi út szakasz) kiépítése

pályázati

hosszú

32.

Külső keleti elkerülő út műszaki tervdokumentációjának
elkészítése

pályázati/önkormányzati

hosszú

33.

Máriaújfalu, Kis utcai kereszteződéstől egy kétoldali

pályázati

hosszú
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irányhelyes kerékpársáv kiépítése a Hársas-tó irányába

34.

Külterületi önálló kerékpárutak (városrészeket összekötő
kerékpárutak) kiépítése (Rába-Zala regionális kerékpárút
hálózat, EuroVelo részeként)

pályázati

hosszú

önkormányzati/pályázati

hosszú

Új gyalogos híd építése Pável Á.
35.
ltp.-nél a gátnál
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4. Irodalomjegyzék
Felhasznált irodalmak

1. 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről(OTÉK)
2. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről - https://net.jogtar.hu

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 238/2016. (X.26) számú
Képviselő-testületi határozat

4. Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia II. kötet - .„Nyugat-Dunántúli
Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”, Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-132014-0002 , Készítette: ProVia’91 Kft. , 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

5. Európa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok állandó Konferenciája (CLRAE,
1992): Európai Városok Chartája

6. Európai Közösségek Bizottsága (2007): Zöld könyv; A városi mobilitás új kultúrája felé
7. Szentgotthárd város közúthálózatának műszaki állapotáról, a közúti közlekedés
helyzetéről, a rövidtávú /2004.-2009. év/ közlekedésépítési programjáról, valamint az
önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről.
8. Szentgotthárd Város Településszerkezeti terv (2016)
9. Megvalósíthatósági tanulmány - Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés
fejlesztése(2013)
10. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének Társadalmi-gazdasági
programja az 1995-1998. közötti időszakra
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Internetes hivatkozások jegyzéke

1. Szentgotthárd Város honlapja: www.szentgotthard.hu

2. Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki - Szombathely - Szentgotthárd vasútvonal,
Sopron–Szombathely vasútvonal

3. Innorail magazin: www.innorail.hu - Projekt: Sopron–Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonal korszerűsítése

4. Széchenyi 2020 program: http://unios-palyazatok.fhdevelopment.hu/az_europai_uniorol

5. Magyar közlekedéspolitika: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110023_Utak/html/section-0017.html

6. EuroVelo kerékpárút-hálózat: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos,
http://eurovelo13.hu/13-vasfuggony-utvonal/osztrak-magyar-hatarszakasz/5-utvonal/
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Mellékletek:
1. M8 autóút Körmend – Rábafüzes országhatár közötti szakasz (forrás: NIF Zrt. honlapja)

2. Kistérségi közlekedési javaslat (forrás: Szentgotthárd Város Településrendezési terve
2016.)

3. Túlterhelt közlekedési csomópontok jelölése

4. EuroVelo Európai Kerékpárosútvonalak (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo
)
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1.sz. melléklet

Forrás: https://nif.hu/projektek/2016/07/m8-2x2-savos-gyorsforgalmi-ut-kormend-rabafuzesorszaghatar-kozotti-szakasz-elokeszitese-es-megvalositasa/
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2.sz. melléklet
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3.sz. melléklet
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4.sz. melléklet

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroVelo
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Tárgy: Parkolási közszolgáltatási szerződés elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2017. novemberi ülésén részletesen
foglalkozott a fizető parkolók üzemeltetésével és egy új helyi rendeletben szabályozta a parkolási
rendszert és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjét. Ezen az ülésen hozott
254/2017. (IX.29.) határozatának 1. pontjában a képviselő-testület arról is döntött, hogy az
önkormányzat és a SZET Szentgotthárdi Kft. között a városi fizető-parkolási rendszer
üzemeltetésére létrejövő új megállapodás tervezetét a képviselő-testület 2017. decemberi ülésére
jóváhagyás céljából elő kell terjeszteni.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szerződéssel
kapcsolatban az alábbi szabályokat írja elő:

Kkt. 9/D. §-a (2) A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel
történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a tulajdonos, illetve a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16/A. §a szerinti szolgáltató köteles ellátni.
…
(4) A helyi önkormányzat illetve állami tulajdonban álló terek, parkok és egyéb közterületek
vonatkozásában a vagyonkezelő a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott gazdasági társasággal
a (2) bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására szerződést köthet. A szerződésnek
tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a tulajdonos és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és
formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerződés időtartamát.
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(5) A (4) bekezdés szerinti szerződést – annak módosításaival egységes szerkezetben – az
önkormányzat és a gazdasági társaság a hatálybalépését követő 30. napon a honlapján
közzéteszi.
Mötv. 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
…
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
…
16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel
történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást
a) a helyi önkormányzat,
b) kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv,
c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági
társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság,
d) önkormányzati társulás, vagy
e) a közterület-felügyelet
láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.
A Képviselő-testület fentiekben hivatkozott döntése alapján csatoltan előterjesszük az
önkormányzat és a fizető-parkolókat üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft.-vel kötendő parkolási
közszolgáltatási szerződés tervezetét.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a parkolási
közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek.
Hatásvizsgálat
 Mi indokolja, miért szükséges? A Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a
gépjárművek parkolásának biztosítása a közfeladatok körében ellátandó önkormányzati
feladat, amelyre a Kkt. előírásai alapján szerződést lehet kötni a jogszabályokban előírt
feltételeknek megfelelő szervezettel.
 Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? A SZET Szentgotthárdi Kft. az évek során megfelelően tapasztalatokat
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szerzett a fizető-parkolók üzemeltetése területén. Ennek megfelelően a feladat ellátásához
szükséges személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezésre állnak.
Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A fizető-parkolók üzemeltetéséből
folyamatos bevétel keletkezik.
Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A szerződés megkötésére nem kerül sor és
nem lesz megfelelően szabályozva az önkormányzat és az üzemeltető közötti kapcsolat.
Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A közfeladatok körében ellátandó
önkormányzati feladat biztosítása veszélybe kerülne a parkolási közszolgáltatási
szerződés megkötésének elmaradása esetén.
Az előterjesztés adminisztratív terhei: A szerződést meg kell kötni a SZET Szentgotthárdi
Kft-vel.
Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.-vel a parkolási közszolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó 5 évre, 2018. január 01-től – 2023. december 31-ig határozott időre
szóló szerződést jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a polgármester a parkolási
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. december 03.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Megbízó iktatási száma:
Szolgáltató iktatási száma:

/ 2017. sz.
/2017.sz.

Parkolási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Huszár Gábor
polgármester, székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15733720-2-18,
bankszámlaszám: 11747068-15421481-00000000), mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

másrészről SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (képviselő: Takáts
József ügyvezető igazgató székhely: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8. adószám: 24167040-2-18,
cégjegyzékszám: 18-00-111407, bankszámlaszám: OTP Bank 11747068-20021843) mint
szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató), között az alábbi feltételekkel:

1. Bevezető
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi
önkormányzatok helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladata a
gépjárművek parkolásának biztosítása. A jelen szerződés alapján a Szolgáltató a
Megbízó rendelkezése alatt álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási
(parkolási) közszolgáltatást biztosít. A Szolgáltató a Mötv. 16/A. § c) pontja előírásainak
megfelel, mivel kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság, így elláthatja a parkolási közszolgáltatást. A fenti
feladatokra jelen szerződés a továbbiakban, mint Üzemeltetési feladatokra hivatkozik.
1.2. Megbízó e szerződés aláírásával megbízza a Szolgáltatót Szentgotthárdon a parkolási
közszolgáltatás ellátásával. Szolgáltató a megbízást elfogadja.
1.3. Ez a szerződés határozott időre jön létre 2018. január 01. napjától 2022 december 31.ig,
mely napon automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik.
1.4. A szolgáltató kötelezettséget vállal az Üzemeltetési Feladatok ellátása és szakmai
tevékenysége megszervezése során maradéktalanul figyelembe veszi és betartja a
mindenkori irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv., a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.), a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő46

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
testületének a parkolási rendszerről és a fizetőparkoló működésének és igénybevételének
rendjéről szóló 29/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet),
illetve annak valamennyi módosítását.
2. A szolgáltató által ellátandó közfeladat és ellenértékének elszámolása, a szerződésből
eredő jogok és kötelezettségek
2.1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató látja el a parkolási közszolgáltatói feladatokat.
Várakozási terület: ahol a parkolási közszolgáltatási feladatokat el kell látni. Ez a terület
a rendelet 1. mellékletében szereplő ott tételesen felsorolt területen lévő parkolók
(továbbiakban: fizető parkolókat) a Rendeletben meghatározott szabályok szerint.
2.2. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Szolgáltató a Rendeletben meghatározott
díjtételeket alkalmazza, a Rendelet 2. melléklete szerinti díjtételektől és a pótdíjaktól
nem térhet el.
2.3. A Szolgáltató a 2.1. pontban foglalt feladatok ellátása érdekében köteles a fizető
parkolók üzemeltetését a Kkt.-ben és a Rendeletben foglaltaknak megfelelően ellátni,
így köteles:
a) a fent megfogalmazottaknak megfelelően a várakozási díjak, pótdíjak beszedésére,
illetve behajtására, azok pénzfeldolgozására,
b) a fizető várakozóhelyek igénybevétele szabályainak ellenőrzésére,
c) a pótdíj behajtásának rendjét kialakítani, fizetési felszólítót küldeni, eredménytelen
felszólítást követően követelését jogi úton érvényesíteni,
d) gondoskodni a fizető várakozóhelyek rendjének fenntartásáról,
e) gondoskodni a tisztántartásról, a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről,
f) gondoskodni a várakozóhelyek útburkolati jeleinek megfelelő felfestéséről,
jogszabályok, hatósági előírások, közútkezelő által előírt forgalomtechnikai jelzések
elhelyezéséről, megfelelő időben történő összegyűjtéséről, karbantartásáról,
g) a szakszerű üzemeltetéshez szükséges tájékoztató táblák elhelyezésére,
karbantartására, pótlására, az információk frissítésére,
h) a parkolójegy automaták üzemeltetésére, karbantartására,
i) a mobil telefonos fizető parkolás feltételeinek megteremtésére,
j) legalább 12 db új parkolójegy automata beszerzésére, ebből 6 db új parkolójegy
automata beszerzése legkésőbb 2018. május 31-ig, majd 6 db új parkolójegy automata
beszerzése legkésőbb 2020. május 31-ig
k) az Üzemeltetési kötelezettség elvégzéséhez szükséges személyi és dologi feltételek,
nyilvántartási rendszer biztosítására,
l) ügyfélszolgálati iroda működtetésére.
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2.4. A Megbízó és a Szolgáltató folyamatosan kapcsolatot tart egymással az e szerződés
szerinti közszolgáltatás kapcsán. Szerződő Felek heti rendszerességgel egyeztetnek
egymással, melynek során a Szolgáltató átadja a közszolgáltatás körébe tartozó
információkat illetve olyan elektronikus nyilvántartást vezet, melyhez a Megbízó
számára is biztosítható a hozzáférés. A Szerzőfő felek kötelesek jelen szerződésben
foglalt feladatok hatékony megvalósítása érdekében együttműködni, a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos valamennyi információt a másik fél tudomására hozni.
2.5. A Szolgáltató e közszolgáltatás végzése során a következő nyilvántartásokat vezeti:
nyilvántartás a bérletjegyekről; nyilvántartás a közfeladat ellátásának bevételeiről és
kiadásairól; nyilvántartás kék kártyát vásárlókról; nyilvántartás a végrehajtási eljárás alá
vontakról.
2.6. A Szolgáltató a fizető parkolók igénybevétele szabályainak ellenőrzését a vele
jogviszonyban álló, névvel, fényképpel és azonosítószámmal ellátott igazolvánnyal
rendelkező parkoló őr(ök) útján látja el.
2.7. A Szolgáltató felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát
képező munkavégzése során a Megbízónak, vagy harmadik félnek okozott függetlenül
attól, hogy a kárt a harmadik fél a Megbízóval szemben kívánja érvényesíteni.
2.8. A Szolgáltató az üzemeltetési feladatok körébe eső ügyekben jogosult és köteles a jelen
közszolgáltatási szerződésben rögzített tevékenységével kapcsolatos peres és nem peres
eljárásokban, a fizető parkolóhelyeket igénybe vevőkkel szemben és a hatóságok eljárása
során a Megbízót képviselni.
2.9. A Szolgáltató köteles tevékenysége során gondoskodni a munkavédelmi,a
balesetvédelmi, a tűzvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról.
2.10. A Megbízó jogosult, illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben köteles a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. A Szolgáltató köteles az
ellenőrzés során a Megbízó képviselőivel együttműködni, számukra minden az
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni.
2.11. A Szolgáltató köteles a számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét
képező kiegészítő mellékletben a parkolási közszolgáltatási tevékenységet elkülönítetten
kezelni. Köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amelyből egyértelműen megállapítható
a várakozási díjakból, a pótdíjakból, a bérletjegyekből befolyó bevétel, a bírósági és
végrehajtási eljárás alatt lévő ügyek száma és összegszerűsége. A Szolgáltató köteles a
parkolási közszolgáltatási tevékenységéből származó bevételekről és a parkolási
közszolgáltatás ellátásához szükséges költségekről a tárgyévet követő június 10-ig a
Megbízó felé számszerűsíthető adatokkal alátámasztott írásos összesítő tájékoztatást
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nyújtani. Az adatok hitelességéért a szolgáltató ügyvezetője felelős. A mérleg
elfogadását megelőzően a parkolási közszolgáltatás bevételeiből a közszolgáltatás
költségei finanszírozhatók.
2.12. A Szerződő felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a
nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
3. A Szerződés megszűnése
3.1. Szerződő felek jelen parkolási közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban
bármely időpontban jogosultak megszüntetni.
3.2. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződést rendes felmondás útján nem mondható fel.
3.3. A Megbízó azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltatóhoz címzett
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, ha a Szolgáltató a jelen parkolási közszolgáltatási
szerződésben vállalt kötelezettségét a Megbízó külön írásbeli felszólítását követő 8
napon belül sem teljesíti.
3.4. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződés megszűnik a Szolgáltató jogutód nélküli
megszűnésével, valamint a Megbízó jogszabályban meghatározott közfeladat ellátási
kötelezettségének megszűnésével.
3.5. Az 1.3.) pont szerinti határozott idő lejárta előtt bármely Szerződő Fél kezdeményezheti
a szerződés meghosszabbítását. Amennyiben a szerződést meghosszabbítják, a jelen
szerződés bármely pontja újratárgyalható és újraszabályozható.
4. Záró rendelkezések
4.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
4.2. Szerződő felek a jelen parkolási közszolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő
jogvitájukat elsősorban tárgyalások útján rendezik, ezek eredménytelensége estén
fordulnak csak bírósághoz.
4.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben előírt, illetve az ahhoz
kapcsolódó bármely nyilatkozat csak írásban érvényes. Jelen szerződést érintő
változtatás kizárólag írásba foglalt szerződés-módosítással válik mindkét félre nézve
hatályossá.
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4.4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert …/2017.
számú határozatával hatalmazta fel a szerződés aláírására.
A felek jelen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.
Szentgotthárd, 2017. december ...

Megrendelő
Szentgotthárd Város Önkormányzata
képviseli: Huszár Gábor polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:
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Szolgáltató
SZET Szentgotthárdi Kft.
képviseli: Gál József ügyvezető
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Tárgy: Leader pályázat
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az Őrség Határok Nélkül LEADER helyi akciócsoport által kiírt „Élhető Vidékért”,
VP6-19.2.1-68.4-17 kódszámú felhívás a Vidékfejlesztési Program keretén belül.
A felhívás célja olyan helyi, térségi, települési szintű közcélú, kulturális kezdeményezések
támogatása, amelyek elősegítik a településeken, térségben élő generációk, csoportosulások
találkozási, együttműködési lehetőségeik megvalósulását és vonzóvá teszik a települést.
Mindemellett fontos cél a térségi/települési értékek megőrzése, amely a térség múltjához,
hagyományaihoz tartozik és a vidék vonzerejét növelik. A felhívás azon fejlesztési igényekre
kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, hozzájárulnak a
településképet javító fejlesztésekkel a vidéki élet vonzerejének növeléséhez. A projekt hozzájárul
a közösségi élet tereinek gazdagodásához a helyi identitás megerősítése érdekében.
Benyújtási időszak: 2018. február 05-től – 2018. március 08-ig
A támogatás mértéke: minimum 5.000.000 Ft, maximum 18.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 75%
Önerő: 25%
Előleg: 50% (ugyanakkor informális tájékoztatás keretében azt az állásfoglalást kaptuk, hogy
előleg igénylésével nem célszerű számolni, mivel ahhoz bankgarancia szükséges, illetve negatív
tapasztalatok is születtek ennek kapcsán más előleget igénylők esetében)
Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 év
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 A térség szempontjából és/vagy a térség közösségi életét meghatározó fontos
épületrészek, építmények, használati térelemek, zöldfelületek felújítása, kialakítása
és / vagy
 Közösségi célú, a térség lakosságának rekreációt elősegítő, a szabadidő hasznos
eltöltését biztosító fejlesztések megvalósítása (pl. rendezvénytér, közösségi terek)
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan
támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
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Szabadtéri közösségi- és rendezvénytér építése, felújítása, bővítése esetén:
 terület-előkészítés
 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül
is;
 kialakított területen kis léptékű infrastruktúra fejlesztések kivitelezése,
 őshonos fák (minimum 10 db) beszerzése, tereprendezés, parkosítás.
Közösségi funkciókat ellátó épületek, épületrészek esetén:
- terület-előkészítés
- elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül;
- kialakított területen kis léptékű infrastruktúra fejlesztések kivitelezése,
- a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése;
- a fejlesztéssel érintett épület, építmény külső nyílászáróinak cseréje, beépítése;
- a fejlesztéshez kapcsolódó zöld felület rendezése
- épület hőszigetelése
- látvány térelemek beszerzése
- eszközbeszerzés
Szentgotthárd Város Önkormányzata a fenn ismertetett pályázati konstrukcióban az egykori
Művelődésház kerthelyiségének felújítására igényelhet támogatást. A projekt lehetővé tenné a
településképet meghatározó épületrész helyreállítását, így a már elnyert TOP „Zöld Város”
pályázati forrásból elnyert Várkert felújítást kiegészítve egy komplex fejlesztést tenne lehetővé.
A Művelődési Ház épülete időközben – a Képviselő-testület támogatásával - a Kormányhivatal
használatába került. A kerthelyiség használatát nem adtuk át a Kormányhivatalnak, az az
Önkormányzat fenntartásában maradt.
A Képviselő – testület a 118 / 2017. számú határozatában korábban már döntött arról, hogy
elviekben támogatja a pályázaton való indulást és ezzel kapcsolatban felhatalmazta a Hivatalt a
projektjavaslat összeállítására.
Projekt összefoglalása:
Egy kicsit felidézni a régi kerthelyiség hangulatát és a régi szaletli kiülőkhöz hasonló bútorok
vagy ettől eltérő „modern” típusúak kerüljenek kihelyezésre, és a korábbi kerthelyiség képére
vagy egy megújított változatban történjen meg a felújítás
Induljunk ki abból, hogy a felújított Várkertet egy szép udvar zárja le a volt Művelődési Ház
hátsó falai előtt pl. dézsás növények beállításával mediterrán hangulatot is felidézve. A
kerthelyiség kapuit kinyitva, az épület ajtóit is legalább munkaidőben nyitva hagyva átjárást is
lehetővé tenne a Kossuth L, utcába illetve a Várkert felől is bejutást biztosítana az épületben
működő hivatalokba. Ugyanezen tér egy egyszerű átrendezéssel kisebb szabadtéri kulturális
eseményeknek is helyet adhat: kisebb koncerteknek, irodalmi műsoroknak, egyéb közösségi
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programoknak, báloknak – ilyenkor a rendezvény idejére a Várkert felőli kapukat lezárva
lehatárolható kulturális tér jön létre. Ugyanez az udvar egy kis újabb átrendezéssel helyet adhat
szabadtéri időszakos kiállításoknak is ahogyan ilyenekre nagyobb városokban példákat lehet
látni. Az udvar tehát mint kulturális tér mobil, könnyen változtatható. Székek, széksorok
berakásával egy hangverseny nézőit ültethetjük le, a széksorokat szétszedve, a székek mellé
asztalokat téve közösségek, csoportok ülhetnek le nyári délutánokon beszélgetni, kártyázni,
sakkozni, máskor meg mobil kiállító paravánokat az udvarra beállítva szabadtéri kiállító helyként
működhet ez a közösségi tér. Helye lehetne például sakkasztaloknak is.
A koncepció kialakításánál figyelembe vettük a meglévő adottságokat; a terület illeszkedését a
városi térbe, a közlekedési irányokat, a tervezési terület hangsúlyos elemeit, a meglévő
megtartandó fákat, illetve a környezetben rejlő lehetőségeket. A területet továbbra is a Várkert
felől tervezett megközelíteni. A tengelyben futó gyalogos közlekedési felület megtartása, a kör
alakú ú.n. „tánctér” visszaállítása és kiegészítése, illetve a fedett beülők és szabadtéri színpad
kialakítása határozza meg a koncepciót. A már korábban kialakított épített környezetet
gazdagítjuk igényesen kialakított zöldterülettel. A Várkerthez kapcsolódó funkciók
kiegészítik és alátámasztják az itt tervezett területfelhasználást. A tervezett kialakítás lehetőséget
ad sokrétű területfelhasználásra, és hozzájárulhat a város közösségi és kulturális életének a
fellendítéséhez.
Kulturála-Zene-Tánc:
A szabadtéri színpad, és a tánctér lehetőséget ad különböző Kulturális, táncos, zenés események
és rendezvények megtartására. A Kör alakú tánctér akár alternatív színdaraboknak, vagy
gyermekeknek szóló előadásoknak adhat helyet, hozzájárulva ezzel a város kulturális életéhez,
minden korosztályt bevonva. A tervezett kerthelység helyet adhat táncháznak, illetve
táncóráknak is.
Sport-élet:
A tervezett terület alkalmas többféle sportesemény, bemutató, illetve edzés befogadására, mint a
jóga, gyermektorna, és küzdősportok.
Oktatás, tájékoztatás:
Tematikus napok, események szervezésének helyszíne lehet ez a kerthelység. Képzőművészeti
napok, könyv-napok, egészség-napok rendezhetők, kiállításokkal és programokkal kiegészítve.
Fiatal korosztály igényes szórakozási lehetőségei:
A nem túl nagy terület klub-jelleggel működhet, így a fiatal korosztályok is igényes szórakozási
lehetőségekkel találkozhatnak.
A tervezett funkcióhoz a Várkert parkolói biztosítják a parkolási igényt.
A tervezett funkció közműellátása közműhálózatról biztosítható.
Projekt költségvetése:
A projekt költségvetése a Képviselő – testület döntése alapján kerül véglegesítésre, ugyanis az
előkészítés során több alternatíva is kidolgozásra került, amit az alábbiakban ismertetünk.
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1.)
Az első kérdés, amiben a Testületnek döntenie szükséges, hogy az egykori Kerthelyiség
területének mindkét oldalát vissza kívánja-e állítani (1. számú melléklet) (Várkert és az ÁFÉSZ
parkoló felőli oldalát egyaránt) beülőkkel vagy csak az ÁFÉSZ parkoló felőli oldalt szeretné
renoválni (2. számú melléklet).
2.)
Másik állásfoglalást a beülők kapcsán indokolt tenni, hogy ezt egy teljesen újszerű,
modernizált ponyvás megoldásban (3. számú melléklet) szeretné-e megtenni a Képviselő testület, vagy pedig a hagyományokhoz kötődő, elegánsabb kivitelezésű, a környezethez jobban
kapcsolódó fafedéssel – hasonlóan az évtizedeken keresztül ott állt, szentgotthárdiak által
kedvelt, végül életveszélyessé válása miatt lebontott építményhez. (4. számú melléklet). Utóbbi
változat bár költségében minimálisan magasabb, de a Testület korábbi állásfoglalásával ez van
összhangban, amit a fenn említett 118 / 2017. számú határozatban megfogalmazott:
„Felidézni a régi kerthelyiség hangulatát és a korábbi kerthelyiség képére történjen meg a
felújítás”.
Míg a ponyvás változat nagyobb eső során beázhat, illetve az UV-sugárzás, vihar és hó esetén
könnyen rongálódik is, addig a fából készülő szaletli beülők az időjárásnak jobban ellenállnak,
egy rendezvény vagy bármilyen program alkalmával is menedéket tudnak biztosítani a hirtelen
jött nagy eső esetén. Ezeken túl a fa minimális odafigyeléssel hosszú időre rendezni tudja a
Kerthelyiség látképét, míg a ponyvás megoldás kapcsán időközönkénti csere indokolt lenne, ami
a fenntarthatóságnak és a költséghatékonyságnak ellent mondva többnyire folyamatos költséget
igényel, melynek a forrását az Önkormányzat költségvetésében kellene megtalálni minden
alkalommal.
A környezetbe való illeszkedés kapcsán elmondható, hogy míg a ponyvát nyugat – európai és
hazai nagyvárosok is előszeretettel használnak főterek, sétálóutcák vagy éttermek és kávézók
felett, addig a Kerthelyiség kapcsán fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy a Kormányhivatal
és az egykori ciszter kolostorépület között elhelyezkedő térről van szó, ami egy több mint 100
éves épület közvetlen szomszédságában található.
A költségek ennek fényében a következőképpen alakulhatnak:

Mindkét oldal

Kialakítás

Kiviteli
becsült
költség

Kiviteli
tervek

Műszaki
ellenőr

Nyilvános
ság

Teljes
projekt
költség
(a
pályázatban
elszámolhat
ó költségek
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összege)
5.566.168,- Ft
410.686,Ft

Fa vagy
fémlemezes
fedés

(pályázati
önerő)

20.534.327,Ft

+
1.425.000,Ft

(5. számú
melléklet)

(ebből
csak
205.343,Ft
elszámolh
ató)

100.000,Ft

22.264.670,Ft

205.343,- Ft
(nem
elszámolható
költségek)
= 5.720.175,Ft
4.075.269,- Ft

csak a Parkoló felőli 1 oldal

Ponyvás
fedés

14.902.151,Ft
(6. számú
melléklet)

1.425.000,Ft
(ebből csak
1.149.900,Ft
elszámolható
)

298.043,Ft

(pályázati
önerő)
+

(ebből
csak
149.022,F
elszámolh
ató)

100.000,Ft

16.301.073,- 424.122,- Ft
Ft
(nem
elszámolható
költségek)
= 4.499.391,Ft

350.235,Ft

Fa vagy
fémlemezes
fedés

17.511.727,Ft
(7. számú
melléklet)

4.779.854,- Ft
(pályázati
önerő)

1.425.000,Ft
(ebből csak
1.332.571,Ft
elszámolható
)

(ebből
csak
175.118,Ft
elszámolh
ató)

100.000,Ft

19.119.416,Ft

+
267.546,- Ft
(nem
elszámolható
költségek)
= 5.047.400,-
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Ft
Ponyvás
fedés

13.301.951,Ft

1.425.000,Ft

(8. számú
melléklet)

(ebből csak
1.037.887,Ft
elszámolható

266.039,Ft

100.000,- 14.572.858,Ft
Ft

3.643.215,- Ft
+
520.132,- Ft

(ebből
csak
133.020,Ft
elszámolh
ató)

(nem
elszámolható
költségek)
= 4.163.347,Ft

Mivel a költséghatékonyság miatt kiviteli tervek nem készültek még, mindössze vázlattervek,
ezért pontos kivitelezési összegeket csak azt követően láthatunk, amennyiben a Testület döntött
abban az irányvonalban, hogy melyik megoldás kerüljön véglegesen megtervezésre. A
vázlattervek elkészítése viszont szükséges volt a tekintetben, hogy a nagyságrendnyi költségeket
felmérhessük.
A pályázat költségkorlátokat is nevesít, ennek alapján a projekt előkészítésre (pl.: kiviteli tervek)
a projekt 7 %-a, míg műszaki ellenőri szolgáltatásokra 1 % számolható el.
A fenti táblázatból a vázlattervet is elkészítő cégtől kapott tájékoztatás alapján került
meghatározásra a kiviteli tervezés költsége, melyből látható, hogy az első esetet kivéve minden
más alternatíva esetén további önerőre lenne szükség a tervezéshez, ami a pályázatban nem
elszámolható (9. számú melléklet).
A műszaki ellenőri szolgáltatás költsége helyi cégtől kapott tájékoztatás alapján pedig a
kivitelezési költség 2 %-a, így ennek kapcsán minden esetben indokolt és szükséges további
önerő tervezése és biztosítása.

Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A Kerthelyiség jelenlegi állapota elhanyagoltságot tükröz, ami közel a városközponthoz,
a barokk templomhoz, illetve az egykori ciszter kolostorépülethez sem lakossági, sem
turisztikai szempontból nem szerencsés. Emellett a jelenlegi Kormányhivatalt
megközelítők is ezen az udvaron haladnak keresztül, ami nem kimondottan a Hivatalra,
sokkal inkább a városra nézve fest rossz képet. Olyan forráslehetőség nyílt meg
Szentgotthárd előtt, ami sok év után rendezni tudná a rossz minőségű látképet a
Kerthelyiség kapcsán.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
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Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás,
illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat
költségvetésében kell megtalálni.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Megfelelő kivitelező felkutatása és a megnövekedett kivitelezői árak okozhatnak
nehézséget.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A Kerthelyiség továbbra is a jelenlegi elhanyagolt állapotában marad, ami még rosszabb
színben tűnik ki a felújított egykori Művelődésház és a hamarosan megújuló Várkert
szomszédságában.
Amennyiben a fejlesztési céllal igen, de a pályázattal nem ért egyet a Testület, abban az
esetben esetleg saját költségből, helyi szakemberek bevonásával kerülhetne sor a
felújításra, olyan mértékben, amilyenben az Önkormányzat kívánja. Ez azonban ingyen
szintén nem volna meg, időben is jelentősen elhúzódhatna – addig is a jelenlegi állapot
maradna. A bekerülési költsége ennek a megoldásnak terljesen bizonytalan – lehet akár a
fent említettektől nem is sokkal kevesebb összeg is.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Pályázatírás, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés,
megvalósítás, elszámolás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szentgotthárd
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Élhető vidékért”, VP6-19.2.1-68.4-17
kódszámú pályázati felhívásra azzal konstrukcióval, hogy a Kerthelyiség mindkét oldal / egyik
oldal beülőinek a felújítása történjen meg a hagyományokhoz kapcsolódó fa kialakításban.
Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges …
Ft önerőt a … terhére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. december 01.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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4. számú melléklet
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5. számú melléklet
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6. számú melléklet
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7. számú melléklet
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8. számú melléklet
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9. számú melléklet
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Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 23/2003.( IV.30.)
Önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál az Állami Számvevőszék ( továbbiakban : ÁSZ ) 2016.
évben kezdődő és 2017. évre is áthúzódó ellenőrzést tartott „ A gyermekvédelem
intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és
önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” címmel. Az ellenőrzés 2011-2015.
időszakra terjedt ki.
Az ellenőrzés tapasztalatai alapján az ÁSZ a szabályszerű feladatellátás elősegítésének
biztosítása érdekében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (6) bek. –
ben szabályozott figyelemfelhívó levéllel fordult az Önkormányzathoz.
A figyelemfelhívó levél az alábbi megállapításokat tartalmazta:
-

-

Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendeletben nem szabályozta a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX.I törvény ( a továbbiakban:
GYvt. ) 29. § (2) bekezdés b.) , d.) és e.) pontjaiban foglaltaktól eltérően gyermekjóléti
szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátás és az átmeneti gondozás vonatkozásában az
ellátások igénybevételére irányuló kérelem elbírálásának szempontjait, a gyermekjóléti
szolgáltatás, és a gyermekek átmeneti gondozása tekintetében az ellátás megszűnésének
eseteit és módját, valamint a gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a térítési
díjakat.
Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban a Gyvt. 29. (2) bek. c. ) pontjában
foglaltaktól eltérően a gyermekjóléti szolgáltatás , a gyermekek napközbeni ellátása
továbbá a gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában rendeletben nem szabályozta
az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati rendeletek
esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat eredményről a
Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
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A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a jelenlegi gyermekjóléti alapellátások színvonalának biztosítása.
Gazdasági hatása: nincsen.
A rendelet költségvetési hatása:
Költségvetési hatása nincs.
A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.
Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt,
mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében
tervezhető.
A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ -nak
megfelelése.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ -nak
megsértése.

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt
okok indokolják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és
elfogadására.
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Szentgotthárd, 2017. december 04.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../…. (….) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bek. b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11.
pontja és a 42.§ 1. pontja alapján a következőket rendeli el.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 6. §-a az alábbiak szerint
módosul:
„6.§ A gyermekjóléti szolgáltatás a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény
keretein belül működik, a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módja és a kérelem elbírálásának szempontjai, az ellátás megszűnésének esetei,
módjai az intézmény Szakmai Programjában szabályozottak”.
2.§ A Rendelet 7. §-a (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait a
Szentgotthárdi és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje „Felvételi
Szabályzata” határozza meg, mely e rendelet 7. melléklete.
§ A Rendelet 8. §-a az alábbiakra kiegészül:
8.§ Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozására helyettes szülői hálózatot tart fenn,
mely térítésmentesen vehető igénybe.
4.§ A Rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerint 7. melléklettel egészül ki.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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Kihirdetési záradék: 2017. december ……….
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1. melléklet
A 23/2003 (IV.30.) önkormányzati rendelet 7. mellékletéről

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje

FELVÉTELI SZABÁLYZATA
I: Ellátásra jogosultak Köre
1. A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell
biztosítani. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig
nevelhető és gondozható a bölcsődében.
2. Bölcsődei ellátás keretében: sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is
végezhető.
3. A Tótágas Bölcsőde a Szentgotthárd városában és a társulásban részt vevő településeken
bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási címmel rendelkező gyermekeket neveli,
gondozza.
4. Bölcsődei ellátás keretében elsősorban azoknak a gyermekeknek az ellátását kell
biztosítani, akinek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni
5. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását
követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll
-továbbá
a, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
b, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
c,) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
d) a védelembe vett gyermeket.
II. Az ellátás igénybevételének módja
1. A Tótágas bölcsődében a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a gyermek
törvényes képviselője terjeszthet elő erre a célra készített formanyomtatványon. A
kérelmet a bölcsődei intézményegység- vezetőjéhez kell benyújtani. A gyermek
bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
- körzeti védőnő,
-házi gyermekorvos, vagy háziorvos
-családgondozó,
- menedzser
-gyámhatóság kezdeményezheti.
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2. A gyermek bölcsődei felvétele iránti kérelem benyújtása egész év folyamán folyamatos.
A kérelmet az intézményegység-vezető bírálja el.
3. A felvételi kérelemhez csatolni kell:
a) A gyermek lakcímkártyájának másolati példányát.
b) A munkavégzést igazoló munkáltatói igazolás, illetve igazolást a munkaerő-piaci
képzésen való részvétel tényéről, idejéről.
c) A napi személyi gondozási díj meghatározása esetén csatolni kell azokat a
nyilatkozatokat és igazolásokat amelyekből a háztartás 1 főre jutó havi nettó jövedelme
megállapítható. rendszeres jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző 1 havi
nettó jövedelemről szóló igazolást, nem rendszeres havi jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagát kell igazolni.
Étkezési térítési díj meghatározása esetén a szülő saját büntetőjogi felelőségének
tudatában nyilatkozik a családjában az 1 főre eső nettójövedelem összegéről a
gyermekvédelmi törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az erre rendszeresített
nyilatkozaton.
d) A gyermekorvosi igazolást a bölcsődei ellátás igénybevételéhez.
e) Egyedülálló szülő esetén , a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb összegű
családi pótlék folyósításáról.
4. Az igazolásokat az ellátás igénybevételét megelőző napon kell benyújtani.
5. A bölcsődei ellátás megkezdésekkor az intézményegység-vezetője megállapodást köt a
törvényes képviselőjével az alábbiakról:
 az ellátás várható időtartamáról
 fizetendő étkezési, személyi térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó
szabályokról,
 szolgáltatás formájáról, módjáról.
6. Az intézményegység-vezető döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 8 napon
belül észrevételt lehet tenni, melyet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács elnökének címezve a SZEOB Tótágas bölcsődéje intézményegységvezetőjének kell benyújtani.
7. A 6. pont szerinti észrevételről a Társulás határozatot hoz.
8. Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy fel kell
hívni a törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a döntés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül benyújtott külön kérelmére a gyermek várólistára kerül, és szabad
férőhely esetén az elhelyezés időpontjáról az intézmény értesíti.
III. Az ellátás megszűnése, megszüntetése:
1. Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
2. A határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
3. Ha a gyermek 3. életévét betöltötte, a nevelési év végén,
4. Ha testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4.
életévét betöltő augusztus 31-ével,
5. A gyermek 30 napot meghaladó igazolatlan távolléte esetén,
6. A Gyvt. 37/A § (2) bekezdés értelmében a szülő vagy törvényes képviselőnek a
jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően az intézmény vezetője az
ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, ennek hiányában a
megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg,
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7. A bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján a gyermek egészségi állapota, vagy
pszichés zavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét.
8. A Gyvt. 37/A § (4) bekezdés értelmében az intézmény vezető az ellátást megszünteti ha a
szülő házirend többször súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak
fenn,
9. Ha az ellátásra a Gyvt. 32. § (1) bekezdése a) vagy b) pontja alapján kerül sor,
megszüntetése határozat alapján lehetséges.
Az ellátás megszüntetéséről (az életkor betöltését követő óvodai elhelyezés kivételével) az
intézmény vezető írásban értesíti a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén a törvényes
képviselő az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A
fenntartó határozatáig az ellátást biztosítani kell.
Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak egymással mely kiterjed:
- a térítési díj rendezésére
- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott károk megtérítésére.
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Indokolás

1.§.-hoz: Az intézmény neve időközben változott, annak pontosítása, valamint a
gyermekjóléti szolgáltatások általános szabályai kerültek kiegészítésre.
2.§-hoz: A gyermekek
meghatározásra.

napközbeni

ellátásának

általános

szabályai

kerültek

3.§-hoz: A gyermekek átmeneti gondázása igénybevételének pontosítása.
4.§-hoz: A rendelet 7. melléklete tartalmazza Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje „Felvételi Szabályzata” dokumentumot.
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Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának szervezeti
továbbiakban: SZMSZ) kell két hiányosságot pótolni.

és

működési

szabályzatában

(a

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 44. §-ának első mondata szerint a képviselő-testület szükség szerint, a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.
Mivel a jelenleg hatályos SZMSZ-ünk nem tartalmazza az ülések számát, ezért azt ezzel ki kell
egészítenünk.
2. Az Mötv. 49. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség
elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Mivel SZMSZ-ünk erre az esetre szankciót nem tartalmaz, ezt szintén pótolnunk kell.
Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerint ugyanis:
„(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére
vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt
önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”
Az Mötv. 49. § (1a) bekezdése annyi engedményt tesz, hogy „Az (1) bekezdésben foglaltakat
nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására,
kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.”
A mellékelt rendelettervezetben feltüntettünk egy lehetséges szankciót, de természetesen a
Tisztelt Képviselő-testület más szankció kilátásba helyezéséről is dönthet. Az általunk vizsgált
más önkormányzati szervezeti és működési szabályzatok is vagy a tervezetünkben szereplő
szankciót alkalmazzák, vagy pl. 25 %-kal mérséklik a mulasztó képviselő tiszteletdíját, de azt 6
vagy akár 12 hónapon keresztül. Enyhébb változatok, ahol csak egy alkalommal csökkentik
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valahány %-kal a tiszteletdíjat, illetve ahol mindössze annyi a szankció, hogy visszavonják az
érintett döntést, és újratárgyalják az adott napirendet (nyilván már az érintett képviselő
kizárásával).
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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi következménye, nincs
jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét
a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának
esetén az SZMSZ nem tartalmazná valamennyi, az Mötv. alapján kötelezően szabályozandó
elemet, ami a Kormányhivatal intézkedését vonhatná maga után. A jogszabály alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2017. december 4.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 19.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület évente tizenegy ülést tart, az éves munkatervében meghatározott
időpontokban. A Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott időpontokon felül
összehívott ülése a rendkívüli testületi ülés.”
2. § Az SZMSZ 31. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) Amennyiben egy képviselő nem tesz eleget az ügyben való személyes
érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, úgy a Képviselő-testület a
képviselőt egyhavi tiszteletdíjától megfoszthatja. A kérdésben a Képviselő-testület vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(2) A Képviselő-testület a tiszteletdíj megvonásáról legkésőbb a mulasztást megalapozó
körülményekről való tudomásszerzéstől számított 60 napon belül dönt."
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó …-i
ülésén fogadta el.
Kihirdetve: … . év … hó … napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
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jegyző
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Indokolás:
1. §-hoz: Az Mötv. 44. §-a szerint az SZMSZ-ben meg kell határozni, hogy évente hány ülést
tart a képviselő-testület. Szentgotthárdon az éves munkatervekben július kivételével minden
hónapban egy üléssel tervezünk, ezért alapesetben évente 11 ülést tart a képviselő-testület.
2. §-hoz: Az Mötv. 49. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a szervezeti és működési
szabályzatában kell meghatároznia a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség
elmulasztásának jogkövetkezményeit.
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017.december 13-i ülésére

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:
Lejárt határidejű határozat nincs.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2017. DECEMBER
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2017. december

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. -i
megtartott ülésén a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház tető-, ill.
födémszerkezet felújítási kivitelezői munkái ” tárgyában a Cseke Kft. ( Teskánd)
ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés
megkötésre került. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest
Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás teljesítése folyamatban van.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. -i
megtartott ülésén a „Szentgotthárd-Farkasfa Művelődési Ház homlokzatfelújítási munkái ” tárgyában a Varga Imre építési vállalkozó ajánlatát az eljárás
nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került.
A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező
Kft. látja el. A beruházás befejeződött a műszaki átadás-átvétel folyamatban van.
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 „Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási, felújítási
tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával
Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség
kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések)
Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással
(meglévő tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos
szerkezetek cseréje)
Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése,
színezés
Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel
Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110)
építészmérnök. A ravatalozó épületének felújítására vonatkozó
tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július
12-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi
vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm
hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvízelvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék
burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető
árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes ajánlattevővel
történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek.
Kivitelező: Vízéptek Bt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható teljes
szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és kezelésű utak
esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes szélességű
helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas helyreállítás
végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS Alterra Zrt. lett.
Teljesítés határideje: 2018. június 15. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli
összegezések kiküldése, illetve a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötés
folyamatban van.
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 Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen folyamatban vannak a Parkerdő utcában
cca. 66,00 fm hosszúságú, illetve a Kis utcában cca. 266,00 fm hosszúságú
gravitációs szennyvíz-csatorna hálózat, illetve bekötővezetékek kivitelezési
munkái. A KHEOP projektben nem támogatható szakaszok kiépítésére a Vasivíz
Zrt.-vel kötöttünk szerződést, amelynek finanszírozására a szennyvízhasználati
díjból történik.
 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes
mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás
lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A korábban beérkezett igények/jelzések
alapján továbbá megtörtént a lámpatestek felszerelése a Máriaújfalui út 2694 hrsz.
elé, a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti oszlopra, illetve a SzentgotthárdRábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő oszlopra (Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út
49. számú ingatlanok közötti földúton lévő oszlopra (régi, elavult lámpatest
helyére)).
 A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és
üzemeltetését. Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi
közvilágítási meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai
Kft. Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689,
magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2017 december hónapban a
közvilágítási hálózatot érintően egy (1) szakaszhibát, illetve három (3) egyedi
hibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az
elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A
bejelentett hibák elhárítása folyamatban van.
 Megrendeltük a Szentgotthárd 1069/7. hrsz.-ú közúton (Arany J. iskola – Goods
Market közötti úton) a hiányzó térvilágítás (elektromos betáplálás, kandeláber, 2
db LED lámpatesttel (20 W) kiépítését. Kivitelező: LABABO Villszer Kft.

 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült engedélyezési
terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént, az építési engedély jogerős
lett. A kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A munkálatok
elvégzése folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 2017. szeptember
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31. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. A
kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént a forgalombahelyezési eljárás folyamatban van.
 Szerződést kötöttünk a Castrum Sec. Kft-vel a város közigazgatási területén
üzemelő térfigyelő kamera rendszer hardvereinek és szoftvereinek karbantartási
munkálataira és az eseti hibák elhárítására. A szerződés alapján elvégezték az
első féléves karbantartást.
 2017. november 20-án a városi utak, kerékpárutak, járdák téli útüzemeltetésével
kapcsolatban hó-eltakarítási értekezletet tartottunk. A téli időszak közeledtével
helyi médiákban az alábbi felhívás megjelentetését kértük:

Tájékoztatás
Szentgotthárd téli útüzemeltetés

-

Szentgotthárdon a város közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú
és kezelésű összekötő utak részei, azok városi átkelési szakaszai, ezért az
alábbiakban felsorolt városi utakon a síkosság mentesítés és hó-eltakarítás a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata:
8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út);
Rábafüzesi bekötőút – Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459. jelű út);
Kossuth L. u. - Kethelyi út, Mártírok út – Széchenyi u. - Tótfalusi út (7454. jelű
út)
Máriaújfalui út – Nyíres út (7455. jelű út);
Árpád út – Apátistvánfalvai út (7458. jelű út);
Május 1 út – Hunyadi út (Május 1 út – Ady E. utca közötti szakasza) – Ady E.
utca a vasútállomásig (74328. jelű út).
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti
telefonszáma +3694819767, Soós Róbert üzemmérnökség vezető elérhetősége
+36303001514. Az állami közútkezelő egyéb elérhetőségei:www.kozut.hu, email: info@kozut.hu, az Útinform telefonszáma +3613362400, email: utinform@kozut.hu
Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon a SZET Szentgotthárdi Kft.
(Tel.: +3694553023) végzi a hó-eltakarítást és a síkosság mentesítést. Ezt a
feladatukat mindig a hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján
végzik. Az ütemterv alapján síkosság-mentesítés csak az önkormányzati
kerékpárutakon és néhány veszélyes (beárnyékolt) útszakaszon történik
folyamatosan. A többi útszakaszon csak hó-eltakarítás folyik a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig fontossági sorrendben, az
ütemtervnek megfelelően történik, nem érnek oda mindenhová egyszerre.
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A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények megközelítésének
biztosítása, az önkormányzati területek előtti járdák, valamint a
gyalogátkelőhelyek és az autóbuszöblök takarítása, síkosság-mentesítése a
feladatuk.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak
előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi
járdaszakasz) takarítása, síkosság-mentesítése a tulajdonos/használó
kötelessége. Ez általában nem okoz problémát a családi házaknál, de vonatkozik
a társasházakra is. A legtöbb probléma ebből ott van, ahol a földszinten üzletek,
az emeleten pedig lakások vannak. Itt okoz/okozott folyamatosan gondot, hogy
kinek a feladata a járda takarítása. Ennek a kérdésnek a rendezése a közös
képviselő feladata és felelőssége.
Kérünk mindenkit, hogy az adott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően
közlekedjen, a téli időjárási körülményekre felkészülve (pl.: megfelelő ruházat) és
a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel, a hosszabb utazási idő
figyelembe vételével induljon útnak.
Együttműködésüket köszönjük ! Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal







Megtörténtek:
Zsilavek u. árkolási munkáit
Erdei u.(810/2 hrsz.) burkolat leszakadás helyreállítási munkáit
Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utca eleje (Farkasfai út 10. számú ház előtt) áteresz
leszakadás helyreállítását
Felső utca árokburkolat és padka felújítási munkái
Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út buszmegálló felújítási munkái
Megrendeltük:
 Május 1 utca útburkolat leszakadás helyreállítását
 Zsidahegy u. 6-al szemben árok tisztítását
 Hunyadi u. útleszakadások helyreállítási munkáit
 Szentgotthárd - Rábatótfalu, 117. hrsz-ú ingatlan bejárata előtti áteresz
átépítése
 Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában 865 hrsz-ú ingatlanok előtti rácsos
folyóka építési munkáit





Megrendeltük Szentgotthárd - Rábatótfalu, Rábatótfalusi út 0896/1 és 0898/12
hrsz. területek között közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező: E.On
Északdunántúli Áramhálózati Zrt.
Megrendeltük a temetői konténerek temetőn belülre helyezése kapcsán szükséges
átalakítási munkákat. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
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Megrendeltük Szentgotthárd város területén található közterületi információs
táblák felújítását. Kivitelező: Virtuart Kft. A kivitelezés határideje 2018. március
31.
Megtörtént a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.
Szerződést kötöttünk a téli útüzemeltetési feladatok ellátására. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok:
Beszámolók, jelentések:
KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások
2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , 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 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.
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A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok 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
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző
évekről áthozott tartozás.
További feladatok
Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek
nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési
leírások.
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és
ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
- A 39/2016.(XII.15.) rendelet : a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
értelemszerűen változtatást nem igényel.
- A 40/2016.(XII.15.) rendelet : az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2017. december
Dr. Haragh László:
 A Szentgotthárd, Kethelyi út 34. (hrsz.: 447.) ingatlan állapotával (Felső utcai telekhatár
felöl hiányzó kerítés (balesetveszély), melléképületen lévő lyuk befalazása, tetőszerkezet
állapota) kapcsolatban először 2017. júniusában kerestük meg az illetékes hatóságot, a
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala Építésügyi Osztályát és kértük
intézkedések megtételére. A hatóság rövid határidő kitűzésével kötelezte a tulajdonosokat
a fenti állapotok (hiányzó kerítés pótlása, lyuk befalazása, tetőszerkezet javítása stb.)
megszüntetésére. Ezt követően 2017. augusztusában ismételten írásban megkerestük a
hatóságot azzal, hogy a tulajdonosok részéről semmilyen intézkedés nem történt. Ezt
követően a hatóság 25.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta a tulajdonosokat és továbbra is
kötelezte őket a fenti hiányosságok pótlására. A tulajdonosok részéről továbbra sem
történt semmilyen intézkedés, ezért 2017. decemberében ismételten írásban kerestük meg
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a hatóságot és kértük őket további intézkedések megtételére. Az ingatlan képviselői
felvetésben említett részénél ettől függetlenül intézkedtünk a szalagozás miatt ami a
tavasz folyamán meg is történt. Egyébként az ingatlantulajdonosokat ebben az évben az
ingatlan kaszálásra is felszólítottuk, A hiányzó kerítés szakasz helyén most ismételten az
ideiglenes kihúzott szalag pótlását megrendeltük a SZET Szentgotthárdi Kft.-től.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. december 6.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások
munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő
bizottsági illetve ellenőrző testületi tagok beszámolója. Beszámoló az
erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat
által létrehozott közalapítványok munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017.december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével működő
gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, alapítványok erdőgazdálkodó egész évi
tevékenységét, a szociális tanácsnok éves munkájáról szóló beszámolót is beterjesszük.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2017. évben is beszámolót kértünk az
érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve elnöktől, igazgatósági tagtól valamint az
alapítványok ellenőrző testületeitől is.
A 2017. évben is a gazdasági társaságaink vonatkozásában folyamatos kontrollt működtetünk,
hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított vállalkozástól havi rendszerességgel kérünk
gazdasági – pénzügyi információkat, likviditási tervet, így tehát rendszeresen értesülünk a
vállalkozások helyzetéről.
Mostani beszámolási kötelezettségének az erdőgazdálkodó, kivételével minden megkeresett
eleget tett. Tekintettel arra, hogy az éves beszámoló az erdőgazdálkodónak
kötelezettsége, így javasoljuk számára új határidő kitűzését.
A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet,
felügyelő bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek önkormányzatunk érdekeltségi
körébe sorolhatók.
A vállalkozásainknál a Gotthárd –Therm Kft.- nél a létszám nőtt a
tavalyihoz képest, a SZET Szentgotthárdi Kft.-nél , a SZIP Kft.-nél és a Vasívíz Zrt.-nél
csökkent a foglalkoztatottak száma.
A SZIP Kft . A Kft. helyzetének stabilitása céljából szükséges lenne egy új profil, egy új
szolgáltatás bevonása a működésbe, amivel a telekértékesítésen túl mással is meg tudna jelenni a
piacon. Ennek kidolgozása időt igényel, de első körben a képzések, tréningek és ezek átfogó,
komplex szolgáltatása merült fel javaslatként.
TOP Foglalkoztatási paktum pályázat keretében lehetőség van a projekt célcsoportjába tartozó
munkavállalók foglalkoztatására bértámogatással egybekötve. Ennek a lehetőségnek a
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megvizsgálása indokolt, főleg amennyiben egy új szolgáltatással is bővülne a Kft., abban az
esetben különösen indokolt újabb munkavállaló bevonása, azonban kizárólag akkor, ha ennek a
költségeire fedezetet biztosít a pályázat.
A Kft. szervezetében személyi változás is történt, új ügyvezető igazgató látja el a feladatokat
2017. október 1.-től.
A Gotthárd-Therm Kft. –nél a szervezeti életében jelentős változások voltak, a fürdőt ért
támadások miatt, mint vezetői, mint dolgozói szinten is. A fürdő létszám szint feltöltése 2017.
áprilisától folyamatos. A vezetői struktúrát átalakították.
A működtetés nagy kihívást jelentett ebben az évben.
A fluktuáció a fürdő egész területén továbbra is jelentős és a pótlás az általános munkaerő hiány
miatt nehéz.
A fentiektől függetlenül a fürdő gazdasági helyzete javult. Likviditási gondjai nincsenek, az év
folyamán jelentős karbantartási és felújítási munkák elvégzésére került sor, melyhez a tulajdonos
önkormányzat tagi kölcsönnel járult hozzá, annak felhasználásról tételesen elszámoltak.
A VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt . A társaság 207 településen biztosítja az ivóvíz ellátást .
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítását vállalkozási szerződés keretében végzik.
A mellékelt kérdőív tartalmazza a bevételeik alakulását, hosszú lejáratú kötelezettségeiket.
Tapasztalataik szerint a fizetési felszólítások, valamint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása
és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozások kiegyenlítésére.
2017. év első negyedében a Pénzügytől kapott listák alapján a településeken összesen 1141
felhasználási helyet , azon belül 1028 lakossági felhasználót és 113 gazdasági társaságot kerestek
fel korlátozás/kizárás céljából.
A SZET Szentgotthárdi Kft-ben 2017. február 1-től új ügyvezető lett választva az előző
helyettesítésére a szülési szabadság (GYES, GYED) idejére, előreláthatólag 2020. augusztus 1ig.
Egyértelműen meghatározásra kerültek az ágazatok helyzetei, egymáshoz való viszonyai és
kapcsolódási pontjai.
Sajnos az Önkormányzat és a SZET Kft. közötti keretszerződésekben nem történt változás a
finanszírozás tekintetében, annak ellenére, hogy 10 %-os minimálbéremelés történt.
Áremelésekkel próbáltak bevételt növelni a piaci alapon működő ágazatoknál.
A Régióhő Kft. szervezetének életében 2017.-ben a 2016.évhez képest nem volt számottevő
változás.
A Kft. gazdálkodása a 2016. évihez nagy mértékben hasonló keretek között zajlott. Az árbevétel,
költségek és az eredmény hasonló szinten várható.
A fenti cégek az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, tartják,
gördülékeny a munkakapcsolat , sőt egyes cégek esetében példaértékű. Egyes cégekkel napi
munkakapcsolatban vagyunk.
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Egy Kft. jelezte, hogy az önkormányzattal való kapcsolata lényegesen nem változott, a
tavalyi évhez képest inkább romlott, mint javult volna.
Az év eleji eseményeket követően nem mindig érezték a teljes tulajdonosi támogatást és
bizalmat a Kft. felé.
Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok
munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl.
Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely
Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott
alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van aki
városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy
intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit.( Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért )
A szociális tanácsnok is beszámolt az ez évben végzett munkájáról.
Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő
bizottsági elnöke illetve tagjai , igazgatósági tagja is a végzett munkájukról illetve két
közalapítvány Ellenőrző Testülete.
Összességében egy teljes képet kaptunk a beszámolók alapján a szervek tevékenységéről.
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Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz
ZRt.,
- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért ;
- Szentgotthárd szociális tanácsnoka;
- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, GotthárdTherm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. felügyelő Bizottságának
elnöke;
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző
Testülete
2016. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a hatékony,
jó együttműködésre 2017. évben is számít.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Erdőgazdálkodóját, hogy a 2017. évről szóló beszámolóját haladéktalanul
készítse el, amit a 2018. januári testületi ülésen napirendre fog tűzni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. december 1.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

99

2017. december 13-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: 2018.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017.december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi Képviselő-testületi
és állandó bizottsági munkaterveit.
A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső
bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól,
önkormányzati és kistérségi
intézményeinktől, a törzskartól.
Tapasztalat, hogy túl sok fő napirendi pontot elfogadni nem érdemes hiszen akkor ezek
megfelelő színvonalú előkészítésére, körbejárására nincs előkészítői kapacitás. Illetve fontos,
hogy a munkatervben napirendre vett téma lehetőség szerint ne egyetlen ügy vagy egy probléma
vizsgálatára irányuljon hanem lehetőleg öleljen fel egy nagyobb területet.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.évi munkatervét és az Önkormányzat állandó
bizottságainak 2018. évi munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. december
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.számú melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2018.ÉVI
MUNKATERVE
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I.
A képviselőtestület ülései és azok napirendje:
2018. január 31.
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
2.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.

2018. február 28.
1.) Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.
2.) Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2017.
évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2018. évi
munkatervéről. Tájékoztató a 2018. évi városi rendezvénytervről.
3.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
4.) Szentgotthárd város 2018.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.
A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.

2018. március 28.
1.) Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Koncepciójának felülvizsgálata.
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az
Egyesület 2018. évi munkatervéről.

2. ) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2017.
évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2018.
évben. 2018. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
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2.) A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon.
Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési,
gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete
Szentgotthárdon.

2018. április 25.
1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
2.) Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása.
4.) Értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.

2018. május 30.
1.)A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
karbantartások lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól.
2.)Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi
ügyeleti tevékenységről.
2018. június 27.
1.)Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.
Beruházások helyzetéről beszámoló.
2.) Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.
Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
3.) Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
2018. július ülésszünet.
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2018. augusztus 29.
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
2.) Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
3.) Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv

végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

2018.szeptember 26.
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
2.) SZEOB beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről.
2018. október 31.
1.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.
2.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
2018. november 28.
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
szóló beszámoló.
2.) Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei.
Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
3.) Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.
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2018. december 12.

1.) Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok
ellátásáról. és a szociális tanácsnok éves munkájáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.

2.) 2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
3.) Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.
4.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.

2019. január 30.
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.
2.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Minden nyílt után közmeghallgatást tartunk.

II.
A Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzései
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város
Önkormányzata által alkalmazott belső ellenőri munkaterv illetve az éves hatósági ellenőrzési
terv tartalmazza.

Szentgotthárd, 2017. december 1.
Huszár Gábor
polgármester
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI , VÁROSÜZEMELTETÉSI és JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
2018. évi
MUNKATERVE

A Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja
meg a következő témákat:

2018 .január 30.
Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
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2018 .február 27.
Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
2018. március 27.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2017. évi
munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési lehetőségek a 2018. évben.
2018.évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
2.) A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon.
Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési,
gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete
Szentgotthárdon.

2018. április 24.
- Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

2018 .május 29.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól.
2018

.június 26.
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-Napirend megtárgyalásával:
1.)Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.
Beruházások helyzetéről beszámoló.
2.)Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.

2018. július
Ülésszünet
2018. augusztus 28.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. ) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
2.) Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

2018. szeptember 25.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
- Ellenőrzéssel:
1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.

2018. október 30.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők ,külterületi
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.
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2.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

-

Tájékoztató megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a 2018.évi adóhatósági munkáról.

2018. november 27.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
szóló beszámoló.
2.) Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei.
Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
2018. december 11.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)2019.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.

2.) Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
Ellenőrző testület beszámolója . Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról és
a szociális tanácsnok éves munkájáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
2.)Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.

2019. január 29.
-Napirend előkészítésében való részvétellel véleményezéssel:
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1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetése.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.

Szentgotthárd, 2017.december 1.
Kardosné Kovács Márta
bizottsági elnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESZKÖZKEZELŐ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGÁNAK
2018. évi
MUNKATERVE

Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések előterjesztésében vesz részt,továbbá átruházott hatáskörben dönt
lakás ügyekben illetve tárgyalja meg a következő témákat:

2018 .január 29.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
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1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.

2018 .február 26.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

2018. március 26.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2017. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2018. évben. 2018.
évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

2018. április 23.
-Napirend megtárgyalásával:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása.

2018 .május 28.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól.

2018 .június 25.
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- Napirend megtárgyalásával:
1.) Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.
Beruházások helyzetéről beszámoló.
2018. július:
Ülésszünet
2018. augusztus 27.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
2018. szeptember 24.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

2018. október 29.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

2.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

2018. november 26.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve
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teljesítéséről és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei- energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló.

2018. december 10.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)2019.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
Ellenőrző testület beszámolója . Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról és
a szociális tanácsnok éves munkájáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.

2019. január 28.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetése.

Szentgotthárd, 2017.december 1.
Virányi Balázs
bizottsági elnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK
BIZOTTSÁGÁNAK
2018. ÉVI
MUNKATERVE
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Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok,
napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá átruházott
hatáskörben dönt a városi sportegyesületek költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati
keret felosztásáról, elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
2018 .január 29.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetése.
-Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.

2018. február 26.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2017.
évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2018. évi
munkatervéről. Tájékoztató a 2018. évi városi rendezvénytervről.
2.) Szentgotthárd város 2018.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.
A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.
3.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
4.) Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.

2018. március 26.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Koncepciójának felülvizsgálata. Beszámoló a városi
turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai
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Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2018. évi
munkatervéről.
2.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2017. évi
munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési lehetőségek a 2018. évben.
2018.évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
- Napirend megtárgyalásával:és döntéshozatallal:
1.) 2018. évi sporttámogatás elosztása.

2018. április 23.
-

Napirend megtárgyalásával:

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének
zárszámadása.
3.)Értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
2018. május 28.
- Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:
1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális
Ellátásáért” , a „Szentgotthárd Közoktatásáért” és a „Szentgotthárd Testnevelési és
Sport”díjakra.
-

Napirend megtárgyalásával:

1.) Egészségügyi koncepció felülvizsgálata.
Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.

2018. június 25.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.
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Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
2018. július: ülésszünet
2018 .augusztus 27.
- Napirend megtárgyalásával:
1.))Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
2.) Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.

3.) Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

2018. szeptember 24.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) SZEOB beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről.

2018. október 29.
-Napirend megtárgyalásával:
1.))Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők , külterületi
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.
2018 .november 26.
- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal:
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló.
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2.) Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.

2018. december 10.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) 2019.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról és a
szociális tanácsnok éves munkájáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.

2019. január 28.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Szentgotthárd, 2017. december 1.
Dr. Haragh László
bizottság elnöke
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Tárgy: Beszámoló a 2017. évi közbeszerzésekről
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.
A Kbt. 4. § (1) bekezdése alapján a meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési
szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt.-ben
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési
eljárást, az építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell
lefolytatni.
Közbeszerzési értékhatárok: A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság
számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat
minden év elején tegye közzé a honlapján. Ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság Elnöke
minden év elején kiad egy tájékoztatót az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokról.
Az uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság az irányelvekben meghatározott
eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a
Világkereskedelmi Szervezet keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban
rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik,
hogy az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és
teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva. A
legutóbbi felülvizsgálatra 2015. év végén került sor. A következő felülvizsgálat várható
időpontja 2017. év vége. A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. §-ban szerepelnek a 2018. évre
vonatkozó közbeszerzési értékhatárok, amelyek a 2017. évi értékhatárokhoz képest nem
változnak.
Jelezzük, hogy a közbeszerzések tekintetében fontos változás lesz jövőre, hogy jogszabályi
előírások szerint 2017. december 31-e után közbeszerzési eljárás - rendkívül szűk kivételi körtől
eltekintve - kizárólag elektronikus úton folytatható majd le. Ehhez a Miniszterelnökség által
működtetett központi elektronikus rendszer áll majd rendelkezésre. Mindez azt jelenti, hogy
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jelentősen átalakul a közbeszerzés világa a jövő évtől. Megszűnik a postai úton, e-mailben illetve
faxon történő üzenetküldés, valamennyi kommunikációt a rendszer keretein belül kell
lebonyolítani. Így történik majd az eljárások megindítása, de ezen az úton kell az ajánlattevőknek
ajánlataikat is benyújtani. A szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő rendszer pontosan
dokumentálja, naplózza és tárolja az eljárási cselekményeket. A piaci szereplők kérésére úgy néz
ki, hogy a bevezetés korábban meghatározott jövő év eleji dátumát kitolják április közepére,
hogy minden szereplőnek lehetősége nyíljon a rendszer tesztelésére. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara kezdeményezésére született törvénymódosítás alapján január 01-től önkéntes alapon
lehetne majd használni a rendszert, majd április közepétől már kötelező jelleggel.
A 2015. decemberi ülésén az önkormányzatra, illetve önkormányzati hivatalra elfogadott
közbeszerzési szabályzatok 1. számú függeléke tartalmazza az irányadó közbeszerzési
értékhatárokat. A fent leírtak alapján, mivel a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest
nem változnak, ezért a szabályzatok 1. számú függeléket nem kell aktualizálni.

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2017. évben lefolytatott, illetve
2017. évre áthúzódó eredményes közbeszerzési eljárásai:

1. „SZEOB Játékvár Óvodája intézményében 4 egység vizesblokk felújítás kivitelezési
munkái”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében
rögzített feltételek fennállása alapján az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló
nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére
történő közvetlen kiküldésre 2017. március 01-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes
volt. A nyertes ajánlattevővel, az SZET Szentgotthárdi Kft.-vel 2017. május 02-án kötöttük meg
a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2017. május 18-án
6751/2017. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű
teljesítése megtörtént. A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztató 2017. november 17-én
publikáltuk a Közbeszerzési Adatbázisban.
2. „Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos felújítási munkálatok”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében
rögzített feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló
nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére
történő közvetlen kiküldésre 2017. május 10-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt.
Az I. rész (Kilián Gy, Dózsa Gy., Május 1., 50. hrsz, 475/38 hrsz.) vonatkozásában nyertes
ajánlattevővel, az UTPLAN Kft.-vel 2017. június 30-án kötöttük meg a vállalkozói szerződést. A
II. rész (Szentgotthárd 1377/6 hrsz.) vonatkozásában nyertes ajánlattevővel, ugyancsak az
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UTPLAN Kft.-vel 2017. június 30-án kötöttük meg a vállalkozói szerződést Az eljárás
eredményéről szóló tájékoztató 2017. június 30-án 9486/2017. iktatási számon jelent meg a
Közbeszerzési Értesítőben. A beruházások szerződésszerű teljesítései megtörténtek. A
szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztató I. rész vonatkozásában 2017. december 02-án, a II.
rész vonatkozásában pedig 2017. december 04-én publikáltuk a Közbeszerzési Adatbázisban.
3. „Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében
rögzített feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló
nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére
történő közvetlen kiküldésre 2017. május 10-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt.
A nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN Kft.-vel 2017. június 30-án kötöttük meg a vállalkozói
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2017. június 30-án 9487/2017. iktatási
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése
megtörtént. A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2017. szeptember 22-én publikáltuk
a Közbeszerzési Adatbázisban.
4. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés
biztosítása a Szentgotthárdon működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben”
A szolgáltatás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indított. A tárgyi közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.
Továbbá a sikeres Terület- és Településfejlesztési Operatív Programoknak köszönhetően számos
közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött és az előkészítés fázisától függően akár már
idén is indulhatnak további ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárások.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2017-ben nem volt közbeszerzési eljárása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2017-ben eddig 9 ülést
tartott, amelyen 21 db határozatot hozott.
Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési
szabályzata értelmében a nettó 5.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás
lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak az
értelmében a Közbeszerzési Bizottság 11 db, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 11 db
határozatot hozott.
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Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen !
Határozati javaslat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának a 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. december 4.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

121

