
 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
1 

 

TARTALOMMUTATÓ 

 

1. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

2. Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

3. Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 

4. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése. 

5. Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése. 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közötti 

együttműködési megállapodás elfogadása. 

7. Őrségi kerékpárút kitáblázás. 

8. Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 

egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz. 

9. Településrendezési eszközök módosítása. 

10. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

11. Kitüntetési rendelet módosítása. 

12. Részvényértékesítés (Nyugat-Pannon Reg. Fejl. Zrt.). 

13. Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonása. 

14. Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti, 955/6/A/20 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

15. Dancsecs Rezső kérelme. 

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

határozatokról. 

17. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete. 

18. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
2 

 

 

Tárgy: Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiss János, Szentgotthárd város erdőgazdálkodója, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a decemberi ülésén meghozott 290/2016. számú Képviselő-testületi 

határozata 2. pontjában foglalt felhívásának eleget téve, megküldte a 2016. évben ellátott 

feladatairól szóló beszámolóját, amit mellékelten a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek 

elfogadásra. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város 

erdőgazdálkodója 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, köszönetét fejezi ki az 

egész évi munkájáért. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23. 

                                                                                                     
         Huszár Gábor  

         polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Melléklet 

 

Kiss János 

erdőgazdálkodó 

Nyilvántartási kódja 0849 

Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 46. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úrnak 

 

Tárgy: Beszámoló az erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról a 2016.évben. 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata erdőgazdálkodói feladatainak ellátása során a legutóbbi 

beszámolóm, 2015 decembere óta az alábbi tevékenységeket végeztem: 

 

 A 2016. év első hónapjaiban: januárban és februárban átjártam az önkormányzat 

birtokában lévő erdőterületeket, ellenőriztem, nem történt-e engedély nélküli 

fakitermelés ill. falopás. 

 Szentgotthárd-Farkasfa községhatár területén bejártam az önkormányzat birtokában 

lévő erdőterületeket. Az enyhe tél következtében természetes károsítás – fagykár, hó- 

és jégkár, széltörés – nem történt. 

  Ellenőriztem továbbá, nem történt-e engedély nélküli fakitermelés, ill. falopás vagy 

egyéb erdősült területkárosítás. 

 Szentgotthárd-Máriaújfalu 26-os, 29-es és 30-as erdőrészletek bejárása, ellenőrzése 

nyomán megállapítottam, hogy beavatkozást igénylő dolog a térségben nem történt.  

 Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző megkeresésére megvizsgáltam egy 

erdőterület tulajdonjogi helyzetét. A Szentgotthárd város tulajdonában lévő zsidai-

zsidahegyi területen azonosítottam a tulajdoni határokat. 

 Szentgotthárd-Rábatótfalu községhatár területén bejártam az önkormányzat birtokában 

lévő erdősült területeket.  

  Ellenőriztem a területek állapotát, nem történt-e engedély nélküli fakitermelés, 

falopás vagy egyéb erdősült területkárosítás. 

 Bejártam az 1956-os emlékerdőt, melyben erősen megindult a vegetáció, az erdő a 

város felé eső részén szemetes, még a fű növekedésének intenzív megindulása előtt 

célszerű lenne összeszedetni. 

 Gyökös Gergely úrral, a SZET Kft. szakdolgozójával végigjártuk a szentgotthárdi 

temetőkert 11 db kőrisfa visszafiatalításának a lehetőségét, egy db lucfenyőfa 

kivágásáról határoztunk annak egészségi állapota ill. a gyökérzet sírokat károsító 

hatása miatt. A luc kivágása szakértővel lehetséges, a fa helyzete veszélyezteti a 

síremlékeket. 
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 Gyökös Gergely úrral végigjártuk, ellenőriztük a rábakethelyi templom-és temetőkert 

területén növő faállományt. 

A kertben 12 hársfa száraz ágainak az eltávolítása, levágása nem tűrt halasztást, erről 

sürgős intézkedést javasoltam. 

 A Szentgotthárd-Zsida városrészi temetőben a bejárás és áttekintés után 5 db hársfa 

visszanyesését javasoltam Gyökös úrral egyetértésben. Ugyanitt 1 db hársfát a 

síremlékek veszélyeztetése miatt és a sírt gondozó kérését is tiszteletben tartva 

eltávolítani javasoltam. 

 A Várkert és a Művelődési ház kerthelyiségénél ellenőriztük a magas fák állapotát. 

Egy hatalmas méretű, az épületeket veszélyeztető kőrisfa kivágását javasoltam annak 

ellenére, hogy a fa gyönyörű példány és egészségesnek ítélhető. 

 A Szentgotthárdi Sporttelep mellett folyó patak partján egy vörös tölgy és egy fűzfa a 

magasfeszültségű vezetékig felérő ágait javasoltam eltávolítani. 

 Tavasszal a Rábakethely városrészen található Zöldmező utca magasfeszültségű 

felsővezeték környéki fák állapotát és helyzetét vizsgáltam meg. 

 Végigjártam a város területén található parkokat, fákat, ill. figyelemmel kísértem azok 

nyesését, vágását. 

 Szentgotthárd-Rábafüzes községhatár területén bejártam az önkormányzat birtokában 

lévő erdősült területeket. Megállapítottam, hogy több esetben szükség lenne az 

erdősült területek gondozására. 

 A Zsida-patak partján folytatódott a szentgotthárdi újszülöttek érkezése örömére a 

„Minden gyermek kapjon fát” akció, ennek szakmai felügyeletét láttam el. Az 

elültetett fákat a száraz időszakban magam öntöztem heteken keresztül. Az eredési és 

növekedési arány az alakuló fasorban jó, néhány csemetét az állatok (őzek) 

károsítottak. 

 Az Őrségi Nemzeti Park vásárlási igényt jelentett be három Szentgotthárd-Farkasfa 

területén található erdőterületre:  

a Farkasfa 0696/10. helyrajzi számú erdőt 403.004,- Ft értékűnek, 

a Farkasfa 0705/9. helyrajzi számú erdőt 1.167.436,- Ft értékűnek, 

a Farkasfa 0707/16. helyrajzi számú erdőt 1.359.660,- Ft értékűnek 

becsültem, és értékesítését ennek alapján javasoltam. 

 Az elmúlt évek során a város összességében is csekély méretű erdőterülete tovább 

csökkent az értékesítések miatt: Farkasfa, Zsidahegy - azaz a szentgotthárdi 

településhatár területén belül, ahol kis erdőparcellákat értékesítettek egyéni 

vásárlóknak és az Őrségi Nemzeti Parknak. A megmaradt területeket a hónap során 

több ízben átjártam. Az időskorú állományok tölgy egyedeiben is erős fagyási 

tüneteket tapasztaltam a májusi fagyok nyomán. 

 A Zsid-patak parti új telepítésű fasor (Minden gyermek fája) egyes egyedei ugyancsak 

károsultak a fagyok során. 

 A SZET Kft-nél 23 m
3
 tűzifa került elhelyezésre, ami a korábban megbeszélt 

fakivágásokból keletkezett. A fa szociális tűzifaként került kiosztásra. 
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 Figyelmemmel kísértem a város területén zajló faápolással kapcsolatos munkálatokat. 

Az egészségtelen egyedek kis számban maradtak meg, a tavalyi év során a legtöbbet 

eltávolították.  

 A város vagyonát képező erdőterületek bejárását, az erdők és erdősült önkormányzati 

ingatlanok állapotának ellenőrzését folyamatosan végzem. A jelenlegi erdőterületek 

általában elhagyott kertek és mezők maradványain nőttek föl, Fafaj összetételük és 

korosztályuk vegyes és kis értékű. 1/1 tulajdonú értékes erdővel a város jelenleg nem 

rendelkezik. 

 Az 1956-os emlékerdő kialakult erdőként fejlődik, egyedeinek nagy része egészséges 

és formás fa. 

 Az adventi idő kezdetére saját karácsonyfa telepemből hoztam a karácsonyfákat a 

Gotthard Spa & Wellness fürdő számára, az Önkormányzati Hivatal részére, valamint 

a téren felállított „a Város Karácsonyfáját” is. 

 A novemberi és decemberi hónap főállású munkahelyemen rendkívül sok 

leterheltséget okozott, öt-hat fakitermelő brigáddal, közmunkásokkal dolgoztam. 

Olykor lámpa mellet végeztem a kitermelt fa mennyiség felvételezését, így a 

decemberi jelentésemet nem tudtam elkészíteni, amiért kérem az Ön és a Tisztelt 

Testület elnézését is. 

 

 Szentgotthárd, 2017. január 17. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Kiss János erdész 
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Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban : kttv.) 225/C §-a 

rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

A 2016. évi szabadság-nyilvántartás alapján a 2016. évben fel nem használt szabadságaim 

száma: 17 munkanap. 

A fentiek alapján a 2017. évre megállapított szabadságom: 

2016. évről áthozott szabadság:          17 munkanap 

2017. évi alapszabadságalapszabadság:  25 munkanap 

2017. évi pótszabadság              14 munkanap 

2017. évi szabadság mindösszesen:  56  munkanap 

 

A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 

2017. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor részére a 2016. 

évről áthozott, 2016. február 1. napjáig ki nem vett/ adott szabadságát az 1. sz. mellékletben 

foglalt szabadságolási ütemterv alapján kiadja. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Labritz Béla alpolgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23. 

Huszár Gábor  

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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1. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 2017. évre megállapított szabadsága: 

2016. évről áthozott szabadság:        17 munkanap 

2017. évi alapszabadság:   25 munkanap 

2017. évi pótszabadság  14 munkanap 

2017. évi mindösszesen:   56 munkanap 

 

A szabadság ütemezése:  

 

kezdete vége munkanapok száma 

2017.01.09. 2017.01.12. 4 17 nap 

(2016. évről 

áthozott) 
2017.01.23. 2017.01.25. 3 

2017.02.08. 2017.02.10. 3 

2017.02.20. 2017.02.21. 2 

2017.03.06. 2017.03.07. 2 

2017.03.16. 2017.03.17. 2 

2017.03.24. 2017.03.24. 1 

2017.04.10. 2017.04.14. 5 39 nap 

(2017. évi alap- 

és pótszabadság) 
2017.05.08. 2017.05.12. 5 

2017.06.12. 2017.06.16. 5 

2017.07.10. 2017.07.14 5 

2017.08.07. 2017.08.11. 5 

2017.10.09. 2017.10.12. 5 

2017.11.13. 2017.11.17. 5 

2017.12.21. 2017.12.22. 2 

2017.12.27. 2017.12.29. 3  

összesen:  56  
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Tárgy: Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési 

közösséghez 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ismét közbeszerzési eljárás kiírása vált szükségessé az elektromos energiavásárlásunk 

területén. Az elmúlt években ezt már úgy oldottuk meg, hogy csatlakoztunk beszerzési 

közösséghez és ezáltal tudtunk jóval kedvezőbb feltételeket elérni.  

Az elmúlt években az e feladatokkal megbízott Sourcing Hungary Kft. most ismételten 

jelentkezett, hogy a feladatot megint vállalná. Bemutatkozó dokumentuma az előterjesztéshez 

csatolt állományban olvasható. Az eljárás meglehetősen speciális és sokirányú közbeszerzési 

feladatot jelent, illetve ebben a kedvező beszerzési közösségben csak akkor tudunk részt 

venni, ha külső szakértő segítségét vesszük igénybe – ezt a korábbi évekhez hasonlóan 

javasoljuk a Sourcing Hungary Kft-vel elvégeztetni.  

 

Önkormányzatunk és intézményei energiafogyasztásának beszerzési értéke meghaladja a 

nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért a villamos energia beszerzésünket a 

közbeszerzésekről szóló törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk. 

Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények, 

egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként 

történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért 

célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.  

Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal 

közösen szerezzük be villamos energia szükségleteinket, amivel a méretgazdaságosságból 

adódón további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. 

Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával, 

van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető 

legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.  

A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: 

 A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 

 Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó 

önkormányzati energiafogyasztók számára  

 A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető 

legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci 

szakértők bonyolítják le 
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 Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök 

 Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul 

és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek 

 A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, 

szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs 

közös felelősségvállalás 

 

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és  

speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és 

elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő 

szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül. 

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok 

megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a 

lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és 

közbeszerzés szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés 

alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik 

a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.  

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő 

szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia 

megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben 

3800 fogyasztónál összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia 

beszerzéseket, 37 milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó 

szervezetként pedig 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 970 

fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, évente 

legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.  

Önkormányzatunk már többször csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által 

lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz, amellyel jelentős eredményeket, 

megtakarításokat értünk el.   

Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 

Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamos  

energia közbeszerzéshez a 2018-2019. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez 

történő csatlakozáshoz egy tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel 

csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához 

pedig egy szakértői szerződés aláírása, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki 

adatainak megadása szükséges.   

 

A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer 

elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos 

energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, 

MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás 

állátására vonatkozóan a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó szerződéses 

időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2019. évi villamos 

energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tagfenntartási 

nyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartja 

tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar 

Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében 

létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződéshez. 

Egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás aláírását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017.01.19. 

                                                                                                     
         Huszár Gábor  

         polgármester  

                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

Preambulum 

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési 

szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva 

csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb 

feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több 

iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, 

melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. 

A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, 

kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által 

biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető 

legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők 

pályáztatásával. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) 

szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak 

Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és 

lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független 

energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat 

koordináló Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos 

energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2013.09.03-án aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól 

számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös 

közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.  

Kelt: Szentgotthárd 2017. február 19. 

 ……………………………… 

Intézményi adatok  

Név: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11 

Adószám: 15421481-2-18 

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve:  
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 Ajánlatkérő tag 

 képviseletében: 
 …………………………. (aláíró neve) 

2. számú melléklet 

SZERZŐDÉS 

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2017/ 

 

amely létrejött egyrészről  

a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11, adószám: 15421481-2-18, képviseli: …..……..) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 

ügyvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott, 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és 

közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a 

vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a villamos 

energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 

alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 

tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, 

eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 

Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 

igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a 

Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 

Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 

javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 

elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 

Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 

meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó 

eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 
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5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 

A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 

figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 

gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 

A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a 

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 

hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja 

az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, 

javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, 

fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett 

ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. 

Megbízott Megbízó igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás 

tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja 

biztosítani. 

9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus 

árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a 

közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 

szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) 

Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 

10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 

Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 

Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 

szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez 

előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai 

és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az 

ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 

dokumentálásáról. Megbízott az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az 

eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak. 

13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 

érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 

eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 

bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményei szerint jár el. 
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III. Felek jogai és kötelezettségei 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott 

által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket 

betartja. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a 

valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. 

Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az 

eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján 

Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől. 

2. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján 

lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott 

teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra. 

3. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 

érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 

időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 

eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 

Megbízott 

 

4. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 

vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. 

Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik. 

5. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 

Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

6. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 

szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt 

tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor 

hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal  munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses 

jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó működik közre. 

7. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 

igénybe. 

8. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 

szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a 

jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére. 

9. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 

dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

10. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a 

jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed. 

11. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok 

hiányosságáért, helytelenségéért. 
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12. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 

IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. 

(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

13. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés 

módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 

egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.  

 

IV. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától hatályos. 

Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok 

maradéktalan elvégzésével teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak 

megfelelően történik. 

 

V. Megbízási díj 

 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. 

A megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 750 000 Ft + Áfa/energia év, azaz 

hétszázötvenezer forint + Áfa/energia év mértékében határozzák meg. A szerződés 

tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes 

jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15 

napon belül állítja ki. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 30 napon belül a 

Megbízott – számlán szereplő számú – bankszámlájára. 

3. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a 

mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően. 

4. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által 

történő visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen 

eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések 

ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult 

azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

 

VI. Titoktartás 

 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 

Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben 

bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 

bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik 

is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 

jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 
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Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 

tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult 

továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra 

felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. 

Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, 

átdolgozni. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 

referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. 

 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat 

egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége 

esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 

Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 

meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 19. Budapest, 2017.  

 

 

 

 

 

 

Képviselő neve 

Beosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, ………………………. a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11, adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet 

képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 

adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek 

profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél 

eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási 

határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes 

Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 

kötelezettségeket vállalni. 

 

Szentgotthárd, 2017. február 19. 

 

 

Cégszerű aláírás 

 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   

 Szentpétery Arnold 

 Ügyvezető 

 Sourcing Hungary Kft. 
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Tárgy: Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ elhelyezése, a 

Művelődési Ház használata 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk legutóbb - a 243/2016. számú képviselő-testületi határozatával - a 

Művelődési Ház tulajdonosaként hozzájárult ahhoz is, hogy a Vas megyei Kormányhivatal a 

„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra benyújtott 

pályázatával a Művelődési Ház energetikai felújítását megvalósítsa azzal, hogy a teljes 

épületet a Kormányhivatal ingyenes használatába adja át.  

 

Az egész szentgotthárdi járást ellátó Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ ugyanakkor 

jelenleg is az épületben működik, a Központ elhelyezésére – a Művelődési Ház átadásával 

párhuzamosan - alkalmas megoldást kell találnunk, a Művelődési Házat kizárólag azt 

követően lehet használatba átadni, miután a Központ elhelyezése megvalósult – ezzel 

foglalkozik az előterjesztés első része. A Művelődési Ház Kormányhivatal részére történő 

használatba adása is csak bizonyos feltételek mellett valósulhat meg, az előterjesztés második 

része ezt tárgyalja.  

  

I. A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ELHELYEZÉSE 

 

I/1. AZ INTÉZMÉNY ELHELYEZÉSE 

 

A városban rendelkezésre álló lehetőségeket felmérve az a vélemény alakult ki, hogy a 

Szolgálat elhelyezésére a jelenleg a Kormányhivatal kezelésében lévő, a közelmúltig a 

Munkaügyi Központnak helyet adó épület (Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.) bizonyulna a 

legalkalmasabbnak. Elosztása, a helyiségek száma és mérete (közösségi helyiség, 

kliensfogadó szobák, a speciális szakfeladatok működtetésére alkalmas irodahelységek, illetve 

a szakfeladatok számának emelkedése 2018-tól), továbbá a meglévő akadálymentesítés miatt 

a működési engedély kiadása, de minden más szempontból is megfelelő lenne az intézmény 

számára. Az épület már üres, a beköltözés oda bármikor megtörténhet. Hátránya 

természetesen, hogy nem városközponti elhelyezkedésű, ugyanakkor nincs is túlságosan távol 

attól.  

 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ vezetője is támogatja ezt a változatot. 
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Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott közbenjárását kértük (lásd: 1. sz. melléklet), 

hogy Önkormányzatunk - térítésmentesen vagy jelképes összegű használati díj ellenében - 

használati jogot szerezhessen a Magyar Állam tulajdonát képező Vajda János úti épületre 

azzal, hogy az épület működésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat természetesen 

mi biztosítanánk a továbbiakban. 

 

A Kormányhivatal részéről pozitív visszajelzés érkezett a kérelemmel kapcsolatban. Az épület 

használatba adásával és használatával kapcsolatban kidolgozott szerződés-tervezet már jelen 

előterjesztés részét is képezi (lásd: 2. számú melléklet). 

 

II/2. A KÖLTÖZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Párhuzamosan felkértük a Városüzemeltetési Irodát, a SZET Szentgotthárdi KFT-t és magát a 

Család- és Gyermekjóléti Központot, hogy a Vajda János úti költözéssel összefüggő 

feladatokat és hozzá tartozó költségeket térképezze fel: 

- a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője a csatolt anyagban írta össze a 

költözéssel kapcsolatos felújítási igényeket (3. sz. melléklet), 

- a SZET KFT ez alapján hozzávetőleges költségbecslést készített a költözéssel 

kapcsolatban felmerült igények kielégítésére, ez az előterjesztés 4. sz. mellékletét 

képezi. Ez alapján, tehát ha valamennyi felmerült igényt kielégítenénk, több mint 

(bruttó) 4 M forintba kerülne a kialakítás a Vajda J. úton. A városüzemeltetési iroda is 

áttekintette a felújításokat, javaslata alapján a mellékletben kékkel jelölt részek 

elhagyhatók és ezáltal 2 M Ft + ÁFA összegből elvégezhetők a feltétlenül szükséges 

felújítások. 

  

A Család- és Gyermekjóléti Központ áthelyezésével kapcsolatos felújítási munkálatok 

költsége nem szerepel az intézmény 2017. évi költségvetésében, így nem is terhelheti, azt a 

fenntartónak kell külön finanszíroznia. Ugyanakkor a Központ költségvetése biztosítja a 

tárgyi (bútorzat, szőnyegek, függönyök stb.), továbbá az infrastrukturális feltételek 

megteremtését (INTERNET, telefonhálózat kiépítés).   

 

II/3. ADMINISZTRATÍV FELADATOK, ENGEDÉLYEK 

 

A költözéssel kapcsolatos adminisztratív teendők: 

- a fenntartó Társulási Tanács jóváhagyó döntése (Társulási Tanács) 

- intézmény alapító okiratának módosítása (Társulási Tanács) és törzskönyvi bejegyzés 

(MÁK) módosításának kérelmezése 

- működési engedély módosításának (Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) 

kérelmezése 

- intézményi dokumentumok (SZMSZ, szakmai programok) módosítása (Társulási 

Tanács). 
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II. A MŰVELŐDÉSI HÁZ HASZNÁLATBA ADÁSA 

 

A Művelődési ház használatba adásának további feltétele volt Önkormányzatunk részéről, 

hogy erről külön megállapodást kell kötni, amelyben szerepelnie kell, hogy a Kormányhivatal 

az emeleti nagytermet és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségeket (raktárhelyiség, WC) a városi 

civil élet/programok számára a használat időtartama alatt mindvégig fenntartja és előre 

egyeztetett időpontokban, térítésmentesen az Önkormányzat által megjelölt szervezetek 

rendelkezésére bocsátja az arányosan felmerülő rezsiköltések biztosítása mellett. 

 

Önkormányzatunk és a Kormányhivatal 2012. október 31. napján kötötte meg a járási hivatal 

kialakításához kapcsolódó megállapodást, amelyet azóta több alkalommal is módosítottak a 

felek. A 2. sz. (2013.) és 4. sz. (2015.) megállapodás-módosítások óta a Kormányhivatal a 

Művelődési Ház jobb oldali helyiségeinek határozatlan ideig tartó ingyenes használatára 

jogosult. A Művelődési ház teljes épülethasználatának átadása aktuálisan újabb 

szerződésmódosítást igényel, ennek tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A Művelődési ház használatba adása és a használat részletesebb feltételeit külön 

megállapodás tartalmazza, melynek tervezetét az előterjesztés 6. számú mellékleteként 

csatoljuk. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti 

Központ elhelyezésével kapcsolatban a következő döntést hozza: 

 

A. / egyetért azzal, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal 

kezelésében lévő, Szentgotthárd, Vajda J. u. 6. szám alatti épületben működjön 

tovább azzal, hogy  

- az előterjesztés 2. számú mellékletét képező használatba adási 

megállapodás tervezetét megismerte és javasolja annak elfogadását az 

intézményt fenntartó Társulási Tanácsnak, 

- felkéri a fenntartó Társulási Tanácsot, hogy a szükséges fenntartói döntéseket 

hozza meg, 

- a költözéssel kapcsolatban felmerülő költségeket … (javaslat: bruttó 

2.500.000,- Ft) …. mértékig biztosítja az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében. 

 

B. / ……. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester / elnök 
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                 Uhor Anita intézményvezető 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Doncsecz András városüzemeltetési v. 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.  

2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok 

kialakítása kapcsán megkötött megállapodás 6. számú módosítása tervezetét 

az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint jóváhagyja, annak aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház 

(Kossuth L. u. 7.) használati megállapodásának tervezetét az előterjesztés 6. sz. 

melléklete szerint / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 

……………………………………. 

és annak felhatalmazására felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2017. január 25. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23. 

Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055 

e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu 

 

 

Iktatószám: 5116/2016.                                

 

Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Kp. elhelyezése 

 

 

Harangozó Bertalan Kormánymegbízott Úr részére 

Vas Megyei Kormányhivatal 

9700 Szombathely,  

Berzsenyi Dániel tér 1. 

 

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 

 

Magyarország közigazgatásának átszervezése kapcsán az utóbbi években Szentgotthárdon is 

kiépültek illetve átalakultak az állami hivatalok: létrejött a Járási Hivatal és átszervezésre 

illetve új helyre került a korábbi Munkaügyi Kirendeltség. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a helyi járási kormányhivatal létrehozatalakor minden segítséget megadott 

ahhoz, hogy zökkenőmentesen történhessen meg a kialakítás. Ingyenes használati jogot 

biztosított a működéshez szükséges épületrészekben, így a Hivatalunknak is helyet adó 

kolostorépületben (Széll Kálmán tér 11.) és a Művelődési Ház (Kossuth L. u. 7.) egyik 

felében is.  

 

Önkormányzatunk legutóbb - a 243/2016. számú képviselő-testületi határozatával - a 

Művelődési Ház tulajdonosaként hozzájárult ahhoz is, hogy a Vas megyei Kormányhivatal a 

„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra benyújtott 

pályázatával a Művelődési Ház energetikai felújítását megvalósítsa azzal, hogy a teljes 

épületet a Kormányhivatal ingyenes használatába adta át. 

  

Az egész szentgotthárdi járást ellátó Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ ugyanakkor 

jelenleg is az épületben működik, a Központ elhelyezésére – a Művelődési Ház átadásával 

párhuzamosan - mielőbb alkalmas megoldást kell találnunk. 
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A városban rendelkezésre álló lehetőségeket felmérve mindössze egyetlen ilyen épület jöhet 

jelenleg szóba a Szolgálat elhelyezésére: a Kormányhivatal kezelésében lévő, a közelmúltig a 

Munkaügyi Központnak helyet adó épület (Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.). Elosztása, a 

helyiségek száma és mérete (közösségi helyiség, kliensfogadó szobák, a speciális 

szakfeladatok működtetésére alkalmas irodahelységek, illetve a szakfeladatok számának 

emelkedése 2018-tól), továbbá a meglévő akadálymentesítés miatt minden szempontból 

alkalmas lenne az intézmény számára. 

  

Tisztelettel abban kérem a közbenjárásodat, hogy a Művelődési Ház mielőbbi 

felszabadíthatósága és párhuzamosan a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése 

érdekében Önkormányzatunk - térítésmentesen vagy jelképes összegű használati díj ellenében 

- használati jogot szerezhessen a Magyar Állam tulajdonát képező Vajda János úti épületre 

azzal, hogy az épület működésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat természetesen 

Önkormányzatunk biztosítaná a továbbiakban. Az épület már üres, a beköltözés oda bármikor 

megtörténhet. 

  

Szentgotthárd, 2016. december 21. 

 

Közbenjárásodat előre is megköszönve, visszajelzésedet várva 

 

maradok tisztelettel: 

 

 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 
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2. számú melléklet 

 

 

HASZNÁLATBA ADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Vas Megyei Kormányhivatal (képviseli: Harangozó Bertalan kormánymegbízott; székhelye: 

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.; törzsszáma:789400 ; adószáma: 15789408-2-18;), 

mint Használatba adó, 

 

másrészről  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., 

törzsszáma: 574642, adószáma: 15574644-1-18,  képviselője: Huszár Gábor elnök),  mint 

Használatba vevő, 

 

a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. Előzmények 

 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

7. szám alatti Művelődési Ház épületében működő Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Központ intézmény fenntartója a Használatba Vevő. Mivel e megállapodás tárgya az 

intézmény másik épületbe költözése, az intézmény  fenntartójának a feladata az intézmény 

megfelelő elhelyezéséről történő gondoskodás, így a jelen Megállapodást Használatba 

vevőként a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás írja alá.    

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata a 243/2016. számú képviselő-testületi határozatával 

–a szentgotthárdi 38 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Kossuth utca 7. szám alatti, 

„kivett kultúrház” megjelölésű ingatlan kizárólagos tulajdonosaként- hozzájárult ahhoz, 

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal a „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra benyújtott pályázatával az ingatlan energetikai 

felújítását megvalósítsa azzal, hogy az Önkormányzat a teljes épületet (nettó 978,74 m2) 

határozatlan időre a Kormányhivatal ingyenes használatába adja.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. szám alatti épületben működő, a 

teljes szentgotthárdi járást ellátó Család– és Gyermekjóléti Központ elhelyezésének 

biztosítását megfelelően szolgálná a Vas Megyei Kormányhivatal kizárólagos 

vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 116 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Vajda 

János utca 6. szám alatti ingatlan, amely 2016 áprilisáig a Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Szentgotthárdi Munkaerő-piaci Pontjának adott helyet, azóta pedig használaton kívül áll.  

 

 

II. A megállapodás tárgya – általános rendelkezések 
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1. Használatba adó az I./3. pontban megjelölt szentgotthárdi 116 hrsz-ú, Szentgotthárd, 

Vajda János utca 6. szám alatti, a Magyar Állam tulajdonában és a Használatba adó 

vagyonkezelésében lévő, „kivett irodaház, udvar” megjelölésű, 591 m2 területű ingatlant 

(a továbbiakban: ingatlan) - a birtokba adás napjától kezdődő hatállyal- határozatlan 

időtartamra, Használatba vevő kizárólagos használatába adja.  

 

2. Használatba vevő kijelenti, hogy Család –és Gyermekjóléti Központjának elhelyezése 

céljából az ingatlant használatba veszi.  

 

Használatba vevő a használatába került ingatlant kizárólag Család –és Gyermekjóléti 

Központjának működése céljára jogosult használni. Használatba vevő tudomásul veszi, 

hogy a használatába adott ingatlant bérbe, vagy más használatába nem adhatja. 

 

3. Felek az ingatlan birtokba adásáról állapot-felvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely 

tartalmazza különösen: a birtokba adás tényét, helyét, időpontját, az ingatlan állagát, a 

fogyasztásmérő órák állását. Felek rögzítik, hogy ingóságok (berendezési tárgyak, bútorok 

stb.) nem kerülnek átadásra. Használatba vevő a jegyzőkönyv aláírásával az abban 

rögzített állapot szerinti birtokba vétel tényét elismeri.  

 
4. Használatba adó szavatol azért, hogy az ingatlan és az abban lévő irodahelyiségek jelen 

megállapodás időtartama alatt, a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a 

II./2. pontban meghatározott célra alkalmasak. Használatba adó kijelenti, hogy az ingatlan 

per-, teher és igénymentes, szavatosságot vállal azért, hogy a megállapodás tárgyát képező 

ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely Használatba vevőt 

használati jogának gyakorlásában korlátozná vagy akadályozná.  

 

5. A Használatba adó köteles az ingatlan zavartalan használatát a Használatba vevő számára 

jelen szerződés feltételei szerint, annak időbeli hatálya alatt biztosítani.  

 

6. Használatba adó tudomásul veszi, hogy Használatba vevő az irodahelyiségeket saját 

eszközeivel, vagyontárgyaival berendezi, s egyben hozzájárul, hogy az 

irodahelyiségekben, a bejáratnál és az ügyféltérben Használatba vevő saját cégtábláját, 

hirdetményeit, reklám kreatívjait elhelyezze azzal, hogy az irodahelyiségeket 

rendeltetésszerűen használja. Ezen túlmenően hozzájárul ahhoz is, hogy a Használatba 

Vevő az intézmény dokumentumaiban ezt az ingatlant székhelyként feltüntesse, a 

működési engedélyt erre az ingatlanra megkérje.  

 

7. Amennyiben a Használatba adó az ingatlant érintő felújítást tervez, köteles erről, illetve a 

felújítási munkálatok megkezdésének várható időpontjáról, a felújítás várható 

időtartamáról a Használatba vevőt lehetőség szerint egy hónappal korábban értesíteni. 

 

8. Használatba vevő az ingatlant érintő káreseményt köteles a Használatba adó jelen 

megállapodásban kijelölt kapcsolattartójának haladéktalanul jelezni, és a kárenyhítésről 

haladéktalanul gondoskodni, továbbá a kárnak a biztosító által nem fedezett részét a 

Használatba adónak megtéríteni.  
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III. Az ingatlan üzemeltetését érintő rendelkezések 

 

1. Felek rögzítik, hogy a használat időtartama alatt az ingatlan teljes üzemeltetése a 

Használatba vevő kötelezettsége. Ennek keretében a Használatba vevő kötelezettséget 

vállal arra, hogy az alábbi szerződéseket a birtokba vételt követően a lehető leghamarabb 

megköti: 

a.) villamos energia szolgáltatás, 

b.) gázszolgáltatás, 

c.) az ingatlan vagyonbiztosítása, 

d.) kazán felügyeleti és karbantartási szolgáltatás, 

e.) takarítás, 

f.) hulladékszállítás,  

g.) kéményseprés,  

h.) tűzvédelmi rendszer karbantartási, javítási szolgáltatás,  

i.) riasztó távfelügyelet szolgáltatás (igénye szerint). 

 

2. Felek rögzítik, hogy a Használatba adónak az ingatlant érintő villamos energia 

szolgáltatási szerződése 2017. április hónapban, takarítási szerződése 2017. május 

hónapban megszűnik. A tényleges birtokba vételtől ezen szerződések megszűnésének 

időpontjáig a Használatba adó ezen szolgáltatások díját továbbszámlázza a Használatba 

vevőnek. A szerződések megszűnésének időpontjáig a Használatba vevő az új 

szerződéseket megköti.  

 

3. Felek rögzítik, hogy jelenleg a Használatba adónak az ingatlanra gázszolgáltatási 

szerződése nincs, a szolgáltató alapcsomagot („Basic díjcsomag”) számláz. A 

gázszolgáltatás díját –a birtokba vételtől a gázszerződés Használatba vevő általi 

megkötéséig- a Használatba adó szintén továbbszámlázza a Használatba vevőnek.  

 

4. Használatba vevő köteles haladéktalanul jelezni a Használatba adónak a vagyonbiztosítási 

szerződés megkötését, melynek időpontjától Használatba adó köteles az ingatlanra általa 

kötött vagyonbiztosítási szerződését megszüntetni. A biztosítási díj arányos részét (a 

birtokba vételtől az új szerződés megkötéséig terjedő időre) a Használatba adó a 

használatba vevőnek továbbszámlázza. Használatba vevő a vagyonbiztosítás fennállását 

évente köteles igazolni a Használatba adó felé.  

 

5. Használatba adó tájékoztatja Használatba vevőt, hogy a víz-és csatorna szolgáltatásra a 

VASIVÍZ Zrt-vel rendelkezik szerződéssel, amely szerződés a Használatba vevőre 

átíratható. Ennek lebonyolításában a Használatba adó a Használatba vevőnek segítséget 

nyújt. A birtokba vétel napjától az átírás (új szerződés kötés) időpontjáig felmerült víz-és 

csatornadíjat a Használatba adó továbbszámlázza a Használatba vevőnek.  

 

6. Használatba vevő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen és szerződésszerűen használni, 

állagának megóvásáról gondoskodni. A szükségessé váló kisebb, eseti hibaelhárítási, 

karbantartási munkák elvégeztetése a Használatba vevő feladata és költsége. Kötelessége 

továbbá az ingatlanhoz tartozó és abban található villamossági, gépészeti berendezések, 

közművek folyamatos, biztonságos használatát biztosítani. Az érintésvédelmi, 

villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről – amelyek kiterjednek a 

Használatba vevő által használt elektromos berendezésekre is – szintén a Használatba 

vevő gondoskodik.  
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Használatba vevő a fentieket meghaladó, illetve beruházási, felújítási jellegű 

munkálatokat a Használatba adó előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet. 

 

 

IV. A megállapodás megszüntetése 
 

1. Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

 

2. A megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, indokolás nélkül felmondani, 90 napos 

felmondási idővel.  

 

3. A Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, miután írásban 

felszólította a Használatba vevőt a konkrét, súlyos szerződésszegés megjelölésével a 

szerződésszerű állapot helyreállítására, és az erre megadott határidő eredménytelenül telt 

el. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 

 

            a.)  Használatba vevő az ingatlan vagyonbiztosításáról, tűzvédelméről nem gondoskodik,  

            b.) Használatba vevő az ingatlant nem a szerződés céljának megfelelően, vagy nem 

rendeltetésszerűen használja. 

 

A megállapodás megszűnésének napján Használatba vevő köteles az ingatlant saját 

ingóságaitól kiürítve, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, a megállapodás időtartama alatti 

természetes elhasználódásnak megfelelő állapotban Használatba adónak 

visszaszolgáltatni. Használatba adó vállalja, hogy a megállapodás megszűnését követő 30 

napig lehetőséget ad Használatba vevő részére, hogy új címét az II/5. pontban rögzítettek 

szerint elhelyezett cégtábla helyén kifüggessze. 

 

V. Záró rendelkezések 
 

1. Felek az eredményes és hatékony együttműködés előmozdítása érdekében kapcsolattartókat 

jelölnek ki. 

 

        a.) Használatba vevő által kijelölt kapcsolattartó: 

            Neve: Tófeji Zsolt   

            Beosztása: vagyongazdálkodási ügyintéző  

            Elérhetősége: tel.: 94/553-030; e-mail: tofi@szentgotthard.hu  

          

        b.) Használatba adó által kijelölt kapcsolattartó: 

    Neve: Odonicsné Gál Anikó  

    Beosztása: főosztályvezető-helyettes  

              Elérhetősége: tel.: 94/517-164; 70/376-2499; e-mail: odonicsne.aniko@vas.gov.hu  

  

2. Felek kijelentik, hogy a közöttük jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitás 

kérdéseket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. A tárgyalások sikertelensége esetén 

a Felek a jogvita rendezésére a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik 

ki. 

 

3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései, 

továbbá az egyéb – vonatkozó – jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
29 

4. Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 

Használatba adót és Használatba vevőt is 3-3 példány illeti meg. 

 

5. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 

 

Szombathely, 2017. ………………… Szentgotthárd, 2017. . ……………………… 

 

 

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

                 Harangozó Bertalan             Huszár Gábor  

 kormánymegbízott           elnök 

        Vas Megyei Kormányhivatal             Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

 Használatba adó             Használatba vevő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzők: 

 

 

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

                         Vass Péter                                                               Somorjainé D. Zsuzsanna                                 

                    gazdasági vezető                                                                 pénzügyi vezető 

 Vas Megyei Kormányhivatal              Szentgotthárd ÖT 

 

 

Jogi ellenjegyzők: 

 

 

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

                  dr. Légler Veronika                                                            dr. Dancsecs Zsolt 

               főosztályvezető-helyettes                                                               jegyző  

 Vas Megyei Kormányhivatal                                     Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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3. sz. melléklet 

                                                                                                                                                                  

                                                                                 
 

  Ikt: 27-1/2017 

 

 

Üi: Uhor Anita  

      intézményvezető  

      

 

                                                                                                       

                                                                                      Tárgy: A Család-és Gyermekjóléti  

                                                                                      Központ Szentgotthárd intézményének   

                                                                                      áthelyezésével kapcsolatos információk.  

 

 

 

Dr. Gábor László – Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető Úr 

részére 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

H – 9970 Szentgotthárd,  

Széll Kálmán tér 11.  
 

 

 

Tisztelt Vezető Úr! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy 2017. 01. 09-én telefonon történt egyeztetésünkre hivatkozva, 

kérésének eleget téve, 2017. 01. 12-én személyes látogatást tettünk a H – 9970 Szentgotthárd, 

Vajda János út 6. szám alatti ingatlanban. Az ingatlan megtekintésének keretében jelen volt, 

Domiter Judit a Fenntartó képviseletében, Czotter – Szukics Mónika a SZET Kft. 

képviseletében, Szakács Gáborné a Járási Hivatal képviseletében, továbbá személyem 

intézményem képviseletében. A látogatást megelőzően, egyeztetettem  a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal járásvezető helyettes asszonyával. Szakács Gáborné 2017. 01. 12-én a délutáni 

órákban arról tájékoztatott, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal részéről Odonicsné Gál 

Anikó főosztályvezető asszony, az ingatlan átadásának ügyében kapcsolatfelvételt fog 

kezdeményezni.  
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A látogatás során, a jelenlévőkkel közösen, konkrétan átbeszélésre és rögzítésre kerültek az 

épület felújításával kapcsolatos teendők. Melyek a következők:  

 

Alsó szint 
 

- A főbejárattól balra eső helység, mely korábban raktárként funkcionált, gyakorlatilag 

alkalmas minden szempontból intézményünk irattárának elhelyezésére. Felújítása nem 

szükséges. 

- Az alagsorban található kazán helység, nagytakarítása erőteljesen indokolt, továbbá a 

helység ajtajának felrakása szükséges. 

- A főbejárati ajtótól jobbra eső helység kőpadlózata felújítást nem igényel, a helység festésre 

szorul. Ebből nyíló helység padlózatának cseréje és festése szükséges. 

- Információs pult rész: padlózat csere indokolt. 

- Továbbá ebből a térből nyíló raktárhelyiség festése szükséges. 

 

Félemelet 

 

- Konyha: festés szükséges. 

- Mellék helység (Kliens mosdó) beázás nyomai láthatóak erőteljesen, penészes falak 

fertőtlenítése, festése, illetve radiátor ellenőrzése, esetleges cseréje szükséges. 

 

I. emelet 

 

- 9. ajtó: festés, padlózat csere szükséges. 

- 10. ajtó: szerverszoba: padlózat csere (faburkolat fedi a falakat) 

- 11. ajtó: festés, padlózat csere szükséges. 

- 12. ajtó: festés, padlózat csere szükséges. 

- 13. ajtó: festés szükséges. 

 

Tetőtér 

 

- Előtér: festés, padlózat csere szükséges. 

- 15. ajtó: raktár (fix ablakos): festés szükséges. 

- 16. ajtó: személyzeti mellék helység: teljes körű felújítás szükséges (wc csésze, csempe, 

járólap, vízcsapok, padlózat cseréje). 

- padlás ajtó elhelyezése szükséges.  

 

Lépcsőház teljes festése, korlát festése szükséges.  

 

Az ingatlan előtti megálló rész balesetveszélyes, mely a kismamák, illetve a mozgásukban 

akadályozott, fogyatékkal élő személyek közlekedését nagy mértékben akadályozzák. Kérjük, 

hogy a kerítés előtti beton területet tegyék akadálymentessé, a felgyülemlett betontörmeléket 

szállítsák el.  

 

Továbbá kérjük, hogy amennyiben a fenti munkálatok befejeződnek a teljes ingatlan 

felújítását követő, teljes körű takarítását szíveskedjenek elvégeztetni.  
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Továbbá Tisztelettel kérem, hogy a közüzemi szolgáltatások folyamatos és biztonságos 

működésének feltétele érdekében, szíveskedjenek az ellenőriztetést kompetens 

szakemberekkel elvégeztetni.  

 

Továbbá tájékoztatom, hogy a fenti munkálatokkal kapcsolatos költségekről egyeztettem, a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjével. Aki 

érdeklődésemre arról tájékoztatott, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

intézményének 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, nem terheli a Központ 

áthelyezését, kialakítását, költőztetését érintő kiadások. Ezért az említett tervezetbe a fenti 

munkálatokkal kapcsolatos költségek, nem kerültek meghatározásra.  

 

Az intézmény költségvetése biztosítja a tárgyi (bútorzat, szőnyegek, függönyök stb...), 

továbbá az infrastrukturális feltételek megteremtését (internet, telefon hálózat kiépítés).   

 

A rögzítőtett munkálatokkal kapcsolatos jegyzetet, az ingatlan megtekintését követően a 

SZET Kft. vezetőjének kérésére eljuttattam  a megbeszéltek szerint.  

 

Az intézmény szakszerű, és gördülékeny munkavégzése érdekében Tisztelettel kérem, hogy 

tájékoztatni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy konkrétan mikor válik szükségessé az 

intézmény jelenlegi helyének az elhagyása.  

 

Együttműködését köszönöm! 

 

Szentgotthárd, 2017. 01. 16.  

 

 

                                                                                           Tisztelettel:.……..….….…..…. 

                                                                                                            Uhor Anita s.k. 

                                                                                                            intézményvezető 
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4. sz. melléklet 

 

VAJDA JÁNOS U. KÖLTÖZÉS 

SZET KFT KÖLTSÉGBECSLÉS: 

 

 
I. em 11 szoba 4,2*4 20,16 40,28 

Szőnyeg bontás, 
laminált lap 60 

radiátor, 
csövek     

 
I. em 12 szoba 4,95*3,2 16 39,28 

Szőnyeg bontás, 
laminált lap 55 

radiátor, 
csövek     

 
I. em 13 szoba  17 25 új padló van 42 

radiátor, 
csövek     

 
I. em  pihenő 3*3 8,78 24,3 kerámia burkolat 33 

radiátor, 
csövek     

 
Raktár 2,6*2,5 5,55 15   21       

 
Személyzeti wc 1,5*2,6 3,9   

kerámia burkolat, 
csempeburkolat     

teljes 
felújítás 

wc, 
kézmosó 

 

Előtér 20, Lépcsőház 3,5*7*2 90   90 korlát festés     

    
100 358 

                     

 
      

Anyag+munka 
nettó Nettó 

   

 

Szőnyeg felbontás, 
ragasztó felkaparás, 
takarítás 110 m2 1 200 132 000 

   

 

Laminált lap 
+szegély+alátét  110 m2 6 000 660 000 

   

 

Festés, glettelés, 
takarás, mázolás, korlát 
festés 360 m2 1 550 558 000 

   

 
Hideg burkolás bontása 42 m2 2 500 105 000 

   

 
Személyzeti wc, pihenő 42 m2 6 100 256 200 

   

 

Szerelvényezés wc, kézmosó, csapok, 
radiátor   220 000 

   

 

Villamos javítás   300 000 
   

 

Egyéb karbantartás,rakodás, 
javítás, beázás     350 000 

   

 

Takarítás 270 nm       80 000 
   

 
Törmelék       60 000 

   

 

Költöztetés 4 napra 3 fővel     300 000 
   

 
Udvar és környéke       200 000 

   

 

Felsorolt összesen: 3 221 200 
   

 
Ezen felül 

       

 
villamos  

felülvizsgálat 
     

 
tüzelőberendezés  

     

 
riasztó rendszer 

     

 
kémény  

     

 

telefon és internet rendszer 
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5. sz. melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS A JÁRÁSI HIVATALOK KIALAKÍTÁSÁHOZ 

                                                          6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Huszár Gábor polgármester,  

Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselője, 

 

mint átadó/használatba adó (a továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről: 

 

Harangozó Bertalan kormánymegbízott, 

a Vas Megyei Kormányhivatal képviselője 

 

mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) 

 

- együttesen: Felek - között  

 

az általuk 2012. október 31. napján megkötött megállapodás módosítására, az alulírott napon 

és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy 2012. október 31. napján Megállapodás a járási 

hivatalok kialakításához elnevezésű megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek 

egymással, amelyet több alkalommal módosítottak. 

 

2. A Felek abban állapodnak meg, hogy a Megállapodás 1. számú mellékletének helyébe a 

jelen megállapodás módosítás melléklete lép, tekintettel arra, hogy Átadó a Szentgotthárdi 

Járási Hivatalhoz átkerült államigazgatási feladatok ellátásához a 9970 Szentgotthárd, 

Kossuth Lajos u. 7. szám alatti ingatlanban – Szentgotthárd Város Önkormányzat 243/2016. 

sz. képviselő-testületi határozatában foglalt rendelkezések szerint - további helyiségeket kíván 

térítésmentesen Átvevő használatába adni, Átvevő pedig a 9970 Szentgotthárd, Vajda János 

utca 6. szám alatti ingatlant – Átadó családsegítő-és gyermekjóléti feladatainak ellátása 

céljából- az Átadó térítésmentes használatba kívánja adni. A használat feltételeit a Felek 

külön megállapodásokban rendezik. 

 

3. A Megállapodásnak és mellékleteinek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései és 

részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

4. Jelen megállapodás módosítás az aláírás napján lép hatályba. 
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Jelen megállapodás módosítás 1 oldalból és 1 mellékletből áll, és 6 eredeti példányban 

készült, amelyből 3 példány Átadót, 3 példány Átvevőt illeti meg.  

 

Kelt: Szentgotthárd, 2017. ………              Szombathely, 2017. ……………………………... 

 

 

 …………………………………… ……………………………………. 

 Huszár Gábor Harangozó Bertalan  

 polgármester kormánymegbízott 

 Átadó képviseletében     Átvevő képviseletében 

 

 

…………………………………….. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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6. számú melléklet 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Huszár Gábor 

polgármester; székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.; törzsszáma: 733722; 

adószáma: 15733720-2-18), mint Használatba adó, 

 

másrészről a Vas Megyei Kormányhivatal (képviseli: Harangozó Bertalan kormánymegbízott; 

székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.; törzsszáma:789400 ; adószáma: 

15789408-2-18;), mint Használatba vevő, 

 

a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. Előzmények 

 

1.) Felek rögzítik, hogy a 2012. évi XCIII. törvény 2-5.§-ban foglaltak alapján 2012. október 31. 

napján megállapodást kötöttek egymással a járási hivatalok kialakítása tárgyában, amely 

megállapodás 2013. május 29. napján kelt, 2. számú módosítása alapján a Vas Megyei 

Kormányhivatal a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. szám alatti ingatlan 146,82m2 területének 

határozatlan ideig tartó ingyenes használatára jogosult.  

 

A megállapodás 2015. január 10. napján kelt 4. számú módosítása szerint az ingyenes használati 

jog a fenti ingatlan 305,21 m2 alapterületére terjed ki. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 243/2016. számú képviselő-testületi határozatával –a 

szentgotthárdi 38 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Kossuth utca 7. szám alatti, „kivett 

kultúrház” megjelölésű ingatlan kizárólagos tulajdonosaként - hozzájárult ahhoz, hogy a Vas 

Megyei Kormányhivatal a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) 

felhívásra benyújtott pályázatával az ingatlan energetikai felújítását megvalósítsa azzal, hogy az 

Önkormányzat a teljes épületet (nettó 978,74 m2) határozatlan időre a Kormányhivatal ingyenes 

használatába adja. További feltétele az ingyenes használatnak, hogy a Kormányhivatal az emeleti 

nagytermet és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségeket (raktárhelyiség, WC) a városi civil 

élet/programok számára a használat időtartama alatt mindvégig fenntartja és előre egyeztetett 

időpontokban, térítésmentesen az Önkormányzat által megjelölt szervezetek rendelkezésére 

bocsátja az arányosan felmerülő rezsiköltések biztosítása mellett. 

 

Fentieknek megfelelően az 1. pontban hivatkozott, járási hivatalok kialakítása tárgyban megkötött 

szerződés 2017. február …-án aláírt 6. számú módosítása tartalmazza a teljes ingatlan használatba 

adását, jelen megállapodás pedig a használatba adás és a használat részletesebb feltételeit. 

 

II. A megállapodás tárgya – általános rendelkezések 

 

1.) Használatba adó az I. pontban megjelölt szentgotthárdi 38 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, 

Kossuth utca 7. szám alatti, „kivett kultúrház” megjelölésű, a Használatba adó kizárólagos 
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tulajdonában lévő, nettó 978,74 m2 ingatlant (a továbbiakban: ingatlan) a járási hivatalok 

kialakítása tárgyban megkötött szerződés 6. számú módosításával - a birtokba adás napjától 

kezdődő hatállyal, jelen megállapodásban meghatározott feltételekkel - határozatlan időtartamra a 

Használatba vevő kizárólagos használatába adta át.  

 

2.) Használatba vevő kijelenti, hogy államigazgatási feladat elhelyezése céljából az ingatlant 

használatba veszi. Használatba vevő a használatába került ingatlant kizárólag államigazgatási 

feladatok ellátásának céljára jogosult használni. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a 

használatába adott ingatlant bérbe, vagy más használatába nem adhatja – kivétel: a III./5. pontban 

foglaltak. 

 

3.) Felek az ingatlan birtokba adásáról állapot-felvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely 

tartalmazza különösen: a birtokba adás tényét, helyét, időpontját, az ingatlan állagát, a 

fogyasztásmérő órák állását. Felek rögzítik, hogy ingóságok (berendezési tárgyak, bútorok stb.) 

nem kerülnek átadásra. Használatba vevő a jegyzőkönyv aláírásával az abban rögzített állapot 

szerinti birtokba vétel tényét elismeri.  

 

4.) Használatba adó szavatol azért, hogy az ingatlan és az abban lévő irodahelyiségek jelen 

megállapodás időtartama alatt, a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a II./2. 

pontban meghatározott célra alkalmasak. Használatba adó kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher és 

igénymentes, szavatosságot vállal azért, hogy a megállapodás tárgyát képező irodahelyiségekre 

vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely Használatba vevőt használati jogának 

gyakorlásában korlátozná vagy akadályozná.  

 

5.) A Használatba adó köteles az ingatlan zavartalan használatát a Használatba vevő számára jelen 

szerződés feltételei szerint, annak időbeli hatálya alatt, a Használatba adóra irányadó 

munkarendnek megfelelően biztosítani.  

 

6.) Használatba adó tudomásul veszi, hogy Használatba vevő az irodahelyiségeket saját 

eszközeivel, vagyontárgyaival berendezi, s egyben hozzájárul, hogy az irodahelyiségekben, a 

bejáratnál és az ügyféltérben Használatba vevő saját cégtábláját, hirdetményeit, reklám kreatívjait 

elhelyezze azzal, hogy az irodahelyiségeket rendeltetésszerűen használja.  

 

7.) Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant érintő felújítást tervez, köteles erről, illetve a 

felújítási munkálatok megkezdésének várható időpontjáról, a felújítás várható időtartamáról a 

Használatba adót egy hónappal korábban értesíteni. A felújítás a Használatba adó jóváhagyásával 

végezhető el. 

 

8.) Használatba vevő az ingatlant érintő káreseményt köteles a Használatba adó jelen 

megállapodásban kijelölt kapcsolattartójának haladéktalanul jelezni, és a kárenyhítésről 

haladéktalanul gondoskodni, továbbá a kárnak a biztosító által nem fedezett részét a Használatba 

adónak megtéríteni.  

 

 

III. Az ingatlan üzemeltetését érintő rendelkezések 

 

1.) Felek rögzítik, hogy a használat időtartama alatt az ingatlan teljes üzemeltetése a Használatba 

vevő kötelezettsége. Ennek keretében a Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 
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alábbi szerződéseket – a teljes ingatlanra nézve - a birtokba vételt követően a lehető leghamarabb 

megköti: 

 

a.) villamos energiaszolgáltatás, 

b.) gázszolgáltatás, 

c.) az ingatlan vagyonbiztosítása, 

d.) kazán felügyeleti és karbantartási szolgáltatás, 

e.) takarítás, 

f.) hulladékszállítás,  

g.) kéményseprés,  

h.) tűzvédelmi rendszer karbantartási, javítási szolgáltatás,  

i.) riasztó távfelügyelet szolgáltatás 

j.) víz- és csatorna szolgáltatás 

 

Felek rögzítik, hogy az ingatlan tényleges és teljes birtokba vételétől ezen szerződések 

megkötésének időpontjáig a Használatba adó ezen illetve a Használatba adónál jelentkező 

szolgáltatások díját továbbszámlázza a Használatba vevőnek.  

 

2.) Használatba vevő köteles haladéktalanul jelezni a Használatba adónak a vagyonbiztosítási 

szerződés megkötését, melynek időpontjától Használatba adó köteles az ingatlanra általa kötött 

vagyonbiztosítási szerződését megszüntetni. A biztosítási díj arányos részét (a birtokba vételtől az 

új szerződés megkötéséig terjedő időre) a Használatba adó a használatba vevőnek 

továbbszámlázza. Használatba vevő a vagyonbiztosítás fennállását évente köteles igazolni a 

Használatba adó felé.  

 

3.) Használatba adó tájékoztatja Használatba vevőt, hogy a víz-és csatornaszolgáltatásra a 

VASIVÍZ Zrt-vel rendelkezik szerződéssel, amely szerződés a Használatba vevőre átíratható. 

Ennek lebonyolításában a Használatba adó a Használatba vevőnek segítséget nyújt. A birtokba 

vétel napjától az átírás (új szerződéskötés) időpontjáig felmerült víz-és csatornadíjat a 

Használatba adó továbbszámlázza a Használatba vevőnek.  

 

4.) Használatba vevő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen és szerződésszerűen használni, 

állagának megóvásáról gondoskodni. A szükségessé váló kisebb, eseti hibaelhárítási, karbantartási 

munkák elvégeztetése a Használatba vevő feladata és költsége. Kötelessége továbbá az 

ingatlanhoz tartozó és abban található villamossági, gépészeti berendezések, közművek 

folyamatos, biztonságos használatát biztosítani. Az érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi 

felülvizsgálatok elvégzéséről – amelyek kiterjednek a Használatba vevő által használt elektromos 

berendezésekre is – szintén a Használatba vevő gondoskodik.  

Használatba vevő a fentieket meghaladó, illetve beruházási, felújítási jellegű munkálatokat a 

Használatba adó előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet. 

 

5.) Az I/2. pontban foglaltaknak megfelelően a Használatba vevő az emeleti nagytermet és hozzá 

tartozó kiszolgálóhelyiségeket (raktárhelyiség, WC) a városi civil élet/programok számára a 

használat időtartama alatt mindvégig fenntartja és havonta előre egyeztetett időpontokban, 

térítésmentesen az Önkormányzat és az általa lentebb megjelölt szervezetek rendelkezésére 

bocsátja az arányosan felmerülő rezsiköltések biztosítása mellett. 

 

Az Önkormányzat által megjelölt, használatra jogosult szervezetek: 
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- Pannon Kapu Kulturális Egyesület és kulturális csoportjai, 

- a Városi Fúvószenekar rendszeresen: heti 1 alkalommal, fellépések előtt 2-3 

alkalommal (hétvégén is, illetve fellépésekkor külön is be kell jutniuk a 

hangszerekért), továbbá a nagyteremből nyíló régi öltözőt hangszerraktárként 

állandó jelleggel használhatja a Fúvószenekar, 

- a város civil szervezetei.  

 

A használatot civil oldalról a Pannon Kapu Kulturális Egyesület koordinálja, az alábbiak szerint: 

 

- a használat konkrét időpontjait legalább 1 hónappal előzetesen jelezi az igénylő a 

Használatba vevő (Kormányhivatal) részére,  

- zavaró hanghatással járó használatra (pl. zenekari próba) munkanapokon kizárólag 

16.00 óra után kerülhet sor ezekben a helyiségekben,  

- a használattal kapcsolatban jelentkező feladatokat (nyitás-zárás, riasztás, stb.) a 

Használatba vevő (Kormányhivatal) és a PKKE közvetlenül egyezteti egymással, 

- a használattal kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket a Használatba vevő 

(Kormányhivatal) számolja ki és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közvetlenül 

biztosítja a Használatba vevő részére. 

 

6.) A Művelődési Házhoz tartozó (északi oldali) kerthelyiség használata nem kerül átadásra a 

Használatba vevő részére, a kerthelyiség az Önkormányzat használatában marad. A Használatba 

vevő biztosítja a kerthelyiség használatát, ennek keretében a kerthelyiségbe szervezett 

rendezvények/események idejére biztosítja annak megközelíthetőségét az épületen keresztül a 

Kossuth Lajos út felől, illetve a mellékhelyiség használatát.    

 

 

IV. A megállapodás megszüntetése 

 

1.) Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

 

2.) A megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, indokolás nélkül felmondani, 90 napos 

felmondási idővel.  

 

3.) A Használatba adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, miután írásban 

felszólította a Használatba vevőt a konkrét, súlyos szerződésszegés megjelölésével a 

szerződésszerű állapot helyreállítására, és az erre megadott határidő eredménytelenül telt el. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 

a. Használatba vevő az ingatlan vagyonbiztosításáról, tűzvédelméről nem 

gondoskodik,  

b. Használatba vevő az ingatlant nem a szerződés céljának megfelelően, vagy nem 

rendeltetésszerűen használja. 

 

A megállapodás megszűnésének napján Használatba vevő köteles az ingatlant saját ingóságaitól 

kiürítve, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, a megállapodás időtartama alatti természetes 

elhasználódásnak megfelelő állapotban Használatba adónak visszaszolgáltatni. Használatba adó 

vállalja, hogy a megállapodás megszűnését követő 30 napig lehetőséget ad Használatba vevő 

részére, hogy új címét az II/6. pontban rögzítettek szerint elhelyezett cégtábla helyén kifüggessze. 
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V. Záró rendelkezések 

 

1.) Felek az eredményes és hatékony együttműködés előmozdítása érdekében kapcsolattartókat 

jelölnek ki. 

 

        a.) Használatba vevő által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve:…………………. 

Beosztása: ……………………  

Elérhetősége: ……………………….. 

 

        b.) Használatba adó által kijelölt kapcsolattartó:  

 Neve: Tófeji Zsolt   

 Beosztása: vagyongazdálkodási ügyintéző  

 Elérhetősége: tel.: 94/553-030; e-mail: tofi@szentgotthard.hu  

 

2.) Felek kijelentik, hogy a közöttük jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitás 

kérdéseket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. A tárgyalások sikertelensége esetén a 

Felek a jogvita rendezésére a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

3.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései, 

továbbá az egyéb – vonatkozó – jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 

4.) Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 

Használatba adót és Használatba vevőt is 3-3 példány illeti meg. 

 

5.) Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Szombathely, 2017. ………………… Szentgotthárd, 2017. . ……………………… 

 

 

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

                       Huszár Gábor                                                     Harangozó Bertalan 

                        polgármester                                                                kormánymegbízott 

      Szentgotthárd Város Önkormányzata                             Vas Megyei Kormányhivatal 

                      Használatba adó                                                     Használatba vevő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzők: 

 

 

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

                         Vass Péter                                                               Somorjainé D. Zsuzsanna                                 

                    gazdasági vezető                                                                 pénzügyi vezető 

 Vas Megyei Kormányhivatal              Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

mailto:tofi@szentgotthard.hu


 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
41 

 

Jogi ellenjegyzők: 

 

 

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

                  dr. Légler Veronika                                                            dr. Dancsecs Zsolt 

               főosztályvezető-helyettes                                                               jegyző  

 Vas Megyei Kormányhivatal                                     Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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Tárgy: Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2014. számú határozatában 

döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd 0211/1. hrsz.-ú cca. 2,0 

ha területű ingatlanon a befogott ebek elhelyezése érdekében állatmenhely kerüljön 

kialakításra. 

Az érintett ingatlan megosztásra került és erre a célra a Szentgotthárd 0211/4. hrsz.-ú cca. 

6500 m
2
 alapterületű ingatlan került kialakításra, amelyen a fenti képviselő-testületi döntés 

alapján megépült a kóbor kutyák elhelyezésére szolgáló létesítmény, amelyet a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala VA – 05/HAT/1456-5/2016 iktatószámú 

határozata alapján kutyamenhelyként nyilvántartásba vett.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény alapján az 

önkormányzat kötelező feladata a kóbor állatok befogása. Ezt a feladatot az ebrendészeti 

tevékenység keretében látja el, amelynek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van. Az 

ebrendészeti telep működését a hatályos jogszabályok alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörben eljáró Vas Megyei Kormányhivatal illetékes osztálya 

engedélyezi. Az ebrendészeti tevékenységet pedig a hatályos jogszabályok alapján az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Körmendi Járási Hivatal 

engedélyezi. A tevékenység engedélyeztetése a telep engedély kiadása után kérhető meg. 

Jelenleg megbízásunk alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti a kutyamenhelyet, 

illetve a fentiekben részletezett ebrendészeti telep engedélyezési eljárás alapján folyamatban 

van erre a tevékenységre is a megállapodásunk kiegészítése.  

A kutyamenhely, illetve a folyamatban lévő ebrendészeti telep fenntartására éves szinten 7,5 

mFt terveztünk. Ennek egy nagyobb része állandó költség a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel 

kötött üzemeltetési szerződés szerinti összeg (6,00 mFt). A fennmaradó része pedig a 

rágcsálóirtás, a szennyvíz szippantás,  az állatorvos szerződésen kívüli stb. költségei, amelyek 

változóak, elsősorban a telep foglaltságától is függő költségek.   

 

Önkormányzatunkat megkereste a Streunerparadies – Zukunft für Strsenhunde elnevezésű 

osztrák egyesület azzal a kéréssel, hogy 15 évre átvállalná az önkormányzattól a 

kutyamenhely, illetve az engedélyezés alatt lévő ebrendészeti telep működtetését, 

üzemeltetését, amelyért díjazást nem kérnének. Az igénybevett önkormányzati területekért 

pedig az egyesület egy jelképes bérleti díjat, évente 1200 Euró összeget fizetne. Az egyesület 

Magyarországon már két állatmenhely működtetésében, üzemeltetésében vesz részt. 
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Az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt kérelmük alapján az egyesületük célja és 

tervei a kutyamenhelyen: 

 

• A már üzemelő önkormányzati kutyamenhely, illetve az engedélyezés alatt lévő 

ebrendészeti telep működtetésének, üzemeltetésének 15 évre történő ellenszolgáltatás 

nélküli átvállalása; 

• Az igénybevett Szentgotthárd 0211/3, 0211/4. és a 0214/1. hrsz.-ú önkormányzati 

tulajdonú területek bérbevétele és jelképes – 1200 Eurós – bérleti díj fizetése; 

• A területen további 28 db kennel felépítés, a menhely bővítése (kerítés, kiszolgáló 

épület bővítése, orvosi vizsgálatra alkalmas helyiség kialakítása, gépekkel történő 

felszerelése, konténerek elhelyezése (állateledel tárolásához), parkoló kialakítása), az 

állatok tartásához valamennyi Magyarországon előírt feltétel megteremtése úgy, hogy 

200 – 250 kutya befogadására alkalmas legyen több, mint 100.000 Eurós 

beruházással; 

• Ebrendészeti telepre kerülő kutyák 2 hetes egészségügyi karatén után való humánus 

áthelyezése a menhelyre; 

• Felelősségteljes állatgondozás, 24 órás felügyelet helyi munkavállalók 

foglalkoztatásával a magyarországi Kóborlók Menedéke Állatvédő Alapítványuk 

(8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) útján;  

• Gondozásuk alá kerülő kutyák orvosi ellátása, oltása, ivartalanítása, azonosító chip 

beültetése, képzése, a súlyosan traumatizált kutyák rehabilitálása, a menhelyen lévő 

kutyáknak új gazdik keresése, örökbefogadásuk elősegítése; 

• Felelős ebtartás elősegítése és az ebtartási kultúra emelése, ingyenes ivartalanítási és 

chip azonosító beültetési programok indítása a kóbor kutyák csökkentése érdekében; 

• A kiszolgáló épületben jelenleg folyamatban lévő fűtőpanelek felszerelési költsége 50 

%-nak átvállalása (225.000,- Ft); 

• Együttműködés a helyi turisztikai szervezetekkel;  

 

 

Elmondásuk és terveik szerint az itt elhelyezendő állatokat örökbe lehetne fogadni a 

szentgotthárdiak mellett másoknak is – Ausztriából, Németországból, Svájcból erre már most 

is lenne érdeklódés, Az érkezők legalább egy éjszakát itt töltenek, vendéglőkben étkeznek – 

ez szerintük egy idegenforgalmi ágazat amiből más oldalról is profitál a város.  

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? A kóbor ebek befogása és megfelelő elhelyezése majd 

megfelelő tartása az önkormányzat kötelező feladata, ezért készült el a tárgyi területen 

ennek a feladatnak az ellátására hivatott létesítmény. Ezt a létesítményt megbízásunk 

alapján jelenleg az önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti. A 

telep elindításakor többek között komoly gondot okozott a megfelelő képesítésű 

személy bevonása a telep üzemeltetésébe. Már ekkor is felmerült, hogy a 
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későbbiekben elkerülhetetlen lesz az üzemeltetésbe egy olyan szervezet bevonása, 

amely megfelelő tapasztalattal, szakképzettséggel, támogatottsággal és kiterjedt 

kapcsolatokkal rendelkezik. Valószínűleg a későbbiekben egyre több kutya kerül a 

telepre és erre célra szakosodott, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező szervezet az 

telepen lévő kutyák örökbefogadásának elősegítése, új gazdik találása szempontjából 

létfontosságú lesz a telep fenntarthatósága, üzemeltethetősége szempontjából. 

Továbbá az egyesület jelenlegi ajánlata nagyon kedvező finanszírozást is jelentene 

egyúttal a kötelező önkormányzati feladat ellátására, hiszen ellenszolgáltatás nélkül 

vállalnák át a feladatot, illetve jelképes bérleti díjat is fizetnének.  

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek?  A működtetést átvállaló szervezet már megfelelő  

tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkezik kutyamenhely üzemeltetésére. 

Kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek a telepen lévő kutyák örökbefogadásához, 

illetve részükre új gazdik találásához. Továbbá a telephely bővítését saját költségükön 

vállalnák, így további önkormányzati forrást erre a célra nem kellene fordítani.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A szervezet ellenszolgáltatás nélkül 

vállalná a kötelező önkormányzati feladat átvállalását, így az önkormányzati 

költségvetést megterhelő hatása megszűnne, finanszírozási szempontból kockázata 

nem lenne.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A telephely bővítésével, ezzel az 

elhelyezhető állatok számának gyarapodásával növekedhet a zajhatás, amely zavaró 

lehet a környezetre és ez a későbbiekben kockázatot jelenthet. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Továbbra is az önkormányzatnak kell 

finanszíroznia ennek a kötelező feladatnak az ellátását, illetve a telep esetleges 

bővítésének költségeit. Továbbá a kutyák további elhelyezése (új gazdik találása) a 

tapasztalat és kapcsolatok hiányában kockázatot jelenthet a telephely fenntarthatósága, 

üzemeltethetősége szempontjából.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns 

 

Összefoglalva: 

A kapott ajánlat szerint vizionált telep más nagyságrendet és más szintet jelent annál mint 

amit a mi most induló telepünk „tud”. Azt is tudni kell, hogy Magyarországon többnyire nem 

vagy nem megfelelően tudnak eleget tenni az önkormányzatok az ebrendészettel kapcsolatos 

előírásoknak. Amennyiben Szentgotthárd ezt a kapott ajánlatot elfogadja, akkor valóban 

jelentőset lép előre. 

Előnyök és lehetőségek ebben: 

- korszerű telep 

- megfelelő tartási körülmények 

- a legmodernebb felszerelés 

- munkahelyek teremtése 

- kóbor állatok szakszerű befogása 
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- megfelelő szakemberek foglalkoztatása 

- idegenforgalom új ágának a megjelenése 

- költségek megtakarítása 

- a jelenlegi telep környéke eléggé elhanyagolt – a fejlesztés következtében a telep 

környezetének az állapota is javulni fog 

- a továbbiakban a telep fenntartására az önkormányzatnak nem kell költenie 

- az állatokhoz való viszonyulást is javíthatja egy korszerűen működtetett telep 

Hátrányok és veszélyek: 

- a tervezett állatlétszám elég nagy  

- a tervezett 200 – 250 állat első sorban a zaj okozásával okozhat gondot 

- esetleg a telep közelében szaghatásokkal is számolni kell 

- a telephelyen lévő kutyák természetesen nem Szentgotthárdról lesznek begyűjtve hanem 

távolabbi területekről, akár más országból is (a tárgyalás során említették Romániát és 

Boszniát is). Ez potenciálisan akár állatbetegségek behurcolását is jelentheti 

- egy esetleges járvány veszélyes lehet – elsősorban az állatokra 

- egyelőre konkrét telephelye még nincsen a szervezetnek – az információink szerint van 

folyamatban telep kialakítása de  Magyarországon nincsen hosszabb idejű tapasztalata ennek 

a szervezetnek 

- Abban az egyébként nem várt de mégiscsak mint minden projektben benne lévő esetben ha 

az állatok nem megfelelő tartása ltörténne annak a következményeit nehéz  elhárítani 

 

Javasoljuk a döntést két részre osztani. Az első: a telep bővítése. Ehhez a tulajdonosi 

hozzájárulásunkat kellene megadni most azzal, hogy az egyébként engedélyköteles építkezést 

az Egyesület megcsinálja és amikor az készen lesz, akkor kapja meg a működtetéshez a jogot. 

A megépítendő építmények a beruházó tulajdonéba kerülnek, a terület önkormányzati marad 

és földhasználati szerződés alapján földhasználati díjként fizeti az említett összeget. Egyelőre  

működtetésbe való bekapcsolódásra – a Testület pozitív döntési szándéka esetén – elvi 

egyetértést kellene adni . Magát a működtetést a magyarországi székhelyű alapítvánnyal 

szeretnék végeztetni. A fejlesztést úgy kell engedélyezni, hogy a már meglévő engedélyek,  

bejegyzések legyenek majd módosítva – de addig a menhely illetve az ebrendészeti telep a 

SZET Szentgotthárdi Kft által folyamatosan működtetve legyen. Amikor a beruházás készen 

lesz, akkor a működtetés pontos formáját, mikéntjét majd a testület külön határozatban fogja 

eldöntetni.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

kérelmével kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 

hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Harap u. 3. alatti  a 

Szentgotthárd 0211/3, 0211/4., illetve 0214/1. hrsz.-ú kutyamenhelyként illetve 

ebrendészeti telepként használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokon  az 

Előterjesztés melléklete szerinti Kérelemben írt fejlesztéseket a 

Streunerparadies – Zukunft für Strsenhunde (7561 Heiligenkreuz im 

Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű egyesület elvégezze. A terület 
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használatért legalább a kérelemben meghatározott összegű földhasználati díjat 

kell fizetni. A beruházás elkészültekor  szerződést kell kötni 15 évre. Egyben  

felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

A Képviselő – testület a hozzájárulást azzal adja meg, hogy az Egyesületnek 

vállalnia kell majd azt is, hogy a tervezett nagyobb létszámú kutya miatt 

felmerülő zavaró környezeti hatások (első sorban a zaj, és szaghatások, stb.) 

miatt azok elhárításához szükséges valamennyi intézkedést saját költségén meg 

kell tennie.  

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi egyetértését 

adja ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Harap u. 3. alatti kutyamenhely és 

ebrendészeti telep működtetésébe a / Kóborlók Menedéke Állatvédő 

Alapítvány (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) bekapcsolódjon és külön 

díjazás illetve költségtérítés igénylése nélkül ezt a feladatot végezze 15 éven 

keresztül. Szerződés kötésére csak az 1.a) pont szerinti fejlesztés befejezése 

után kerülhet sor külön testületi döntés alapján. .   

           Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Czotter-Szukics Mónika SZET  

Szentgotthárdi Kft. igazgató 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a 

SZET Szentgotthárdi Kft. által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú Szentgotthárd 

0211/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő kutyamenhely, illetve engedélyezés alatt lévő 

ebrendészeti telep fenntartásába, üzemeltetésébe a Streunerparadies – Zukunft für 

Strsenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű 

egyesület vagy a Kóborlók Menedéke Állatvédő Alapítványt (8557 Bakonyság, 

Kossuth utca 24.) bekapcsolódjon 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23.                                                    .  

         Huszár Gábor  

         polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi 

Civil Fórum közötti együttműködési megállapodás elfogadása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az 

Önkormányzat és a Fórum Szentgotthárd város civil életéhez köthető közművelődési és 

kulturális feladatainak megvalósítása és fejlesztése érdekében kerüljön sor együttműködési 

megállapodás kötésére (1. sz. melléklet) 

A Fórum bírósági bejegyzéssel rendelkezik, közhasznú alapszabály szerinti tevékenysége 

kiterjed a szentgotthárdi civil élet összefogására és koordinálására (2. sz. melléklet) 

Az együttműködés során a kultúra – közművelődés területén a Fórum a következő 

vállalásokat teszi: 

 Vállalja a város civil szervezeteinek összefogását, segíti kulturális programjaik 

szervezését, lebonyolítását. 

 Bekapcsolódik a város civil élettel, közművelődéssel, kulturális feladatokkal 

kapcsolatos terveinek kidolgozásába és az éves rendezvényterv összeállításába. 

 Figyelemmel kíséri a településen működő civil szerveztek kultúrával, 

közművelődéssel kapcsolatos  igényeit. Segíti a civil szervezetek munkáját, ösztönzi 

új szervezetek, csoportok létrejöttét. 

 Közreműködik a civil szervezetek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az 

önszerveződő csoportok fejlesztésében. 

 Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, az Önkormányzat által fenntartott 

közművelődési szervezetekkel, intézményekkel, valamint a város és a kistérség civil 

szervezetivel. 

 Közvetíti az Önkormányzat felé a civil szervezek kéréseit, igényeit. 

 Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti a civil élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon. 

 

Bár az együttműködés vállalásai íratlan formában szinte teljes egészében megvalósulnak, 

mégis fontosnak tartjuk, hogy szabályozott és koordinált keretek között folyjék az 

együttműködés.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata rendelkezik már megállapodással a kulturális és 

közművelődési feladatok ellátására a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel – ez a 

megállapodás  azt a megállapodást semmilyen formában nem érinti. Csak a még hatékonyabb 

feladatellátás  érdekében érezzük ezen együttműködést támogatandónak. 
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Az együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjék.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum között létrejövő együttműködési 

megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal.  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Cziráky László SZCIF elnök 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23.  

 

         Huszár Gábor 

          polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
59 

 

 

 

1. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Szentgotthárd 

Széll K. tér 7. 

         Tárgy: Kérelem  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban: Fórum) elnöksége azzal a kéréssel fordul 

Önökhöz, hogy az Önkormányzat és a Fórum Szentgotthárd város civil életéhez köthető 

közművelődési és kulturális feladatainak megvalósítása és fejlesztése érdekében kerüljön sor  

együttműködési megállapodás kötésére.  

A Fórum bírósági bejegyzéssel rendelkezik, közhasznú alapszabály szerinti tevékenysége kiterjed a 

szentgotthárdi civil élet összefogására és koordinálására. (Mellékeljük az alapszabályt). 

 

 

Az együttműködés során  Fórum a következő vállalásokat teszi:  

 

- Vállalja a város civil szervezeteinek összefogását, segíti kulturális programjaik szervezését, 

lebonyolítását.  

- Bekapcsolódik a város civil élettel, közművelődéssel, kulturális feladatokkal kapcsolatos 

terveinek kidolgozásába és az éves rendezvényterv összeállításába.  

- Figyelemmel kíséri a településen működő civil szerveztek igényeit. Segíti a civil szervezetek 

munkáját, ösztönzi új szervezetek, csoportok létrejöttét.  

- Közreműködik a civil szervezetek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az 

önszerveződő csoportok fejlesztésében.  

- Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, az Önkormányzat által fenntartott 

közművelődési szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamint a város és a kistérség 

civil szervezetivel.  

- Közvetíti az Önkormányzat felé a civil szervezek kéréseit, igényeit.  

- Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti a civil élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.  

 

Kérjük kérelmünk kedvező elbírálását! 
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Szentgotthárd, 2017. 01. 11.  

 

 

      Tisztelettel: 

        Cziráky László 

            elnök 

 

3. sz. melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TERVEZET 

 

mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 7., képviseli: Cziráky 

László elnök) – a továbbiakban: Fórum  

 

között alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint:  

 

1. A megállapodás elvei 

 

1.1. Az Önkormányzat és a Fórum Szentgotthárd város civil életéhez köthető közművelődési és 

kulturális feladatainak megvalósítása és fejlesztése érdekében kívánnak együttműködni. Az 

e területeken végzett munka hatékonysága érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve 

egyeztetett módon látják el.  

1.2. A Fórum bírósági bejegyzéssel rendelkezik, alapszabály szerinti tevékenysége kiterjed a 

szentgotthárdi civil élet összefogására és koordinálására.  

 

2. A megállapodás tartalma 

 

Az Önkormányzat és a Fórum a következő vállalásokat teszi:  

 

2.1. A Fórum vállalásai 

 

2.1.1. Vállalja a város civil szervezeteinek összefogását a kultúra és a közművelődés területén, 

segíti a városi kulturális programok szervezését, lebonyolítását.  

2.1.2. Bekapcsolódik a város közművelődéssel, kulturális feladatokkal kapcsolatos terveinek 

kidolgozásába és az éves rendezvényterv összeállításába.  

2.1.3. Figyelemmel kíséri a településen működő civil szerveztek kulturális, közművelődési 

igényeit. Segíti a civil szervezetek munkáját, ösztönzi új szervezetek, csoportok létrejöttét.  

2.1.4. Közreműködik a civil szervezetek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az 

önszerveződő csoportok fejlesztésében.  

2.1.5. Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, a Szentgotthárdon működő 

közművelődési szervezetekkel, intézményekkel, valamint a város és a kistérség civil 

szervezetivel.  

2.1.6. Közvetíti az Önkormányzat felé a civil szervezek kéréseit, igényeit.  
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2.1.7. Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti a civil élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.  

 

2.2. Az Önkormányzat vállalásai 

 

2.2.1. Közösségi térként illetve irodaként biztosítja a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. szám alatt, 

az Önkormányzat épületében található civil irodát, továbbá használhatja a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel történő egyeztetés szerint a Színház épületét (Széll K. tér 7.), 

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetve a Refektórium 

helyiségét (Széll K. tér 11.) térítés mentesen.  

2.2.2. A kulturális – közművelődési témájú döntések előtt az előkészítésnél lehetőséget biztosít a 

Fórum számára is az előkészítésben való részvételre.  

 

3. A megállapodás megszűnése 

 

3.1. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.  

3.2. Jelen megállapodást rendes felmondással a Szerződő Felek írásban 6 hónapos felmondási 

idővel mondhatják fel.  

3.3. Rendkívüli felmondás abban az esetben történhet, ha a Szerződő Felek jelen 

megállapodásban rögzített feladataikat, vállalásaikat súlyosan megszegik.  

 

4. Együttműködés  

 

4.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással. A Fórum minden év 

márciusában benyújtja éves munkatervét, beszámolóját az előző évi munkáról, valamint 

javaslatait az éves cselekvési és programtervhez.  

4.2. Az Önkormányzat tájékoztatja a Fórumot a civil szférát és a kultúrát érintő döntésekről, 

előterjesztésekről. Évente a munkaterv és az éves beszámoló alkalmából értékeli jelen 

megállapodásban foglaltak érvényesülését.  

 

5. Záró rendelkezések 

 

5.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.  

5.2. A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá.  

 

 

Szentgotthárd, 2017. február 1.  

 

……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Képviseli: Cziráky László 
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Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
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Tárgy: Őrségi kerékpárút kitáblázás 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. február 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Őriszentpéter város jegyzője kereste meg Önkormányzatunkat az őrségi kerékpárút projekt 

kialakításával kapcsolatban. A projekt az őrségi kerékpározható utak útbaigazító táblákkal 

való ellátását tervezi megvalósítani az előterjesztéshez csatolt térkép alapján, több útvonalon, 

hozzávetőlegesen 150 db útbaigazító tábla kihelyezésével.  

 

Az egyik tervezett útvonal Szentgotthárd Farkasfa városrészét is érintené, ezen a 

szentgotthárdi-farkasfai útszakaszon 29 db táblát terveznek kihelyezni a melléklet szerint 

(ennél lehet kevesebb is Szentgotthárd döntése alapján). A tervezet előnye, hogy a 

kerékpárosoknak olyan egységes táblarendszer fog rendelkezésére állni, amely az 

idegenforgalmi szempontból frekventáltabbnak mondható Őrségből indul és vezet át 

Szentgotthárdra, érintve még a Hársas tavat is. A másik előnye, hogy olyan jól 

kerékpározható utakra is elvezet, amelyek e táblák nélkül nem vagy igen nehezen találhatók 

meg a kerékpáros turisták által.  A térképet alaposabban könnyen tudnánk további 

szakaszokat is mondani, amelyeken Szentgotthárd belvárosa is elérhető lehetne ugyanezen 

táblák segítségével – ez igényelhet további egyeztetéseket és esetleg költségeket is a 

továbbiakban.  

 

A kapott tájékoztatás alapján a többi útvonallal érintett település vonatkozásában minden 

település maga finanszírozza a kitáblázást. További információ, hogy LEADER forrásból 

tervezik majd a későbbi továbbfejlesztését, illetve az Őrségi Nemzeti Park kapcsolódásával is 

felmerülhet majd egy pályázati lehetőség (INTERREG), de ezek - pozitív elbírálás esetén is – 

legfeljebb 2018-19 évben valósulhatnak meg. A tervezettek szerint ez a fejlesztés már 2017 

tavaszán, az idei turisztikai szezonra megvalósulna. 

 

Az információs táblák megküldött látványtervét és a kapcsolódó árajánlatot is csatoljuk az 

előterjesztéshez:  

- a tábla paraméterei ezek szerint 300x250x2mm aluminium lemez (peremezett, 

élhajlított, profilvágott, pácolt), öntapadós fóliával, védőfóliázott kivitelben + 2 db 

csavaros rögzítő-bilinccsel: 6.845,- Ft/db (150 db megrendelése esetén)  

- az ajánlat szerint a tartóoszlop (50 mm átmérővel 2000 mm hosszúságban) darabja 

bruttó 4.559,- Ft (az ajánlatot adó vállalkozó javaslata szerint ezt a megrendelő más 

módon olcsóbban tudná beszerezni, illetve a jelenleg meglévő közlekedési táblákra 

való felhelyezések is akár csökkenthetik a szükséges tartóoszlop darabszámot). 
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Az árajánlat alapján tehát a szóban forgó szentgotthárdi (farkasfai) útszakasz kitáblázása 

29 db táblával és 29 db tartóoszloppal maximum bruttó 338.000,- forintból 

megvalósítható. Őriszentpéter város jegyzőjének tájékoztatása alapján az útbaigazító táblák 

kihelyezésére nem szeretnének pénzt fordítani, a tájékoztatás alapján önerőből 

(közmunkaprogram, Kerékpáros Egyesület) megoldják Farkasfa vonatkozásában is. 

  

Amennyiben Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatja a megvalósítást, a farkasfai 

városrésszel érintett táblák legyártásának költségeit közvetlenül a vállalkozónak lehet utalni, 

az elszámolás is vállalkozási szerződés keretében történhet majd közvetlenül a vállalkozó és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata között. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Lásd: előterjesztésben. 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek?  

Pozitív döntés esetén a megvalósítás fedezetét az Önkormányzat költségvetésében 

kell megtalálni. 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Idővel a táblák esetleges megrongálódása javítási/csere költségeket vethetnek fel. 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázata.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Nem valósul meg a kitáblázás. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Megrendelés, kifizetés. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a őrségi kerékpárút 

kitáblázás projekt keretében a szentgotthárdi (farkasfai) útvonal információs táblákkal való 

ellátását az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint és ehhez  legfeljebb … (338.000,-) …  

forintot biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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Szentgotthárd, 2017. január 25.                                                  .  

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                         polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének módosítása – egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szalafő község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, 

arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének ismételt módosításába kezdett, mely kapcsán az Önkormányzat véleményét és arra 

vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy az  Önkormányzat az eljárás további szakaszaiban részt 

kíván-e venni. (megkeresés: 1.sz. melléklet, dokumentáció: 2.sz. melléklet) 

A tervezett módosítás két belterületi, falusias lakóterületbe sorolt földrészletet érint, a 645/4 

és a 652/2 hrsz-ú ingatlanokat. A tervezett módosítás megvalósításának Szentgotthárd 

szempontjából nincs akadálya.    

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat kinyilváníthatja, ha a 

véleményezési eljárásban nem kíván venni. Ebben az esteben a szalafői Önkormányzat 

részéről az ügyben több megkeresés nem érkezni.  

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szalafői helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 942-SZM-2/2016 munkaszámú dokumentáció szerinti 

módosítása kapcsán kifogást nem emel,  a véleményezési eljárás  további szakaszaiban nem 

kíván részt venni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2017. január 18.      

           Doncsecz András 

               városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
67 

 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-ii ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A tavalyi év júniusában, a június 29-i ülésén a Képviselő-testület a 145/2016. számú 

határozatával a településszerkezeti tervet, 19/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendeletével 

a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet fogadta el. 

 

Amint az a Szentgotthárd településrendezési eszközeinek 2016. évi elfogadásakor látható volt 

a döntés elfogadása előtti időben a munka rendkívüli mértékben felgyorsult. Ennek 

magyarázata volt néhány fontos nagy pályázat beadásának a közelgő határideje, ami előtt kész 

terveket kellett tudni felmutatni. Annak pedig, hogy az utolsó időszak ennyire erőltetetten 

felgyorsítódjon az volt az oka, hogy a településrendezési eszközök elkészítésének időtartama, 

az egyes konkrét látható elemek elkészítése rendkívül lassan történt. Ennek különféle, előre 

nem látható oka volt – mindenek előtt a tervező asszony váratlan, súlyos, több hetet igénybe 

vevő  egészségügyi problémája, a partnerségi egyeztetés szabályai közt nem szereplő, tervező 

asszony által viszont kezdeményezett városrészenkénti lakossági fórumok tartása – 

összességében mindez a teljesítési ütemtervbe foglalt határidők elcsúszását eredményezte. Ez 

azzal járt, hogy időben  nem volt keresztülvihető a tervezők által összeállított záró 

dokumentáció és az az alapján elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv 

hiányosságainak a végiggondolt korrigálása. Ezáltal az elfogadott településrendezési eszközök 

elírásokat, pontatlanságokat tartalmaznak, nem tükrözik maradéktalanul a képviselő-testület 

által támogatottakat. Ezért azt már az elfogadáskor jeleztük, hogy a pontosításokra néhány 

hónapon belül vissza fogunk térni. 

 

Ezen előterjesztés alapvetően a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv helyreigazításai, kiegészítései stb. kapcsán, az említett településrendezési 

eszközök módosításának képviselő-testületi kezdeményezésére irányul. 

 

A módosítás szükségességét közvetlenül az alábbi okok támasztják alá:  

a) Az ügy kapcsán a partnerségi egyeztetés szabályai szerint két alkalommal, a 

242/2015. számú és a 123/2016. számú határozatokkal döntött a Képviselő-testület 

a rendezési tervek kapcsán érkezett egyéni beadványokról.  
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A hatályos rendezési terv a Képviselő-testület által támogatott több egyéni 

indítványt figyelmen kívül hagy. A listát az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

Az egyéni indítványokat a településrendezési eszközökön át kell vezetni, ha nem 

teljesíthetők, indokolni kell. Amiket a Testület támogatott, azokat a rendezési 

tervbe be kellene emelni.   

 

A helyi építési szabályzat, a rendezési tervek 2016. augusztus 1-től váltak hatályossá. Az 

azóta eltelt néhány hónap alatt, a használat során tapasztaltak alapján lett összeállítva a 2.  és a 

3 .számú melléklet, a lényegi tartalmak Főépítész úrral egyetértésben.  A  2. sz. melléklet a 

szabályozási tervlapok, a 3. számú melléklet a helyi építési szabályzat vonatkozásában készült 

el. Felhívjuk a figyelmet, hogy két konkrét ügyben is született időközben testületi 

állásfoglalás (Rábatótfaluban a Tótfalusi úttól délre eső terület szabályozásának újragondolása 

Dr. Szerző Géza és szomszédai, illetve   a 0726/74 hrsz-ú telek  - Soós László és társa indítványa) 

- .  a 2. számú mellékletben kék színnel beírva találhatók – egyik Rábatótfalunál, a másik 

Farkasfa résznél.  

 

Ugyanakkor folyamatosan újabb és újabb településrendezési elképzelések, igények  merülnek 

fel, alább néhány újabb igényről is tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, melyek 

elvetése vagy támogatása kapcsán döntés szükséges: 

 

- A volt téglagyár területének hasznosítása vonatkozásában jelezték az érintettek, 

hogy a hatályos rendezési terv szerint a telek zöldterület - közparknak kijelölt 

részét is lakóterületként kívánják hasznosítani. (4. sz. mellékelt) 
 

Részletezve:  

Küszöbön áll a volt téglagyári terület egy részének lakóterületi hasznosítási 

megvalósítása az EBH Invest beruházásában. A beruházás képviselője 2016. 

november 11-én kelt levelében az alábbiakat jelezte:  

 
„A korábbi megbeszélésünkön említette, hogy más ügyben időszerű a rendezési terv 

módosítása, amihez mi is csatlakozhatunk. Átnézve a lehetőségeket javasolnám, hogy a 

felső-téglagyár dűlő a jelenlegi zöldterület helyett lakóövezet legyen. Itt kisebb, villa 

jellegű épületeket, a széleken pedig hagyományos családi házas beépítést gondolunk.  

 

LKe-Sz3 építési övezet paraméterei elegendőek : telekterület min. 700 m2, beépíthetőség 

terepszint alatt/fölött 30 %, zöldfelület min. 50 %, építménymagasság: 4,5-7,5 m között. 

Kiegészíteni lenne szükséges azzal, hogy legfeljebb kétlakásos épület esetén az 

építménymagasság 3,5-6,5 m legyen, illetve a területen elhelyezhető építmények közé 

kerüljön be a megújuló energiát termelő építmény, műtárgy elhelyezhetősége.” 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a korábbi, 1993-ban elfogadott, 2003.   

december 31-én hatályát vesztett rendezési terv a telek jóval nagyobb részét jelölte 

ki lakóterületi felhasználásra. Valószínű, hogy a telek szomszédságában található,  

- azóta felszámolt – a környezetre ártalmatlan törmelék lerakására használt telep 

miatt nem lett lakóterületi hasznosításra kijelölve annak idején a telek hátsó része. 
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Támogatásra javasolt. 

           

- Az Ipari park III. ütem hatályos rendezési tervi területének kiterjesztése, a jelenleg 

mezőgazdasági területként besorolt 0253 hrsz-ú telek területével.  

 

Részletezve: 

Az Ipari park további bővítésére, új területek ecélú kijelölésére az árapasztó vápa 

és a tervezett M 8 gyorsforgalmi út közti terület kínálkozik. A hatályos 

szabályozás (5.sz. melléklet) a 0253 hrsz-ú telek vonatkozásában a meglévő, 

beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági terület hasznosítási lehetőséget tartja 

fenn. Célszerűnek tűnik, ezen módosítás keretei közt a telek ipari célú hasznosítási 

lehetőségének vizsgálata.        

                   

Támogatásra javasolt. 

 

- A zsidahegyi volt szennyvízlerakó telep ( 0112/23 hrsz) esetében merült fel a 

jelenleg mezőgazdasági területként besorolt terület  lovardakénti hasznosításának 

igénye (6. sz. mellékelt)   

 

Részletezve: 

Az információk szerint a szentgotthárdi ŐR-NYÉK Hagyományőrző és 

Harcművészeti Alapítvány fejlesztési elképzelései közt szerepel a 0112/23 hrsz-ú 

telken egy lovarda megvalósítása.    

 

Támogatásra javasolt.   

 

A módosítási eljárást az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló  314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet)  

szabályozza. A Rendelet 32 § (1) bekezdése szerint ebben az esetben teljes vagy 

egyszerűsített eljárás jöhet szóba. A kettő közti lényeges különbség az eljárás időtartamában 

van. Az egyszerűsített eljárás „rövidebb”, egykörös. Az érintett hatóságokat egy 

dokumentációval, egyszer kell megkeresni.  

 

Az egyszerűsített eljárás feltételei a Rendelet szerint:  

„(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 

amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek 

egyaránt teljesülnek: 

 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
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b)
59

 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület 

döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében 

támogatja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az újabb igények támogatása esetén teljes eljárást 

kell lefolytatni. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.       

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.  „A” Variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli a szentgotthárdi 0146/8 hrsz-ú telek teljes területe vonatkozásában a 

lakóterületi hasznosítási lehetőség vizsgálatát a helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv hivatalból kezdeményezendő,  soron következő módosítása 

alkalmával.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

VAGY:    

 

                 „B” Variáció: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0146/8 hrsz-ú telek teljes területe vonatkozásában fenntartja a hatályos rendezési 

tervi szabályozást. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

2. „A” Variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli a szentgotthárdi 0253 hrsz-ú telek mezőgazdasági célú hasznosításra 

kijelölt területe vonatkozásában az egyéb ipari területi hasznosítás lehetőségének 

vizsgálatát a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból 

kezdeményezendő,  soron következő módosítása alkalmával.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

VAGY:      „B” Variáció:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.330356#foot59
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0253 

hrsz-ú telek teljes területe vonatkozásában fenntartja a hatályos rendezési tervi 

szabályozást.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

 

3. „A” Variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli a szentgotthárdi 0112/23 hrsz-ú telken a lovarda célú hasznosítás 

lehetőségének vizsgálatát a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból 

kezdeményezendő,  soron következő módosítása alkalmával.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

VAGY:     „B” Variáció:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0112/23 hrsz-ú telek vonatkozásában fenntartja a hatályos rendezési tervi 

szabályozást.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

4. „A” Variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elfogadásáról szóló 

19/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás 

megindítását, mely módosítás célja, a helyi építési szabályzat és a szabályozási 

tervek tartalmának pontosítása, helyesbítése, helyreigazítása, szükség szerinti 

kiegészítése. A módosítás során az előterjesztés 1., 2. és 3 . számú mellékletében 

foglaltakra tekintettel kell eljárni. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

VAGY: „B” Variáció:  

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi a 

helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elfogadásáról szóló 19/2016.(VI.30.) 

számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás megindítását.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     
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Szentgotthárd, 2017. január 23. 

 

          
         Doncsecz András 

               városüzemeltetési vezető 

   

                          

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Képviselő-testületi határozattal támogatott, de a hatályos szabályozásban  nem 

érvényesített indítványok: 

 

242/2015. sz.: 

 

Rábafüzes 

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

      1. 

Simply Clean-textile Kft.  3552-3/2015 és 3692/2015. 

 

Alkotmány út 81.    0232/9 

 

Kérelmező további fejlesztéseket, bővítéseket tervez, mely fejlesztések az 

illeszkedés szabályait figyelembe véve jelenleg nem hajthatók végre.  

 

A telek a szerkezeti terv szerint a beépítésre szánt terület – kereskedelmi, 

szolgáltató terület területfelhasználásban  helyezkedik el. 

 

Az OTÉK mind az előkert kérelem szerinti szabályozását, mind a beépítettség 

mértékének kérelem szerinti növelését lehetővé teszi. 

 

A hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé a fejlesztést – a szabályozás 

fenntartását indokolni kell.  

 

Ipari park  

 

sorszám tárgy 

 

 

 

 

 

      2. 

AMES Hungaria Kft.     3987/2015. 

 

A tulajdonukban levő Felső liget utca, 1621, 1622, 1623, 1624, 1630/2 és 1678 

hrsz-ú telkek egyesítésével egy nagy építési telket terveznek kialakítani. 

A hatályos helyi építési szabályzat 10 m építménymagasságot ír elő.  

 

A kérelem szerint a cégcsoport standard csarnokai 10,5 m magasak; módosítási 

kérelmük 12 m magasságra vonatkozik. 

 

A hatályos rendezési terv 11 m-t tesz lehetővé. 
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Városközpont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

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

 

A kérelem teljesítése két részre tagozódik. 

 

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

tevékenységét, 20-25 éve. A létesítés idején 

hatályos, 1993-ban készített általános 

rendezési terv a telek érintett részét ipari 

területként határozta meg.  

 

           A hatályos szerkezeti terv a telket a beépítésre 

           szánt terület - meglévő kertvárosias lakóterület  

           területfelhasználásába sorolja; helyi építési  

           szabályzat a területen nincs. 

 

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

(kártalanítás) tekintettel a telek vonatkozásában a 

korábbi szabályozás fenntartása javasolt. 

 

2. A vállalkozás további fejlesztéseket tervez a 

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

ban készített általános rendezési terv ipari 

területként, a hatályos szerkezeti terv 

beépítésre szánt terület – távlati kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásra jelöl ki.     

 

A hatályos rendezési terv védőterületet nem 

határoz meg. 

 

 

 

 

 

 

Feltétel: 

Mindkét in-gatlan 

vonat-kozásában  

védőterületet 

kell biztosíta- 

ni a saját telken belül. 

 

A 0148/26. 

megközelíté-sét a 

Wesselényi utcából kell 

biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Düh Imre     3552-62/2015. 

 

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

beépítésre nem szánt terület – közműterület 

területfelhasználásba sorolja. (volt tarfóállomás) 

Évtizedek óta gondozatlan. 

 

Kérelmező a hamarosan tulajdonába kerülő telket 

hasznosítani tervezi, egyéb ipari területként, 
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szállásrendeltetés fenntartásával, a meglévő épület  

hasznosításával.   

 

További egyeztetések során a telek Gip 1 övezeti 

besorolása merült fel. 

 

A hatályos rendezési terv Gip 2 besorolást 

tartalmaz. 

 

 

Rábakethely  

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Kovács Rezső   3556/2015 

Duxler utca 9. 346. hrsz. 

 

A telkén több évtizede asztalosipari tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a beépítettség legnagyobb mértéke 30 % lehet. 

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget állapítson meg.   

 

A hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé a fejlesztést – a szabályozás 

fenntartását indokolni kell. 

 

 

 

 

 

      6. 

 

Vörös Jánosné  3555/2015 

Kis utca 37.     218/1 

 

A telkén több évtizede lakatosipari tevékenységet folytat. A telek kisvárosias 

lakóterületen helyezkedik el, ahol a beépítettség legnagyobb mértéke 30 % lehet. 

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy eltérési engedélyezési eljárással a helyi építési 

szabályzat magasabb beépítettséget állapítson meg.   

 

A hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé a fejlesztést – a szabályozás 

fenntartását indokolni kell. 

 

 

Máriaújfalu 

 

 

sorszám 

 

tárgy 
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7. 

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

Kis utca  2957 hrsz. 

 

Az idős házaspár a telek kettéosztását kezdeményezte. 

A hatályos helyi építési szabályzat nem teszi lehetővé a kért felosztást. 

 

A 2. jelű beadvánnyal együtt kezelve, útfeltárással  

kezelhető. 

 

A hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé  – a szabályozás fenntartását 

indokolni kell. 

 

  

 

Kovács-Buna József 

 

 

sorszám 

 

tárgy 

 

 

 

 

     8. 

A rendezési tervek tartalmazzanak turista és kerékpárutakat, úthálózatot. Pl. 

Hársas tó megközelítése, Hársas tó körül, Rába, Lapics mindkét partján, a folyók 

teljes hosszában, a Rábatótfalu tervezett védőtöltésen, Farkasfa környékén, a 

Mária – úton. A kerékpár utak lehetőleg a gépjármű forgalomtól elválasztott 

kialakítással.  

 

A rendezési terv részben tartalmazza. 

 

 

      

     9. 

 

 

A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolság jelölése. 

 

A rendezési terv nem tartalmazza. 

 

 

 

123/2016. sz.: 

 

Véghné Merkli Anna mellékelt, 91/22/2016. számú, alábbi véleménye. 

 

sorszám tárgy 

 

 

 

 

 

A vélemény a család tulajdonában levő 1262/2 és 1262/3 hrsz-ú telkek beépítési 

intenzitásának (építménymagasság, legnagyobb beépíthetőség mértéke) növelését 

indítványozza. 
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10. 

 

 

A hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé  – a szabályozás fenntartását 

indokolni kell. 
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3. sz.melléklet 

 

 

SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 

 

A lemaradt övezeti lehatárolásokat, övezeti jeleket pótolni kell. 

Minden temető védőterületét a tervlapokon rögzíteni kell, kótázva. 

Mindenre kiterjedő jelmagyarázat készüljön 

Az Ev – védőerdő – övezeti jeleit át kell tekinteni  

buszmegállók kijelölt helyét át kell tekinteni 

 

KÖZPONTI BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. az önkormányzati tulajdonú 4904 hrsz-ú telek szinte teljes egészében sík; az Lke-

Sz6 besorolás fenntartását indokolni kell 

 

„21 § (7) Az Lke-Sz6 jelű építési övezetben:  

a) A Szabályozási Terven egyedi jellel jelölt, a lakótelkekre benyúló, állandóan 

növényzettel fedetten fenntartandó vízmosásos, suvadásos terület határától 

számított 10,0 m-en belül építmény nem helyezhető el, földmunkák nem 

végezhetők. 

b) A sajátos terepviszonyok miatt az építményekre vonatkozó külön előírások: 

c) Az épületek jellemző hossztengelyét és tetőgerincét lehetőleg a rétegvonalakkal 

párhuzamosan kell elhelyezni. Lejtőre merőleges épületszárnyakat szükség 

szerinti szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell ültetni úgy, hogy a 

padlószint a rendezetlen terepszinttől legfeljebb 1,5 m-re távolodhat el, ezután 

szinteltolást kell beiktatni. A padlószintnek a terephez való igazítást a 

gerincnek is követnie kell annak érdekében, hogy az építmény lejtő felőli 

tényleges ereszmagassága az övezetre előírt értéket ne haladja meg. 

d) A terepet csak a legszükségesebb mértékben szabad megbontani, az épület 

számára sík építési területet kialakítani nem lehet. 

e) Az építési telken belül létesített rézsűk magassága legfeljebb 1,5 m lehet, ezen 

felül támfalat kell létesíteni, amelynek állékonyságát minden esetben 

talajmechanikai vizsgálatra alapozott statikai számítással kell igazolni.” 

 

 

2. A József A. utca, Deák utca, Rákóczi utca környezetében levő Vt-K5 jelű építési 

övezet 15 m legnagyobb építménymagasságot ad. A területen sok helyi védett épület 

található. Az építménymagasság felülvizsgálata szükséges. 19/2009. számú rendelettel 

elfogadott szabályozás  8,0 m-es legnagyobb építménymagasságot határozott meg. 

 

3. A 23/2 hrsz-ú régi strand telke a Vt-7 jelű építési övezetbe sorolt, ami a hész szerint a 

Kethelyi laktanya előírásait tartalmazza. Helyreigazítása szükséges. 
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4. Az 1042 hrsz-ú ingatlanon levő Mentőállomás a szabályozási terven a Vt-KM jelű 

építési övezetbe sorolt. A hész ilyet nem tartalmaz. 

 

5. Az 1210 hrsz-ú, önkormányzati telek tervezett hasznosítása: szálloda. 

 

6.   906 hrsz-ú Weöres Sándor utca a 917/1 hrsz-ú telek területét ne érintse; a 918 hrsz-ú 

telek felosztásával kialakítható keleti telek egy, az Erzsébet utcára csatlakozó 

magánútról legyen megközelíthető. 

 

7. A Haris utca Füzesi útra csatlakozásánál az útszabályozás az eredeti maradjon.  

 

 

8.    A 19 hrsz-ú telek vonatkozásában a Vt2 építési övezeti előírás nem értelmezhető. 

 

9. Az 1427/1 hrsz-ú (Corner lakópark) 2011-es építési engedély szerinti beépítési 

paraméterei: az épületmagasság: 12,5 m a beépítettság 60 %. 

 

10. A Május 1. u. 1591 hrsz-ú telken egy többlakásos lakóépület áll. 

 

11.  A Vt-K1, Vt-K2 és Vt-K3 jelű építési övetezeteknél is elő kell írni:  

 

„A telkek Várkert felőli határvonalán 1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. Kivételt 

képez ez alól a Művelődési Ház (38 hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés építendő.” 

 

12. A Füzesi út 1647, 1648, 1650, 1651 és az 1652 hrsz-ú telkek vonatkozásában ki kell 

jelölni a teleknek azt a területrészét, amelyen belül a Műemlékegyüttes látványát 

zavaró építmény nem helyezhető el. 

 

13.   A 0165/1, 0165/7, 0167/71, 0167/61 hrsz besorolása: Mk, a hész szöveges kitételekt 

nem tartalmaz; a hészben rögzíteni kell: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti rekreációs célú földhasználatra kijelölt terület; 

a telekalakítással kialakítható legnagyobb telek 1 ha. A 0167/59 hrsz-ú kalandparknak 

kijelölt terület átmeneti szabályozása is az előbbi legyen. 

 

 

14. 0167/59 kisvízi erőmű védőterülete (zaj) kijelölése  

 

 

15. Vt-K4  jelű építési övezet zártsorú beépítést tesz lehetővé – a Mártírok út déli oldali 

területen ez nem értelmezhető  

 

16. Vt-K8 jelű építési övezet zártsorú beépítést tesz lehetővé – a Kilián út északi oldali 

területen ez nem értelmezhető  
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17. Műfüves pálya és környezete: a tervezett védőtöltés  esetében legyen arra is lehetőség, 

hogy ha az 1681 hrsz-ú telek feltöltésre került és a töltés megépítésére nem lesz 

szükség, a töltés területe is az építési telek része lehessen 

 

18. Hunyadi út vége – 1417/15 hrsz. egyéb ipari terület legyen továbbra is 

 

19. Hunyadi út vége – 0176/1 hrsz.- különleges terület – Motocross pálya – a hész 

semmilyen előírást nem tartalmaz róla 

 

20. A 26 hrsz-ú telken levő jelenlegi önkormányzati garázs épület helyére új épület legyen 

építhető; rendeltetése: közcélú hasznosítás 

 

 

RÁBAFÜZES – IPARI PARK  SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. A Füzesi laktanya jelenlegi szabályozása KL 3, ami a 20 § (5) f) pont szerint 

legfeljebb hatlakásos lakóépület kialakítását teszi lehetővé.  

 

2. Az állattartó telep szagvédelmi hatásterülete a környv. hatóság engedélye szerint 154 

m. Ezen belül lakóterületi felhasználás nem lehetséges. 

 

 

3.  Az államhatáron átvezetni tervezett, Rönök község  úthálózatához tartozó,  

Szentgotthárd közigazgatási területét is érintő út nyomvonalát a szabályozási terven 

rögzíteni kell. 

 

4.  Az AMES telkén 1621 hrsz a  legnagyobb építménymagasság 12 m legyen. 

 

5. Haris megállótól kerékpár és gyalogút kijelölése az Ipari park II felé 

 

6. A 2334 nem út falusias lakóterületté legyen átminősítve. 

 

7. A 0355/58 hrsz-ú telken tüzép működik. 

 

8. buszforduló helyének biztosítása szükséges a Felső liget utca végén; annak figyelembe 

vételével, hogy az 1629 hrsz-ú út ki lesz építve az 1631 hrsz-ú napelemparkhoz; 1629 

hrsz-ú utat meg kell hosszabbítani 

 

 

ZSIDAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. A 0104/75 hrsz-ú lakóépülettel beépítetett telket – lehetőség szerint – külterületi lakott 

helyként kell meghatározni. ( TA – mint Farkasfán) 
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RÁBATÓTFALU SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. A 0904/17 hrsz-ú telek belterületbe vonható, Mü jelű övezet, mely kapcsán a hész  

szöveges részt nem tartalmaz. 

 

2. A Felsőpatak utcai dombtető ne legyen beépíthető, Mo legyen 

 

3. Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén – a belterületek beerdősültek – ne legyen 

lakóterület a beerdősült részeken, Mo legyen 

 

4. A Tótfalusi utcától déli irányban elhelyezkedő – Dr. Szerző Géza és szomszédai  –  

telkekre vonatkozó szabályozás újragondolása – a Képviselő-testület 244/2016. számú 

döntése alapjűn. 

 

 

RÁBAKETHELY SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. A 090/16 hrsz-ú telek és a környezete: a kialakítható építési telkek mérete a Linakron 

Tervező Iroda által tervezett csapadékvíz elvezető árok nyomvonalának figyelembe 

vételével legyen meghatározva. 

 

2. Kethelyen a 090/12 hrsz-ú telek tulajdonosai sérelmezik, hogy a korábban teljes 

egészében belterületbe vonásra kijelölt telek jelentős részre az új szabályozás szerint 

nem vonható belterületbe. Fenntartása indoklással. 

 

3. A kethelyi laktanya építési övezeti jelét fel kell tüntetni, Vt-7. 

 

 

ZSIDA SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. A 884/1 hrsz-ú magánutat (Vadvirág utca) „adjuk vissza” a telekhez. 

 

2. Meg kell vizsgálni az Örökzöld utca kiszélesítésének lehetőségét a 403/40 és 

403/41 hrsz-ú telekek előkerti részét érintően. 

 

 

FARKASFA  SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 

1. 0775/14 gazdasági (méhészeti) épületre fennmaradási és továbbépítési engedélyt 

kapott  – lehetőség szerint – külterületi lakott helyként kell meghatározni. ( TA ) 

 

2. a Vízműkutakhoz tartozik a 0722/39 hrsz-ú telek is 

 

3. A 0726/74 hrsz-ú telek ( Soós László és társa indítványa) külterületi lakott hellyé 

átminősítése – a Képviselő-testület 213/2016. számú döntése alapján 
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Z. MELLÉKLET  

 

A HÉSZ pontosítása, módosítása 

 

Javaslatok: 

1.) 1§ (4) törlése 

„Ahol a szabályozási terv tervezett belterületi határvonal jellel belterületbe vonást jelöl, ott a 

megváltozott területfelhasználásnak megfelelő telekalakítás és beépítés feltétele a belterületbe 

vonás.” 

Indoka:A feltétel teljesítését jogszabály nem írja elő – korábbi hész-ünk sem tartalmazta – az 

építkezők részére hátrányos: a belterületbe vonási eljárás 3-6 hónapig elhúzódhat, 

többletköltséget eredményez, mely legalább százezres nagyságrendű. 

 

2.) 3.§ (2)  

„ A kialakult telekosztású lakóterületi telektömbben, a kialakítható telek legkisebb átlagos 

szélességére vonatkozó előírást csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a telekalakítás a 

kialakult telekszélesség megváltozását eredményezi.” 

Indoka: A hész további fejezeti legkisebb átlagos telekszélesség fogalmat nem tartalmaznak. 

A bekezdés pontosítása szükséges. 

 

3.) 4.§ (1)  

„Építmények csak a közlekedésre nem szolgáló területeken, a közműveket nem zavaró módon 

helyezhetők el közterület alakítási építési engedélyezési terv alapján az alábbiak szerint:..” 

 

Indoka: Közterület alakítási építési engedélyezési terv nem létezik; közterület alakítási 

engedélyezési terv igen, de helyi rendeletünk nem rendelkezik róla 

 

4.) 7.§ (4) e) eb)  

„ Állattartás a vízfolyások legalább 200m-es körzetén belül nem folytatható,” 

Indoka: Korábbi, teljes állattartási rendeletünk ezen feltételt nem tartalmazta, ezért vannak 

olyan állattartások, amelyek ezt nem elégítik ki, ezért felmerül az ottani állattartások 

jogszerűsége. Javasolt pontosítás: kifejezetten a Rába folyóra terjedjen ki a feltétel.       

 

5.) 8. § (2)  

„Nagyvízi mederrel érintett részei csak az árvízvédelmi töltés elkészülte után vehetők igénybe, 

addig ott épület, építmény nem helyezhető el.”  

 

Indoka: A nagyvízi  mederrel érintett területek vonatkozásában a védőtöltések megépítéséig 

átmeneti szabályozás szükséges. A Vízügyi Igazgatóság az építési engedély kiadásához 

hozzájárult. 

     

6.) 10.§(2)  
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    „ A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 2. melléklete 

szerinti táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani. „ 

 

Indoka: a mellékletszámot javítani kell 

 

7.) 13§ (2) 

 „ Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület használatbavételére 

építésügyi hatósági engedélyt adni csak egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy vízzáró 

szennyvíztároló létesítését követően lehet.” 

 

Indoka: Pontosítás szükséges: új épületet használatba venni  

 

8.) 20 § (5) a) 

„ Az épületeket a Rózsa Ferenc utcában előkert nélkül, az Erzsébet utcában és az Árpád úton 

legalább 5,0 m előkert alkalmazásával az építési vonalon kell elhelyezni.” 

 

Indoka: A  Szent Erzsébet és az Árpád utca érintett területén több kialakult beépítésnél nincs 

előkert. A kikötést pontosítani kell.   

 

c)  

„A 496 hrsz. saroktelek az Árpád utca, a 907 hrsz. saroktelek a Rózsa Ferenc utca előírt 

szabályozási szélességének biztosítása során zártsorúan építhető be legfeljebb 50 %-os 

beépítettséggel.” 

 

Indoka: Az Árpád utcai saroktelek a Vt-Kg jelű építési övezetbe sorolt; a 907 hrsz-ú telek 

zártsorúsításának felülvizsgálata szükséges. 

 

e)  

„ A hátsókert legkisebb mélysége 6,0 m, kivéve az Árpád útra néző hátsókerteket, ahol 15,0 

m.”  

 

Indoka: Pontosítani kell, hogy a feltétel csak a KL10 jelű, vagy valamennyi Akasztódombi 

építési övezetre is kiterjed –e. 

 

  

9.) 21 § 

 (4)b) 

        „Az épületeket magastetővel kell lefedni. A tetőhéjazat hagyományos cserép színű 

kiselemekből álló anyagból készülhet.” 

               

Indoka: Az aláhúzott mondat fenntartását indokolni szükséges. 

 

 (5) 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
84 

 „Az Lke-Sz1 jelű építési övezetben az előkert mérete 5,0m.” 

  Indoka: A kialakult állapot figyelembe vételével a feltétel kiegészítése szükséges: 

legalább 5,0 m legyen.  

 

              (7)a)  

 „A Szabályozási Terven egyedi jellel jelölt, a lakótelkekre benyúló, állandóan 

növényzettel fedetten fenntartandó vízmosásos, suvadásos terület határától számított 10,0 m-

en belül építmény nem helyezhető el, földmunkák nem végezhetők.” 

       

Indoka: Az említett területek kijelölése, vagy a pont törlése szükséges. 

 

10.) 22 § (4) c)  

„Minden melléképület és építmény elhelyezhető. Új állattartást szolgáló épület létesítése 

akkor megengedett, ha az ól vagy istálló távolsága a lakóépülettől, továbbá a szomszéd 

telkeken meglévő ill. építhető lakóépülettől legalább 12 m távolság betartható.” 

 

Indoka: Az aláhúzott rész fenntartását indokolni szükséges. Módosítási javaslat: Állattartási 

épület az építésével érintett telek közterületi telekhatárától legalább 40 m-re, lakóépülettől 

legalább 15 m-re helyezhető el. 

 

11.) 24 § (2)  

 

„ Kiegészítő előírások a  Vi – K1 jelű, a ciszterci apátsági templom és rendház (1hrsz. és 26 

hrsz.), valamint a Magtárszínház (23hrsz.) területére: Az építési övezetben bármely építési 

tevékenység csak a műemléki hatóság eseti előírásai szerint lehetséges. Az építési övezet 

területén a városépítés történetében kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttesben 

kereskedelmi, szolgáltató, közösségi szórakoztató és sportlétesítmények nem helyezhetők el.” 

 

Indoka: Ellentmond a 33 § (2) –ben foglataknak 

     

 

12.) 24§ (4) 

„A Vi-K3 jelű intézményi vegyes építési övezetben csak kereskedelmi és szállás rendeltetésű 

létesítmények helyezhetők el.” 

 

  Indoka: A 14/1 hrsz-ú telekre vonatkozik, mely lakás rendeltetést is magába  

                 foglal. 

 

13.) 24 §  

(6) 

 

„A Vi-1 jelű, Rábakethely és Máriaújfalu között újonnan beépülő terület intézményi vegyes 

területfelhasználási módba sorolt területén kizárólag intézmények helyezhetők el, lakás 
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építése nem engedhető meg. Az övezeten belül az egyes telkek az alábbi feltételek teljesülése 

esetén építhetők be: 

a)  Telekalakítással létrehozott telek területe legalább  2800 m
2
 

szélessége legalább 40,0 m 

mélysége legalább 60,0 m kell legyen. 

b)  Az építményeket zártsorú építési mód szerint kell elhelyezni. 

c)  A telek beépítettségének legnagyobb mértéke 40 % lehet. 

d)  A megengedhető legkisebb - legnagyobb építménymagasság 4,5 - 7,5 m. 

e)  A kialakítandó zöldfelület mértékét az OTÉK vonatkozó előírásai 

szabályozzák.. 

f)  Az építési övezetet teljes közművel kell ellátni. 

g)  A létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken 

belül a felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett 

parkolókban kell biztosítani. 

h)  Garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani. 

i)  A teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására 

legalább 4,0 m széles kapualjat kell létesíteni.” 

 

           Indoka: A szabályozási tervlapon az adott területen övezeti jel nem  

            szerepel, vagy a pontot kell törölni, vagy a szabályozási tervlapot kell  

            kiegészíteni.   

 

  (7)  

 „Az LK-KK jellel ellátott területekre területfelhasználási program alapján részletes 

rendezési terv készítendő.” 

 

Indoka: Részletes rendezési terv fogalom már nincs, helyette: tervezési program alapján 

szabályozási terv készítendő. 

 

14.) 25§ Településközpont vegyes területek építési övezetei 

 

(3)  

          

          A bekezdést ki kell egészíteni:  

 

- az 1584 hrsz-ú ingatlanon levő Pável Ágoston Múzeumra vonatkozó külön 

előírásokkal 

- ki kell emelni a területből  az 1373 hrsz-ú területet a beépítésre szánt 

területből és zöldterületként kell kijelölni 

                        (4) 

  Kiegészítés szükséges:  
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Az 1033 hrsz- ú ingatlanon jelenleg kereskedelmi és ipari tevékenység is folyik.   Átmeneti 

szabályozás szükséges.  

 

(6) 

Az építési övezetben a zártsorú beépítés fenntartását igazolni kell. 

      

15.) 25 § (11) 

              „ A Vt-1 jelű településközpont vegyes építési övezetben: 

a) Egy épületben lakó, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések helyezhetők 

el. „ 

 

I ndoka: A Vt-1 jelű építési övezet az István király utca 1681., 04/14 éa 04/16 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozik. Kiegészítés szükséges: lehetséges rendeltetés: szálláshely is.    

 

16.) 26 § (4) c)  

     „ az előkert legkisebb mérete 5,0 m,” 

 

                   Indoka: Az előkert legkisebb mérete: Kialakult legyen. 

 

17.) 28 § Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

 

(5) a)  

                „  Út-csatlakozás a Füzesi útra nem létesíthető.” 

 

Indoka: A szöveg kiegészítése szüksége: új útcsatlakozás nem, új kapubejáró létesíthető.    

         

            (6) a) 

                     „  A Füzesi útról új útcsatlakozás nem létesíthető.” 

Indoka: A mondat törlése szükséges: A tulajdonos kérelmére indult eljárás           

eredményeként  hozott 6/2013. sz. rendeletmódosítással a feltétel törlésre került.  

 

18.) 30 § Egyéb ipari gazdasági terület  

 

(6)-(12) 

 

Az Ipari park II. ütemét szabályozó előírások: a megengedett legnagyobb 

építménymagasságok emelése szükséges, az alábbiak szerint: 

GIP 3   15 m          Jelenlegi:  12 m 

GIP 4   12,5 m           10 m    

GIP 5     9,5 m                         7,5 m 

  

19.) 34 § (2) c)  
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„Épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezéséhez elvi építési 

engedélyt kell benyújtani, amelynek keretében a Természetvédelmi Hatóság véleményét 

figyelembe kell venni.”  

 

Indoka:Az elvi építési engedélyezési eljárás megszűnt.  

 

 

 

 

A HÉSZ  javasolt kiegészítései: 

 

 

V. Fejezet 

Környezetvédelmi előírások 

 

a)Földvédelem: 

Élővízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet 

bevezetni nem szabad. A szennyező, ha nem ismert az ingatlan tulajdonos köteles a 

szennyezést megszüntetni. 

 

 

VII.fejezet 

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

a)Védőterületek, védőtávolságok 

-Új állattartó telep védőtávolsága a belterülettől legalább     m 

-Szélerőmű védőtávolsága lakott terültektől legalább     m  

-Külterületi: 

- vízvezeték:  m 

- telefon vezeték:   m 

- szennyvízvezeték:   m 

-     egyéb:    m  

 

 

VIII. fejezet 

Közművek előírásai 

a) Beépítésre szánt területen új transzformátorállomást építményben kell elhelyezni. 

 

 

 

Egyebek 
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a) A József A. – Rákóczi utca környezetében az előírt legnagyobb 

építménymagasság  a területen levő legmagasabb épülethez lett igazítva – 15 m. 

Ennek fenntartását indokolni szükséges.  

   

Javasolt hész kiegészítés: A legnagyobb építménymagasság csökkentése, és a hészben az 

alábbi szöveg rögzítése: Az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak 

tekintendők, melyek bővítése esetén az épület építménymagassága nem változhat, a 

bővítmény építménymagassága az övezeti előírás szerinti lehet. 

 

 

b) Meg kell határozni az egyes telkeken létesíthető épületek és rendeltetési egységek 

számát.  

c) Kertvárosias lakóterületen üzemanyagtöltő állomás és haszonállattartásra 

szolgáló épület ne legyen létesíthető. 

 

d) a KSH szerinti ipari szolgáltatás lakótelkes környezetben, a már meglévő 

telephelyen legfeljebb 18 hónapig legyen működtethető; új ne legyen létesíthető   

 

e) Az egyéb ipari területen lehetővé kell tenni, hogy kereskedelmi, szolgáltató 

épületek is megvalósíthatók legyenek. 

 

f) Az egyéb ipari területen lehetővé kell tenni, hogy az épületnek nem minősülő, 

berendezések: torony, tartály, egyéb techonógiai berendezés magassága a 

legnagyobb építménymagasságot meghaladja, főépítészi egyetértéssel. 

 

g) Ipari park III. ütem alternatív feltáró út nyomvonalat kell kijelölni.( vápa mellett, 

azzal párhuzamosan) 

 

h) Az átminősített ipari területeken új, bejelentés vagy engedély alapján ipari 

tevékenység legfeljebb 1,5 évig végezhető. 

 

i) A Hársastó környezetében  MO jelű mezőgazdasági terület nem lehet. A 

szerkezeti terv szerinti tervezett zöldterület/közpark legyen a szabáylozási terven 

is a mezőgazdasági területeken is. 

 

j) Lfk-O-sz1 jelű építési övezet a hész táblázatában nem szerepel..  

 

k) A hész az En jelű napenergia park vonatkozásában előírásokat nem tartalmaz. 

 

l) A különleges területeknél a beépítettség negnagyobb mértékét meg kell 

határozni. 

 

m) Táblázatok:  
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- a kialakult intézményi területek legkisebb zöldfelület és legnagyobb 

beépítettség mutatóit meg kell határozni 

- a kereskedelmi szolgáltató, az egyéb ipari területeken az OTÉK 2. sz. 

mellékelte szerinti  paramétereket kell alkalmazni 

- Az előírt  legkisebb építménymagasságokat a táblázatokból törölni kell.    
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 
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6. sz. melléklet 
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Tárgy: 4/2016.(II.25) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017.02.01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkorm.igazg.tevékenysége                                                           113.665 Ft 

Ebből: Személyi jutt.    89.500 Ft 

 Munkaa.terh.jár.   24.165 Ft 

Közterület rendjének fenntartása                                                             28.321 Ft 

Ebből: Személyi jutt.    22.300 Ft 

 Munkaa.terh.jár.     6.021 Ft 

 

Rendelőintézet  

Járóbetegek gyógyító szakellátása       84.455 Ft 

Ebből: Személyi jutt.    66.500 Ft 

 Munkaa.terh.jár.   17.955 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozása       27.305 Ft 

Ebből: Személyi jutt.    21.500 Ft 

 Munkaa.terh.jár.     5.805 Ft 

Fogorvosi alapellátás          2.921 Ft 

Ebből: Személyi jutt.      2.300 Ft 

 Munkaa.terh.jár.        621 Ft 

Egészségügyi laboratóriumi szolg.       28.448 Ft 

Ebből: Személyi jutt.    22.400 Ft 

 Munkaa.terh.jár.     6.048 Ft 

Képalkotó diagnosztika.         2.032 Ft 

Ebből: Személyi jutt.       1.600 Ft 

 Munkaa.terh.jár.         432 Ft 

Fizikoterápiás szolgáltatás          4.191 Ft 

Ebből: Személyi jutt.  3.300 Ft 
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 Munkaa.terh.jár.            891 Ft 

Család- és nővédelmi egészségü.gond      14.097 Ft 

Ebből: Személyi jutt.  11.100 Ft 

 Munkaa.terh.jár.   2.997 Ft 

Ifjúság-egészségügyi gondozás          18.669 Ft 

Ebből: Személyi jutt.  14.700 Ft 

 Munkaa.terh.jár.   3.969 Ft 

  

Móra F. Városi Könyvtár               73.787 Ft 

Ebből: Személyi jutt.  58.100 Ft 

 Munkaa.terh.jár. 15.687 Ft 

  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB              143.129 Ft 

Ebből: Köt.fel.           120.015 Ft 

 Nem köt.f.   23.114 Ft 

Városi Gondozási Központ                                 237.744 Ft 

Ebből: Köt.fel.            194.183 Ft 

 Nem köt.f.  43.561 Ft 

Családsegítő és gyermekj. Sz.                                                                  65.024 Ft 

  

Fedezetük:  

Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.                               371.045 Ft 

Működési céltartalék                                           - 472.743 Ft 

 

Ebből: Kötelező fel                            602.361 Ft 

 Nem kötelező fel.                             241.427 Ft 

 

 

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék 

/166/2015.(VI.30.)/ 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

SZEOB                     111.686 Ft 

Ebből: Kötelező feladat            -eFt 

Nem kötelező feladat  111.686 Ft 

Városi Gondozási Központ                                536.660Ft 

Ebből: Kötelező feladat   417.661 Ft 

 Nem kötelező feladat  118.999 Ft 

Családsegítő és gyermekj. Szolgálat                          334.910 Ft 

Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                              983.256 Ft 

  Ebből Kötelező feladat  752.571 Ft 
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 Nem kötelező feladat 230.685 Ft 

 

 

3. 2015. évi C. tv./ 2.sz.mell. II.; III.  pontjában foglalt feladatok támogatásának októberi 

felmérés alapján történő módosítása 

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogat. 

Működés célú központi támogatások       

Ebből: kötelező fel.                      - 2.154.240 Ft 

Szociális ágazati pótlék elszámolás 

Működés célú központi támogatások       

Ebből: kötelező fel.                             65.083 Ft 

Fedezetük: Működési céltartalék                                                                           - 2.089.157 Ft 

 

 

4. 2015. évi C. tv.alapján járó támogatások 

Állami támogatás       

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés     9.169.825 Ft 

Fedezete: Finanszírozási bevételek megelőlegezés     9.169.825 Ft 

 

5. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás 

Kiadási pótelőirányzat 

Önkormányzat 

Város és községgazdálkodás  /Műk.cél.támogatás.áhnkív/        407.410 Ft 

Fedezetük:Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/    - 407.410 Ft 

Ebből: Kötelező fel.                  407.410 Ft  

            Nem kötelező feladat               - Ft      

 

6. Képviselő – testületi határozatok 

261/2016. sz. határozat Széchenyi István Ált. Iskola tornacsarnok felújítás 

Széchenyi tornacsarnok felújítás  

Széchenyi tornacsarnok felújítás /Felújítás/                 5.000.000 Ft 

Fedezetük: 

Működési kölcsön Gotthard-ThermKft.               - 5.000.000 Ft 

 

 

7. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Bevételei előirányzat - átcsoportosítás 

Erdészet, egyéb erdőgazd. tevékenység /Műk.bev./       110.000 Ft 

Fedezete:  

Intézmény takarítása, karbantartása, tűz és munkav /Műk.bev/.               -110.000 Ft 

 

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Műk.bev/                   204.563 Ft 
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Fedezete:  

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Műk.bev/                  - 204.563 Ft 

 

Erdészet, egyéb erdőgazd. tevékenység /Műk.bevétel/       358.371 Ft 

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.               22.060.979 Ft 

Ebből: Működési bevétel    6.465.752 Ft 

            Ingatlan értékesítés    7.615.130 Ft 

 Tárgyi eszköz értékesítés   4.822.835 Ft 

 Részesedés megszűnésével kapcs. bevétel    3.157.262 Ft 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Műk.bev/                                   5.281.479 Ft 

Önkormányzatok igazg. tev.                               142.915 Ft 

Város és községgazdálkodás /Mű.bev/                                        922.479 Ft 

Közhatalmi bevételek /Iparűzési adó/               8.250.951 Ft 

Bérlakás törlesztés /Felhalm.c.támog. visszatér/                   36.505 Ft 

Szabadidős park, fürdő és strandsz. /Működési bevétel/                  88.392 Ft 

Önkormányzati ingatlanok felújítása /Működési bevétel/                  10.066 Ft 

Köztemetés /Működési bevétel/        306.181 Ft 

Háziorvosi ügyeleti ellátás /Működési bevétel/      328.955 Ft 

Máriaújfaluszennyvíz  hálózat építés/Egyéb.felhal.c.átv.pe.házt/                          120.000 Ft 

Fedezetük: 

Máriaújfaluszennyvíz  hálózat építés /Működési bevétel/                                 - 37.907.273 Ft 

 

 

Működési céltartalék                 66.140.000 Ft 

Fedezete 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Dologi kiadás/                    - 18.000.000 Ft 

Települési hulladék, vegyes begyűjtése, száll./Egyéb műk.kiad./    - 870.000 Ft 

Önkormányzati jogalkotás /Dologi kiadás/                        - 3.270.000 Ft 

Tervezési keret /Beruházás/                                                          - 15.000.000 Ft 

Pályázatok önrész biztosítása /Beruházás/                                  - 24.000.000 Ft 

Garancia és kez.váll. Gotthárd-T./Egyéb felh..kiad./             - 5.000.000 Ft 

 

Intézmény takarítása, karbantartása /Dologi kiadás/                5.810.000 Ft 

Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.                 4.872.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás    -2.160.000 Ft 

 Beruházás    7.032.000 Ft 

Zöldterület kezelés                                                    1.050.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás              1.625.000 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadás    -575.000 Ft 

Vis maior /Dologi kiadás/                    572.000 Ft 

Zöld város pályázat                  4.704.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás      1.554.000 Ft  

 Beruházás     3.150.000 Ft 
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Önkormányzati jogalkotás                                397.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     302.000 Ft  

 Munkaa.terh.jár.                95.000 Ft 

Önkormányzat igazgatási tevék.                2.453.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     807.000 Ft  

 Munkaa.terh.jár.                892.000 Ft 

 Dologi kiadás    754.000 Ft 

Közvilágítás                    4.316.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás            4.150.000 Ft 

            Beruházás    166.000 Ft 

Város és községgazdálkodás        3.630.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt.       78.000 Ft 

Dologi kiadás             2.800.000 Ft 

  Egyéb műk.c.kiadás.                752.000 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadás.             1.300.000 Ft 

            Egyéb felhalm.c. kiadás.               - 1.300.000 Ft 

Civil alap         

Ebből: Egyéb műk.c.kiadásáhán.kív.                       - 237.000 Ft 

Dologi kiadás                            237.000 Ft 

Migráns tábor /Dologi kiadás/                                   1.000 Ft 

Közműv.tevékenység és támog.          120.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt                                                     70.000 Ft 

 Munkaadót terh. járulék      50.000 Ft 

Közműv.tevékenység és támog./egyéb progr.reklám/     

Ebből: Dologi kiadás                                                - 101.000 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadásáhán.kív.                        101.000 Ft 

Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.     

Ebből: Dologi kiadás                                                  120.000 Ft 

 Egyéb műk.c.kiadásáhán.kív.                      - 120.000 Ft 

Önkormányzati ingatlanok felújítása                     432.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás                                               1.208.000 Ft 

 Felújítás                                                     - 1.640.000 Ft 

Interreg pályázat /Dologi kiadás/                      32.000 Ft     

Útépítés, út felújítás                              9.621.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás                                                1.196.000 Ft 

 Felújítás                                                        7.853.000 Ft 

 Beruházás                                                        572.000 Ft 

Városrészi kultúrházak felújítása /Felújítás/                            5.733.000 Ft 

Ipari Park pályázat                                                               5.710.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás                                                4.510.000 Ft 

Beruházás                                                                  1.200.000 Ft 

Fedezetük 

Működési céltartalék                - 48.589.000 Ft 
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Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai       600.000 Ft 

Ebből: Személyi jutt.   90.000 Ft 

 Munkaa.terh.jár.  40.000 Ft 

 Dologi kiadás  470.000 Ft 

Fedezete: 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása /Működési többlet.bev./               267.407 Ft 

Működési céltartalék                  - 332.593 Ft 

 

Önkormányzati segélyek /Ellátottak pénzbeli jutt/        45.806 Ft 

Fedezete: 

Önkormányzati segélyek /Működési többletbev./                   45.806 Ft 

 

Köztemetés 

Ebből: Dologi kiadás                200.000 Ft 

            Ellátottak pénzbeli jutt. - 200.000 Ft 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /Ellátottak pénzbeli j./                522.000 Ft 

Fedezete: 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /Egyéb műk.c.támog./                522.000 Ft 

 

Közművelődési tev. és támogatás Pannon KKE /Egyéb műk.kiad/                       3.911.000  Ft 

Fedezete: 

Közművelődési tev. és támogatás          56.642 Ft 

Ebből: Egyéb műk.támog.bev 49.500 Ft 

Működési bevétel    7.142 Ft 

Működési céltartalék                - 3.854.358 Ft 

 

Közművelődési tev és támogatás/Mozi, klubok/ /Dologi kiadás/                           3.766.511 Ft 

Működési céltartalék                - 3.766.511 Ft 

 

Sportlétesítmények műk. és fejlesztése /Dologi kiadás/              5.590.000 Ft 

Sportlétesítmények műk. és fejlesztése /Műk.többl.bevétel/                996.867 Ft 

Működési céltartalék                 - 4.593.133 Ft 

   

Első lakáshoz jutó támogatás /Dologi kiadás/                     25.200 Ft 

Fedezete: 

Első lakáshoz jutó támogatás /Műk. bev/           25.200 Ft 

 

Belterületi vízrendezés        2.832.726 Ft 

Ebből: Dologi kiadás       511.000 Ft 

            Beruházás          - 14.568.274 Ft 

 Felújítás   16.890.000 Ft 
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Fedezete: Belterületi vízrendezés /Műk bevétel/                   2.832.726 Ft 

 

Oktatási intézmények fenntartása  

Ebből: Felhalmozási kiadás    387.995 Ft 

           Dologi kiadás   - 387.995 Ft 

 

Oktatási intézmények étkeztetés /Dologi kiadás/                        11.775.564 Ft 

Fedezete: Intézményi műk. bevétel               11.775.564 Ft 

 

Oktatási intézmények étkeztetés /Dologi kiadás/                          4.456.674 Ft 

Oktatási intézmények fenntartása /Dologi kiadás zárolás/            - 4.456.674 Ft 

 

 

 

B./ Rendelőintézet 

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl/ Járóbeteg gyógyító szakell.          89.841 Ft 

Ebből : Személyi jutt.            79.155 Ft 

             Munkaa.terh.j           10.686 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv          89.841 Ft 

 

 

Járóbeteg gyógyító szakellátás       4.801.959 Ft 

Ebből: Személyi jutt  4.003.304 Ft 

            Munkaa terh.jár.    182.467 Ft 

Dologi kiadás                516.188 Ft 

Beruházás                100.000 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás /műk.bevétel/                   219.661 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból      4.970.700 Ft 

     Járóbeteg gyógyító szakellátás /műk.bevétel/          50.920 Ft 

 

Járóbeteg gyógyító gondozás /Dologi kiadás/     1.135.300 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból     1.029.200 Ft 

     Járóbeteg gyógyító szakellátás műk.bevétel       106.100 Ft 

 

Egészségügyi laboratóriumi szolg.       2.165.700 Ft 

Ebből: Személyi jutt  1.197.987 Ft 

            Munkaa terh.jár.    244.145 Ft 

Dologi kiadás                723.568 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból     2.165.700 Ft 

  

Képalkotó diagnosztika        1.531.200 Ft 

Ebből: Személyi jutt      282.306 Ft 

            Munkaa terh.jár.       44.257 Ft 
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Dologi kiadás              1.204.637 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból     1.531.200 Ft 

 

Fizikoterápiás szolgáltatás           215.100 Ft 

Ebből: Személyi jutt      185.310 Ft 

            Munkaa terh.jár.       29.790 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból        215.100 Ft 

 

Ifjúság eü.gondozás            168.615 Ft 

Ebből: Személyi jutt      133.430 Ft 

            Munkaa terh.jár.       35.185 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból       168.615 Ft 

 

Család- és nővédelmi eü gondozás /Személyi jutt/        377.485 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból        377.485 Ft 

 

Fogorvosi alapellátás                    1.382.534 Ft 

Ebből: Személyi jutt      374.000 Ft 

            Munkaa terh.jár.     120.900 Ft 

Dologi kiadás                 887.634 Ft 

Fogorvosi alapellátás /Működési bevétel/         625.366 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból                2.007.900 Ft 

      

Háziorvosi alapellátás gyermekorvos /Dologi kiadás/      236.000 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból                             236.000 Ft 

 

Járóbeteg gyógyító szakellátás /Dologi kiadás/              467 Ft 

Fedezete: EFI /Működési bevétel/                           467 Ft 

  

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás      1.063.500 Ft 

Ebből: Személyi jutt      1.000.000 Ft 

            Dologi kiadás                      63.500 Ft 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                 1.131.275 Ft 

Ebből: Munkaa terh.jár.        25.000 Ft 

Dologi kiadás               1.106.275 Ft 

Foglalkozás eü alap ellátás /Műk.bevétel/        413.900 Ft 

Fedezete: Műk.c.támog áhn belül TB alapból         63.500 Ft 

     Foglalkozás eü alap ellátás műk.bevétel               2.545.175 Ft 

 

EFI Iroda fenntartása 

Ebből: Dologi kiadás   - 100.000 Ft 

 Beruházás     100.000 Ft 
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C./ Móra Ferenc Könyvtár 

Központi könyvtár /Dologi kiadás/                                 13.160 Ft 

Fedezete:Központi könyvtár /Műk.bevétel/                                                       13.160 Ft 

 

Múzeum /Működési bevétel/                        64.056 Ft 

Fedezete: Központi könyvtár /Műk.bevétel/                                                   -   64.056 Ft 

 

 

D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./                                                  165.841 Ft 

Ebből : Személyi jutt.  143.918 Ft 

 Munkaa.terh.j.               21.923 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv                                                  163.347 Ft 

 Intézményfinanszírozás             2.494 Ft 

 

2016.10.02-i Népszavazás költségei 

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység    656.888 Ft 

Ebből: Személyi jutt.   245.255 Ft 

Munkaa.terh.jár.                46.504 Ft 

            Dologi kiadás              365.129 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.    656.888 Ft 

 

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység     166.107 Ft 

Ebből: Személyi jutt.   120.000 Ft 

Munkaa.terh.jár.                29.160 Ft 

            Dologi kiadás                16.947 Ft 

Fedezete: Önkormányzat igazgatási tev.              - 166.107 Ft 

Ebből: Személyi jutt.             - 120.000 Ft 

Munkaa.terh.jár.               - 29.160 Ft 

            Dologi kiadás               - 16.947 Ft 

 

Intézményi takarítás, karbantartás /Dologi kiadás/                   7.056 Ft 

Fedezete: Intézményi működési bevétel         7.056 Ft 

 

Intézményi takarítás, karbantartás /Dologi kiadás/                 959.017 Ft 

Fedezete:Önkormányzat igazg.tev. /Dologi kiadás/                         - 959.017 Ft 

 

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás /Személyi jutt/                274.718 Ft 

Fedezete:Önkormányzat igazg.tev. /Személyi jutt/                        - 274.718 Ft 

 

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás /Munkaaterh.jár/                 45.690 Ft 

Fedezete:Önkormányzat igazg.tev. /Munkaa.terh.jár/             - 45.690 Ft 
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Önkormányzat igazg.tev.                 4.414.197 Ft 

Ebből: Személyi jutt.             3.475.745 Ft 

Munkaa.terh.jár.                938.452 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.önk.kv.szerv             4.414.197 Ft 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Hatásvizsgálat 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

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

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

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

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

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

előírásokkal.  

 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23. 

 

         

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./…. (……..) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.25.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

„(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3.489.101.005,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-

egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban 

b) bevételi főösszegét 3.489.101.005,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillió-

egyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban  

állapítja meg.” 

 

 

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

 

„(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

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

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2.452.929.764 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:            268.499.399 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele   1.681.749.951 Ft 

c) Működési támogatások:             317.029.346 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:            185.651.068 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     386.895.673 Ft 

a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   27.595.227 Ft 

b) Felhalmozási támogatások     58.001.446 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            301.299.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.             394.865.965 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  3.234.691.402 Ft 
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(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  254.409.603 Ft 

Az előző évek pénzmaradvány igénybevétele:  245.239.778 Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezés                 9.169.825 Ft 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:  254.409.603 Ft 

 

 

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

 

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

 

a) működési kiadások előirányzatra 1.693.867.849 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 1.647.404.276 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      60.010.000 Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      67.425.055 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra      20.393.825 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

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

 

„(1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  348.178.180 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata   100.384.359 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  798.980.678 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  430.406.826 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre     361.901.217 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre   68.505.609 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata       15.917.806 Ft 

 Működési kiadások összesen:  1.693.867.849 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

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

2.000.000 Ft összegben, melyből 
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aa) a polgármester kerete               - Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 65.425.055 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

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

 

a) Pályázati alap működési  1.600.000 Ft 

b) Intézmény karbantartás  2.031.919 Ft 

c) Rendezvény  1.000.000 Ft 

d) Környzetvédelmi alap          1.000.000 Ft 

e) Közcélú fogl.dologi     500.000 Ft 

f) Közcélú fogl.pályázati önrész  1.056.627 Ft 

g) Ifjúsági Tanács      464.770 Ft 

h) VM Gimnázium évforduló                     1.000.000 Ft 

i) Visszafizetendő áll.tám - Ft 

j) Rendelőintézet   7.700.000 Ft 

k) Civil Alap - Ft 

l) Egyéb szerv.egy.pályá.önr   1.825.418 Ft 

m) Olimpiai sportolók tám.2 fő - Ft 

n) Fúvószenekar egyenruha        77.600 Ft 

o) Evangélikus Egyházközség  - Ft 

p) PKKE támogatás - Ft 

q) 2015. évi bérkompenzáció             124 Ft 

r) Egyéb tartalék    1.365.000 Ft 

s) 2016.évi bérkomp.,sz.ágazati pót.   4.035.140 Ft 

t) Előirányzat átcsoportosítás   2.440.011 Ft 

ty) SZEOB vizesblokk felújítás 14.128.446 Ft 

u) EFI  25.200.000 Ft” 

 

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

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 317.029.346 Ft 

állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül 

folyósításra.” 

 

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

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr.Dancsecs Zsolt 

  polgármester                             jegyző 
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Kihirdetve: 

            2017. január 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§. 

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

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

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

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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Tárgy: Kitüntetési rendelet módosítása 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. február 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Több év óta probléma, hogy Szentgotthárd Közművelődéséért díjat – melynek átadása a 

Magyar Kultúra Napján január 21-én történik nem tudunk kitüntetést átadni mert erre nem 

érkezik ajánlás. Utólag kiderül, hogy lennének jelöltek, felmerüllnek kitüntetésre érdemes 

nevek, de ez mindig az eseményhez, a Magyar Kultúra Napjához közeledve kerül csak elő 

amikor már rég letelt az ajánlásra rendelkezésre álló határidő. Azt valószínűsítjük, hogy a 

jelenlegi rendszerben az április 30-i ajánlási határidő túlságosan távol van még az átadás 

időpontjától és amennyiben az ajánlás idejét későbbre tennénk, akkor könnyebb lenne a 

jelölni akarók helyzete is és nagyobb valószínűséggel több ajánlat érkezne. Ezen okból a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV.27.) számú többször 

módosított önkormányzati rendelet módosítása a jelen előterjesztés tárgya.  

-A rendelet 9.§ (6)-ben került meghatározásra a felterjesztések beadási határideje. Talán 

célszerű lenne a Közművelődésért Díjra szóló felterjesztés határidejét az adott év október 30. 

időpontban meghatározni. 

Egyelőre még nem volt ugyan probléma a jelölésekkel a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj 

esetében  (szabályozza a rendeletünk 8/B §-a) de az ajánlás határideje itt is április 30., a 

kitüntetés átadásának ideje  a Nemzetiségek Napja ami pedig december 18. Itt is igen nagy az 

időbeli távolság az ajánlás és az átadás ideje között. Amennyiben a javasolt 

rendelettervezetünket a Képviselő – testület elfogadja és a jelenlegi ajánlási rendet 

megváltoztatjuk a Szentgotthárd Közművelődésért Díj esetén, , akkor erre a Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért díjra is későbbi ajánlási időpontot kellene meghatározni – azonosan a 

Szentgotthárd Közművelődéséért díjnál mondott időpontttal.  

- Ugyancsak a rendelet 9.§ (7) bekezdését törölni kell, mert az csak az adott 2012-es évre 

vonatkozott. 

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. 

- A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatásai: 
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Társadalmi hatása: a kitüntető címre nagy valószínűséggel hatékonyabban érkezik 

felterjesztés. Gazdasági hatása: nincs. 

- A rendelet módosításának költségvetési hatása: 

Nem ismert. 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet tervezet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek csak annyiban fognak 

növekedni, hogy a jelenlegi lvente egy felhívás helyett kettő lesz és kétszer kell foglalkozni 

ezekkel a kitüntetési ügyekkel. a felhívás ismételni szükséges . 

- Egyéb hatás: 

A rendelet tervezet elfogadásának egyéb hatása nincs.   

- A rendelet tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítása: 

A rendelet módosításának elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi,  

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt. 

- A rendeletmódosításnak elmaradása esetén várható következmények: 

A rendelet módosításának elmaradása esetén nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, hogy a 

kitüntető címekre nem vagy határidőt követően érkezik felterjesztés, ami a rendelet szerint 

nem elfogadható, így az arra érdemes személyek nem részesülnek kitüntetésben. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását az 1. 

számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2017. január 16. 

                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                           Jegyző 
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1.sz.Melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/… (…) önkormányzati rendelete   

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 

18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

42.§ 1., 3. pont alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról 

és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

„(6) Az ajánlásokat a Szentgotthárd Közművelődéséért és a Szentgotthárdi Nemzetiségekért 

díj kivételével minden év április 30. napjáig kell megtenni. A  „Szentgotthárd 

Közművelődéséért Díj”-ra és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért díj” -ra minden év október 

31. napjáig.” 

 

2.§ A Rendelet 9.§ (7) bekezdése hatályon kívül kerül.. 

 

3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                   Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet 2017.. ……………..  napján kihirdetésre kerül. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Indokolás: 

 

1.§ A Rendelet 9.§ (6) bekezdésének módosítása a felterjesztések időpontjának  bővítését írja 

elő és ezzel talán az ajánlottak körét is sikerülhet kibővíteni.  

2.§ -hoz: A Rendelet 9.§ (7) bekezdése csak egy meghatározott évre vonatkozott, ami már 

elmúlt, jelentősége  nincs, ezért törlése indokolt. 
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Tárgy: Részvényértékesítés (Nyugat-Pannon Reg. fejl. Zrt.) 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. 02. 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

A Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben Szentgotthárd Város Önkormányzata mint 

az egyik alapító tag rendelkezik 27.087 db részvénnyel. Ez összességében a Zrt-ben 0,271 %-

nyi tulajdont jelent. 

A Zrt meghatározó részének a tulajdonosa a közelmúltban a Fejlesztési Holding ZRT lett. 

A fő tulajdonos a Zrt megszüntetését határozta el, ennek érdekében leszállították a 

részvénytársaság alaptőkéjét és ennek eredményeként a tulajdonosokkal az elszámolás 

eredményeképpen elszámoltak – Szentgotthárd Város Önkormányzatát 3.157.262.- Ft illette 

meg melyet számunkra a társaság ki is fizetett. 

E folyamatnak a következő lépése a leértékelt részvények megvásárlása a Zrt fő tulajdonosa 

által. 

A jelenlegi helyzet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában áll a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési 

ZRT. által kibocsátott 27.087 db., egyenként 1.-Ft névértékű dematerizált törzsrészvényekből 

álló részvénycsomag. Ezen részvénycsomagra a többségi tulajdonos, Regionális Fejlesztési 

Holding ZRT. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégj.sz.: 01-10-044294, adósz.: 11974004-2-

41, képviseli: dr. Balás-Piri László vezérigazgató) vételi ajánlatott tett a névértéken történő 

megvásárlására. (1. sz. melléklet) 

A vételi ajánlatban kitértek arra, hogy a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT. az állami 

feladatok struktúrájában bekövetkezett változások végett üzleti tevékenységét nem folytatja, 

az MFB csoport döntésének megfelelően a megszűntetésre kerül, s hogy a tulajdonos társakat 

ne érje veszteség a részvényeket névértéken megvásárolják a 2. sz. mellékeltben található 

szerződésalapján. 

 

Vagyonrendeletünk erről így rendelkezik:: 

38.§. (3) Meglévő értékpapírok értékesítéséről, az értékesítés módjáról, feltételeiről a 

képviselőtestület dönt.  

Javasoljuk a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
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    Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nyugat-Pannon 

Regionális Fejlesztési ZRT. által kibocsátott 27.087 db., egyenként 1.-Ft névértékű 

dematerizált törzsrészvényekből álló részvénycsomag értékesítéséhez aa többségi 

tulajdonos, Regionális Fejlesztési Holding ZRT. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégj.sz.: 

01-10-044294, adósz.: 11974004-2-41, képviseli: dr. Balás-Piri László vezérigazgató) 

részére a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található Részvény Adásvételi Szerződés 

alapján A Képvisleő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2017. január19. 

          

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                          polgármester  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet:  
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2.sz. melléklet:  
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Tárgy: Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek 

belterületbe vonása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-i ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kovács Zoltán Szombathely Szélkerék u. 12. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez a tulajdonában levő Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek 

belterületbe vonását kérve. A tulajdonos az eljárással kapcsolatban felmerülő költségeket 

vállalja. (kérelem: 1.számú melléklet; helyszínrajz:2 .sz. melléklet) 

 

A telkek az Erdei utcában helyezkednek el, a 0104/116 hrsz-ú rét művelési ágú, a 0104/118 

hrsz-ú már művelésből kivett, a szociális otthon állattartó épülete található rajta . Kérelmező 

kérelmében rögzítette, hogy a belterületbe vonandó ingatlanok és a szintén a tulajdonában 

levő 793 hrsz-ú telek egyesítése után kialakuló építési telken családi házat tervez építeni. 

    

 

 

A telkeket a 145/2016. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, a 

19/2016(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat belterületbe 

vonható,  beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület Lkek-Sz1 jelű építési övezetbe 

sorolja. (szabályozási terv kivonata: 3.számú melléklet) 

  

A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény 

(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre  

vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezésére a 

Földhivatal folytatja le. 

 

A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az 

érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó 

képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 

mely szerint a belterületbe vonandó telket az önkormányzat a településszerkezeti tervben 

meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi. 
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belterületbe vonás kapcsán földvédelmi járulékot 

kell fizetni, melynek összegét a Földhivatal határozza meg.      

      

        

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

    

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Zoltán 

Szombathely Szélkerék u. 12. szám alatti lakos kérelmére a szentgotthárdi 0104/116 és 

0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonását kezdeményezi.   

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 0104/116 

és 0104/118 hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

3. A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell 

kötni melyben a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ezen eljárás 

kapcsán felmerülő valamennyi költséget meg kell fizetnie Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére továbbá vállalnia kell valamennyi költség megelőlegezését 

azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja 

meg az eljárásokat.. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a  

Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához.  

    

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. január 20. 

             
           Doncsecz András 

               városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú 

garázs bérbeadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. 02. 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú, 16 m2 területű garázs (mely 

ikergarázs) megüresedett, a garázs kiutalható, a garázs havi bérleti díja: 6.400.-Ft/hó+ÁFA, 

összesen 9.144.-Ft. 

 

Ugyanerre a megüresedett garázsra Hodács Károly 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. II/7. 

szám alatti lakos nyújtott be bérleti kérelmet (1. sz. melléklet). 

 

A Testületnek joga és lehetősége van a garázst bérbe adni, vagy értékesíteni. 

A határozati javaslatok ezeket a lehetőségeket tartalmazzák. 

 

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

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

alapján: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indokolni nem kell.  

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

 

A 955/6/A/20 hrsz-ú 16 m2-es garázs könyv szerinti bruttó értéke: 72.000.-Ft, becsült értéke: 

1.398.000.-Ft. 

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a testület akár 

közvetlenül is dönthet annak kiutalásáról.  
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A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő 

kikötését. 

Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy nem utalja ki közvetlenül a garázst, akkor azt 

bérbeadásra meg kell hirdetni, s a beérkezett legjobb ajánlattevő részére kerül kiutalásra. 

 

Értékesítés esetén az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1) önkormányzati 

rendeletben alkalmazottak szerint kell eljárni, vagyis első körben a belterületi ingatlanok 

esetében független forgalmi értékbecslést kell készíttetni. 

 

Határozati javaslat 

 

BÉRBEADÁS ESETÉN: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád 

u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése alapján Hodács Károly 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. II/7. alatti lakossal 

történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.  

 Bérleti díj: havi 6.400.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. A bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő 

óvadékot is megfizetni. 

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

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád 

u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű garázst (mely ikergarázs) helyben 

szokásos módon bérbeadásra meghirdeti.  

Bérleti díj: havi 6.400.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft. 

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

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

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

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. februári testületi ülés. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 

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

történik meg a szerződéskötés, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  
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ÉRTÉKESÍTÉS: 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád 

u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat 

tulajdonában álló garázst értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2017. január19. 

          
                                                                                                         Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Dancsecs Rezső kérelme. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-jei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dancsecs Rezső Szentgotthárd, Kis u.3. alatti lakos az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel 

keresett meg bennünket. A kérelmező ½ részben volt tulajdonosa a szentgotthárdi 090/16 

hrsz-ú ingatlannak. Ez a terület a Kethelyi Felső mező felett, a Zsidai temető és a Brenner 

Kápolna közötti területen fekszik – ott, ahol a terület vízrendezése (övárok kialakítása, stb.) 

miatt területre volt szükségünk. Dancsecs Rezsőnek a 2015. június 14-én kelt kérelmét a T. 

Testület 2015. augusztus 26-án, zárt ülésen tárgyalta és elfogadta, majd az adásvételi 

szerződést megkötöttük, az ingatlan pedig átkerült a tulajdonunkba.  

 

Ez a január 03-án kelt kérelem arról szól, hogy a volt tulajdonos szerint annak idején a 

tárgyalások során arról volt szó, hogy a területen lévő fenyőfákat majd a területről 

letermelheti. Ez az egyezség azonban nem került be az adásvételi szerződésbe. A kérelem 

továbbá kitér arra is, hogy az elmúlt évben nem tudott ezzel az üggyel foglalkozni ezért most 

írta meg a kérelmét. Írta még, hogy szerine a fa kivágása az egyezség része volt ás az ügylet 

akkor lesz befejezett, ha az egyezség maradéktalanul teljesült. 

 

A területet az önkormányzat tulajdonába megkapta, azóta még a fák kivágásáról nem 

intézkedtünk. Tettük ezt azért is, mert szerintünk ha a területről a fákat kivágjuk azt 

megelőzően hogy az árok kialakítását megcsináltuk volna, akkor esetleg egy hasonló 

természeti jelenség mint amilyen a villámárvíz volt a terület lemosódását is eredményezheti. 

A fák kivágásánál szerencsésebb lenne megvárni az árkok kialakításának  munkálatait. 

 

A volt városüzemeltetési vezető tárgyalt annak idején a kérelmezővel. Emlékei szerint 

korábban esett szó a fák kivágásáról, de az ügylet megkötésekor ezt az igényt a kérelmező 

már nem vetette fel – holott a szerződést elolvasta, jogában lett volna abba egy ilyen pontot 

beemeltetni. Az is igaz, hogy eredetileg nem a szerződés szerinti árról hanem annál kb. 30%-

kal kisebb 1000 Ft/m2-ről volt szó és azon alacsonyabb összeg mellett a fakivágás 

engedélyezése még méltányosabbnak tűnt. De a részletekre a volt vezető sem emlékszik már, 

leírva pedig erről semmi nem lett. 

A területet 1500.- Ft/m2 áron vettük – ezt követőn a közvetlen környezetében ennek a 

területnek vettünk egy másik ingatlant is 1600.- Ft/m2-ért ahol viszont kifejezetten 

kimondtuk, hogy a tulajdonos kifejezett kérése ellenére sem engedjük neki kivágni a fákat 

mert csak a magasabb vételárban lehetett vele megegyezni. Elég különös helyzet lenne, ha az 
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1600.- Ft/m2 árnál nem engedtük a fákat kivenni, az 1500 Ft/m2-nél pedig hozzájárulunk 

ehhez. 

A kérelmező a területnek amiről most a fákat szeretné letermelni csak ½ részben volt 

tulajdonosa – tulajdonostársa pedig ilyen jellegű fakivágási kéréssel soha nem állt elő – ilyen 

alapon a mostani kérelmező olyan fákat is kivágna melyek a tulajdonostársának a 

területrészén voltak. 

Legvégül egy fontos szempont, hogy mindig minden ingatlanügyet külön kell kezelni – tehát 

az egyik adásvételnél lehet, hogy beszámítunk valamit amit a másiknál nem - végülis alku 

tárgya, hogy mit számítunk be, mit engedünk és mit nem. Amennyiben valóban volt olyan 

egyezség, hogy fákat vághassanak ki a területről akkor ezt illik betartani. 

Sajnos itt másra mint józan mérlegelésre nincs lehetőség. 

Ennek jegyében kérjük a T. Testület döntését. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dancsecs Rezső Szentgotthárd, 

Kis u. 3. alatti lakosnak a szentgotthárdi 090/16 hrsz-ú, korábban a tulajdonában volt, később 

az önkormányzatnak eladott területén lévő fák kivágására vonatkozó kérelmét 

„A” variáció: támogatja, a fák levégését engedélyezi  

„AA” variáció: a területen tervezett árokkialakítási – vízelvezetési munkálatok elvégzése 

után   

„Ab” variáció: a jelen határozat kézhezvételát követően 

 

„B” variáció: nem támogatja.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23. 

                                                                                                      
         Huszár Gábor  

         polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal 

munkájáról. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

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

 

A 2017. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a 

Képviselő-testület de minimis támogatásan részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek 

összege 1 100 000 forint. 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben márciusban kerül rá 

sor.) 

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

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2017. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi 

ülésen történik.  

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.  

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

távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a 

benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint 

állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot 

kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.) 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

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

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 
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8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben kerül 

benyújtásra. 

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

és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing 

az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a  Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról kell, hogy döntsön. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek.  Ez a januári ülésen lenne aktuális, de az előterjesztés időpontjában még nem 

rendelkezünk teljes állománnyal, ezért ezt a februári ülés anyagában hozzuk. 

 

 

II. 

2016. december 

 

Városüzemeltetés: 

 

Építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 2 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 9 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Nyilatkozatok: 1 

Belföldi jogsegély: 1 

 

 

Két ülés között történtek 

Városüzemeltetés: 

 

2017. január 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október 26.-i  

megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület épület bontási 

munkái tárgyában az UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát az eljárás nyertesének 

nyilvánította. A bontási munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület átadás-

átvételi eljárás 2016. december 1.-én megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását 

a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési 

határideje: I. ütem: épület bontása 2017. március 31., II. ütem: szomszédos ingatlan 

oromfalazatának helyreállítása 2017. május 31. 

 

 Tervezési árajánlatot kértünk Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli 

tervdokumentációjának és az épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási engedélyezési 

tervdokumentációjának az elkészítésére. Az épület építési engedélyezési tervei 2016. 

évben elkészültek. 

Tervezési koncepció: 

 Az elkészült engedélyezési terv alapján kivitelezési terv elkészítése - épület felújítása, 

átalakítása: fedélszék felújítása, megerősítése, héjazat cseréje. Vizesblokk-ok 

kialakítása, átalakítása. Épületgépészeti-, villamossági rekonstrukció  

 A lakás épületrész homlokzati felújítása a már megtervezésre került Művelődési ház 

megjelenésével azonos kivitelben. (hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje) 

 

 Tervezési árajánlatot kértünk a Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati 

felújítás tervdokumentációjának elkészítésére.   

 Tervezési koncepció: 

 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje 

 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése 

 nagyterem belső nyílászárók cseréje 

 

 Tervezési árajánlatot kértünk a Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % 

-os lejtő tervrajzainak az elkészítésére. 

 Tervezési koncepció: 

 betegszállítás során a mentőtisztek által használt kézi tolókocsi és gyalogos 

közlekedésre alkalmas 8 – 10 % -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású 

lejtő építése 

 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás) 

 

 Tervezési árajánlatot kértünk Szentgotthárd – Máriaújfalu Mérlegház bontási 

tervdokumentációjának és kiállítási épület engedélyezési tervdokumentációjának az 

elkészítésére. 

  Tervezési koncepció: 

 A Mérlegház teljes elbontása 

 Tűzoltófecskendő kiállítására szolgáló tetővel ellátott, nyitott kiállítótér kialakítása 
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 Tervezési árajánlatot kértünk Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület 

felújításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítésére.  

 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 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése” 

elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg Energetikai 

Kft.-vel megkötött szerződés alapján csaknem 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. Jelenleg 

folyamatban van a Széchenyi István Általános Iskolánál és Széll Kálmán téren, valamint a 

Széchenyi úti átjáróban lévő lámpatestek cseréje. Továbbá megrendeltük az 

áramszolgáltató által közelmúltban helyreállított kandelábere lámpafejek pótlására az 

alábbi helyszíneken: a Hunyadi úti temető utáni oszlop, Hunyadi úton felállított kétkarú 

oszlopra, Termálfürdőhöz vezető úton lévő helyreállított oszlopra, Árpád u. 13. udvarán 

helyreállított oszlopra. Ajánlatot kértünk lámpatestek felszerelésére Máriaújfalu 2694 hrsz. 

elé, Tótfalusi út 215. hsz. elé, illetve a Széll K. tér templom melletti oszlopára. 

 

 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 január hónapban eddig egy (1) szakaszhibát jelentettünk be. A 

szakaszhibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának, az egyedi hibák elhárítása 

pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A 

bejelentett hibák elhárítása folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. június 13-án 

megtartott ülésén az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill. Akác utca), illetve a 

Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban hozott döntései alapján a megkötött 

szerződések teljesítése megtörtént. A útfelújítások I. résznél (Zsidai út II. ütem felújítása, 

illetve a Kossuth utcai parkoló átépítés) az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád 

út 19.), Az útfelújítások II. résznél (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP Bt. 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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(9761 Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.) volt a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi 

eljárások sikeresen lezajlottak. A Kossuth L. utcai parkoló forgalomba helyezési 

engedélyét megkaptuk az alábbi kikötésekkel: 1. a kiépült parkolót funkciójának 

megfelelően a földhivatali ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni, ennek folyamata 

elindításra került. 2. Az „Állj! Elsőbbség adás kötelező!” tábla vonalában a felállási 

vonalat ill. a STOP feliratot a burkolatra kell festeni. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július 25-én 

megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új nyílt csapadékvíz-

elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű beszerzési eljárás lezárásáról. A 

nyertes ajánlattevővel a VÍZÉPTEK Bt.-vel (9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a 

szerződéskötés megtörtént. A munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án 

került sor. A munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kellett venni a 

természetvédelmi hatóság előírásait is. A teljesítés jelenleg folyamatban van. 

 

 Megtörtént a karácsonyi díszkivilágítás le és felszerelése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

 Kihelyezésre került a Hunyadi úti buszmegálló épületéhez 2 db 120 l kuka, lánccal, 

felfüggesztéssel; Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm hosszúságú zárt 

csapadék-csatorna kiépítésének, illetve a Vakarcs K. utca (Duxler utca – Új utca közötti 

szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok folyásfenék lapozása. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely  

 

 A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés alapján nyolc (8) 

helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior támogatási igényt nyújtottunk be. A 

Belügyminisztérium honlapján megjelent információ alapján a 2016. október 12-én kelt 

döntés értelmében 13 527 000,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló 

Támogatói Okirat az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból 

megvalósuló beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük. 

 

 Megtörtént Szentgotthárd, Jakabháza csirketelep és Mese parkoló előtti folyóka tisztítása. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént Szentgotthárd, a Füzesi úti kerékpárút mentén a vápacsatorna hídján a hídkorlát 

végeire, ill. a megszakításoknál fényvisszaverő prizma felszereléséről. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 
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 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést követően a 

piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült engedélyezési terv közlekedés 

hatósági engedélyezés alatt van. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd 

 

 Megtörtént az 1956-os emlékpark elejénél lévő tűzcsap helyreállítása. Kivitelező: 

VASIVÍZ Zrt 

 

 Árajánlatot kértünk a Szentgotthárd-Jakabháza városrész mindkét végében lévő 

meghibásodott sebességkijelző berendezések javítására. Ajánlatot adó: Elektron Kft., 

Zalaegerszeg 

 

 Árajánlatot kértünk a Széchenyi István Általános Iskola és Kolostor étterem közötti 

kerékpárút közvilágításának megtervezésére. Ajánlatot adó: Villkász Kft., Szombathely 

 

 Árajánlatot kértünk Kossuth L. u. parkoló közvilágításának kivitelezésére. Ajánlatot adó: 

Villkász Kft., Szombathely 

 

 Árajánlatot kértünk a Mikes K. utca és a Radnóti u. felújításának tervezésére. Ajánlatot 

adó: ZALA WEST-PLAN Bt., Zalaegerszeg 

 

 Árajánlatot kértünk a Fürdő utca – Kossuth L. utcai parkoló összenyitás engedélyezési 

tervének elkészítésére. Ajánlatot adó: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd 

 

 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2017. január 

 

Költségvetési feladatok: 

 

Az elmúlt időszakban a legnagyobb feladatot a szabályzatunknak megfelelő 3 éves nagyleltár 

okozta, kiegészítve az oktatási intézmények vagyonkezelésbe adásával. Az oktatási 

intézményeket továbbiakban működtető KLIK a saját nyilvántartásának megfelelőn szeretné a 

tárgyi eszközöket, ezért három pénzügyes az év végi illetve év eleji munkadömping közepette 

ennek tesz eleget. 

A hónap az előző év lezárásáról, az új év költségvetésének összeállításáról, valamint az 

átmenetben a pénzügyi működés biztosításáról szólt.  

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi bevallások 

- 2016. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  
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- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2016. havi PM info elkészítése 

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.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 

Évvégi-éveleji feladatok  

Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél év végi zárási feladatok, év eleji nyitási 

feladatok. 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: 
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- A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendeletet módosította a Képviselő-testület az 1/2016. (I. 28.) 

önkormányzati rendelettel. A rendelet értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati 

rendeletet módosította a Képviselő-testület 2016 januárjában a 2/2016. (I. 28.) 

önkormányzati rendelettel. A rendelet most módosítást nem igényel. 

 

- A helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendeletet módosította a 

Képviselő-testület a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelettel. A helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet most módosítást nem igényel. 

 

 

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

2016. december 

 

A decemberi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el megválaszolatlan felvetés. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri 

Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. január 23. 

         

                           Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 1. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. január 23-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

355 197 879,- 299 778 838,- 55 419 041,- 

1477/2014 Korm rend. szerint a 

projekt eredeti elszámolható 

összköltsége nettó 355 197 880 Ft, a 

támogatás intenzitása 84,397699 %.  

A 1640/2016. (XI. 8.) Korm. 

határozat 2016. november 8-án 

126.429.543 Ft-tal megemelte a 

projekt  támogatását, így a teljes 

támogatási összeg nettó 

426.208.381 Ft, a megemelt önerő 

pedig nettó 102.164.199 Ft. 

A projekthez kapcsolódó Mérnök 

szerződés (mérnöki és műszaki 

felügyelet) aláírásra került az 

UTIBER Közúti Beruházó Kft-vel. 

Az NFP előkészítette a kivitelezővel a 

vállalkozási szerződést, melynek 

aláírására várhatóan 2017 

januárban sor kerül. az 

Önkormányzat és a nyertes Colas 

Zrt. között 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

Miniszterelnökség 

 
252/2014. 22.000.000,-  22.000.000,- 0,- 

2015 november 30-án a 

projekt lezárult. Záró kifizetési 

kérelmet beadtuk. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

Belügyminisztérium  2 000 000,- 2 000 000,- 0,- 

Nyert! Digitális terepasztal 

német nyelvű fejlesztése. A 

támogatás felhasználásának 

végső határideje  

2017. dec. 31. Kivitelezővel 

megkötöttük a szerződést. 
 

SZEOB Játékvár 

Óvoda bővítése és 

energetikai felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 
103/2016. 150 000 000,- 

Elbírálás 

alatt 
26 647 200,- 

A pályázat 2016.05.23-án 

benyújtásra került. Október 

végén tisztázó kérdéseket 
kaptunk, melyeket 

megválaszoltunk. Elbírálás 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Arany János Iskola 

energetikai 

fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 
139/2016. 159 422 409,- 

Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.06.30-án 

benyújtásra került. Hiánypótlás 

határideje 2016. augusztus 

15., beküldésre került. 
Elbírálás folyamatban. 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés 

Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 299 765 000,- 

Elbírálás 

alatt 
0,- 

A pályázat 2016.07.06-án 

benyújtásra került. Elbírálás 

folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása – ÓVODA 

VIZESBLOKK 

Belügyminisztérium 120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- 

A támogatási szerződés 

aláírásra került. Befejezési 
határidő 2017.december 31. 

A felújításra várhatóan 

2017. nyarán kerül sor. A 

közbeszerzési pályázatot  

januárban tervezzük kiírni.  

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 120/2016. 31 982 804,- nem nyert 16 982 804,- 
Tartaléklistán sem nyert, 

megpróbáljuk majd újból 

benyújtani   
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0011  

    

69/2012. 

KT 

határozat 

 

20/2012. 

TT 

határozat 

12.750.000,- 

Ft 

12.750.000,

- Ft 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Programok megvalósítása 

megtörtént. Konzorcium 

partnerként vettünk részt a 

projektben, minden kifizetési 

kérelmünk pozitív elbírálásban 

részesült. A projektzárásra 

2015. augusztus 31-én került 

sor. Szinte minden 

vállalásunkat maradéktalanul 

teljesíteni tudtuk, jelenleg a 

fenntartási időszak zajlik a 

Rendelőintézettel és a 

Falugondnoki Szolgálattal 

közösen. 

Helyszíni ellenőrzésre került 

sor 2016. április 13-án, ami a 

Rendelőintézetnél tapasztalt 

hiányosságok miatt 

félbeszakadt, ezért a 

közeljövőben ismét 

megtörténik az ellenőrzés. A 

minket érintő számlák 

ellenőrzése során nem merült 

fel probléma.  Az ellenőrzés 

ismét lezajlott, minden 

beszámolót és számlát 

rendben elfogadtak. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

1. világháborús 

szobor felújítás 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

206/2015 1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft 578.610,- Ft 

A pályázat keretében az 

elhanyagolt, forráshiány miatt 

nem megfelelően gondozott 
első világháborús emlékművek 

állagmegőrző karbantartására 

és felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. 

Szentgotthárd 2015. október 

13-án beadott pályázata a 

rábakethelyi Brenner János tér 
316 hrsz. 1. világháborús 

szobor felújítására vonatkozik. 

Pályázat NYERT! A pályázat 

megvalósult, elszámolása 

benyújtásra került, illetve már 

le is zárult. 

Művelődésház 

felújítása 

Vidékfejlesztési 

Program 
105/2016 57.845.562,- 

Ft 
elbírálás alatt 

14.461.391,- 

Ft 

Művelődésház külső 

homlokzatának és 

tetőszerkezetének felújítása. A 
pályázat benyújtásra került, 

melyről már hiánypótlás is 

érkezett, amit teljesítettünk. 

Nem nyert. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúráján

ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- 

Ft 
elbírálás alatt 0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 
buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési 

infrastruktúra (út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 
Jelenleg elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 350.000 € elbírálás alatt 52.500 € 

A projekt magába foglalná a 

fagerenda födém, a 

mennyezetkép és az oldalfalak 
díszítőfestésének restaurálását, 

illetve az ablakok, ajtók és a 

hajópadlók rekonstrukcióját is. 

Szlovén partnerekkel Maribor 

vezetésével, illetve a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeummal és a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel közösen 

vennénk részt, melyben a 

kolostorépületünk ciszter 

könyvtárának felújítása 

történhetne meg. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 
elbírálása folyamatban van.  

a pályázat nem nyert 

támogatást,azonban 

augusztusban ismét 

benyújtásra került egy új 
elbírálásra.  Nem nyert. 

Újabb pályázati lehetőség miatt 
felülvizsgáljuk és előkészítjük 

újra. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € elbírálás alatt 14.191 € 

Közösen nyújtunk be 

pályázatot szlovén oldalról 

Apace, Szent András, Szent 
Anna, Lenart 

településekkel, illetve a 

Szlovén Örökségvédelmi 

Intézettel, magyar oldalról 

pedig pedig Őriszentpéter 

városával. Ennek a 

projektnek a keretében sor 
kerülne a Refektórium 

épületének oldalsó 

faburkolatának 

visszaállítására és 

restaurálására (lásd: I. 

számú melléklet), illetve 
ehhez kapcsolódóan - 

kötelező elemként - egy 

kvízjáték is kidolgozásra 

kerülne az idelátogató 

turisták számára a 

Refektórium kapcsán, a 

ciszter hagyományokra 
vonatkozóan. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 
elbírálása folyamatban van.  

a pályázat nem nyert 

támogatást, azonban 

augusztusban ismét 
benyújtásra került egy új 

elbírálásra.  Nyert! 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- 

Ft 

elbírálás 

alatt 
0 Ft 

A Várkert fejlesztése, illetve 

bővítése. Növényzet 

rekonstrukciója, 
utcabútorok elhelyezése, tó 

kialakítása szerepel a 

tervezett tevékenységek 

között. A pályázat beadásra 

került, jelenleg elbírálás 

alatt áll. Az első körös 

bírálaton átment a projekt, 
jelenleg tartalmi 

értékelésen van. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még 

nem kaptuk 

kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói döntés 

jelenleg folyamatban, addig 

nem ismerjük a végleges 
költségvetését a 

projektnek. Tervezett 

tevékenységek között 

szerepel a városmarketing 

fejlesztése, városarculat 

egységesítése és 

kialakítása, illetve a helyi 
termék és ezzel együtt a 

termelői piac fejlesztése. A 

Támogatáskezelő az 

indikátorok és a 

célcsoportok elérési 

lehetőségeinek 
felülvizsgálatát kérte, 

emiatt nem kaptuk még 

meg a végleges szerződést, 

azonban a pozitív elbírálás 

már megtörtént, nyert!   
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- 

Ft 

(futókör 

esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 

400 m-es futókörre 

nyújtottunk be pályázatot. 
A sportparkok tervezett 

helyszínei: 

- a szentgotthárdi 

sporttelepen „D típusú” 

sportpark és 

- a „Várkert” közparkban „D 

típusú” sportpark és 
- a Szabadság téri „Liget” 

közparkban „D típusú” 

sportpark 

A futókör tervezett 

helyszíne: 

- szentgotthárdi sporttelep 
A pályázat benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás 

alatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 
261/2016 99.974.655,- 

Ft 
elbírálás alatt 

4.998.733,- 

Ft 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése: 
- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak 

javítása 

A pályázat benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás 
alatt. 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2017. január 23-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 

Központ - nyomtató 

beszerzése 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

szociális Hivatal 

16/2016. 
149.860 Ft 

nyomtató 

beszerzés 

149 860,- 0 Ft 

Nyert  

A Támogatási Szerződés 
megkötésre került és a 

beszerzés is megtörtént. Az 

elszámolás határideje 2017. 

január 31. 

Városi Gondozási 

Központ - gépjármű 

beszerzése 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

szociális Hivatal 

16/2016. 

7.900.000 Ft 

gépjármű 

beszerzés 

 

- - 
Nem nyert 

A szentgotthárdi 

1956-os emlékpark 

felújítása 

Közép- és Kelet-

európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

237/2016 bruttó 

2.509.294 
elbírálás alatt 30.000 Ft 

A pályázat benyújtásra 

került, jelenleg elbírálás 

alatt van 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 

rendeletének elfogadása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 1-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A költségvetési tervet meghatározó alapelvek, keretek 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi 

költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak 

végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), és az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza. 

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg 

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület 

részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt 

bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik: 

l . Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

2. Előirányzat felhasználási ütemtervet 

3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is 

4. Közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 

értelmező kimutatást. 

5. Az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető. 

2017. évben az adóerő-képesség figyelembevétele miatt önkormányzatunk továbbra sem 

részesül egyes költségvetési támogatásban (települési önkormányzatok működési 

támogatása). Továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, 

változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret. 

Ugyanakkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján 2017. január 1-től 

a köznevelési intézményekkel kapcsolatos működtetési jogok és kötelezettségek átkerülnek a 

Tankerületi Központhoz, ezért 2017-től az önkormányzatoktól „szolidaritási hozzájárulás” 
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címen a központi támogatások terhére vonnak el összeget az iskolák állami működtetésének 

fedezetére.  

A képviselő-testület  33/2016. (XII. 1.) önkormányzati  rendeletében az Önkormányzat saját 

bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői 

illetményalaptól (38.650 Ft) 30%-os eltérítését fogadta el. 

A költségvetés tervezésénél a következő kiemelt célkitűzéseket határozza meg: 

 

- Az intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése 

- Az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok 

prioritásának biztosítása 

- Az előző évek folyamán beadott pályázatok önerő biztosításához szükséges fedezet 

biztosítása 

- Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt 

ingatlanok értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. (telkek) 

- Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 

meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 

bevételek realizálását.  

- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében célszerű lenne 

általános tartalékot képezni. 

- A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal 

összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására, s a döntés 

előtt vizsgálni a több éves kihatással járó kötelezettségeket. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Hivatal szakmai szervezeti egységei és a 

költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási 

szerződésekben meghatározott feladatairą, valamint a Képviselő-testület és Szervezeti és 

Működési Szabályzatban meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat 

kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban 

elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és 

folyamatban lévő feladatok forrásigényét. 

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat 

ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, valamint költségvetési hiánnyal nem 

terveztünk.   

A beterjesztett költségvetés ismertetése  

Bevételek:  

A bevétel tartalmazza az önkormányzatnak járó 292 111 420 forint állami támogatást, 

melyből a kiadások között terveztük a fizetendő szolidaritási hozzájárulást –KLIK 

vagyonkezelésébe került oktatási intézmények működtetésére - 208 892 117 forint összegben. 

A helyi adókat - a bevallások alapján járó ténylegesen befolyó összeget - megemeltük 100 

millió forinttal, a terület (ingatlan) értékesítést 150 millió forinttal. Pénzmaradványként 

terveztünk 300 millió forintot, mely az áthúzódó kiadások, megnyert és leutalt pályázatokat 

(Kubinyi múzeumi pályázat, SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk, vis maior) fedezi. 

Kiadások: 
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A működési kiadásokat mind intézményi, mind önkormányzati szinten teljes összegben 

megterveztük, ugyanakkor az előző évektől eltérően a felhalmozási kiadások csak a 

kötelezettséggel terhelt, szerződéses, valamint áthúzódó összegeket tartalmazza. A 

beruházások, pályázati önrészek melyeket a 2016. novemberi „költségvetési sarokszámok” 

című előterjesztés tartalmazott több százmillió forintos összegben kikerült, helyette 

130 254 418 forint összeggel a tartalékok között terveztük. Ez az összeg szolgál az 

útépítésekre, útfelújításokra, beruházásokra, pályázati önrészekre, előfinanszírozásokra. 

A költségvetés nem tartalmazza a pályázaton megnyert, de részleteiben nem ismert ún 

„Máriaújfalui szennyvíz beruházás” költségeit. A rendelkezésre álló szerződés alapján két 

intervallum ismert: 2017 február a projektdokumentáció benyújtása, valamint a 2019. május 

31. a projekt befejezése.  A projektben 78 791 620 Ft (önerő) + 13 500 000 Ft (vissza nem 

igényelhető ÁFA)= 92 291 620 Ft lesz a saját bekerülési költségünk.  

A 2016. évben benyújtott pályázatok Képviselő-testület által elfogadott önrészeit sem 

tartalmazza egyedenként a költségvetés, mivel a pályázatok jelentős része elbírálás alatt van 

és a megvalósítás időpontja is képlékeny.  

Célszerűbbnek gondoltunk egy tartalék keretet biztosítani ezekhez a feladatokhoz és az év 

folyamán ez az összeg az aktuális felhalmozási/pályázati kiadási szükséglet szerint kerül 

felhasználásra! 

Intézmények: 

Az intézmények költségvetésének emelkedését jelentős részben a bérek garantált 

minimálbérre való emelése jelenti, valamint a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás 

költségei. Ezen kívül: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum költségvetése az előző évhez viszonyítva a 

felnőtt olvasóterem világítástechnikai megoldását festéssel kb 6 millió forint, illetve a 

Múzeum kiállítás installálás, szerelés munkálatait kb 800 ezer forint tartalmazza. (Az 

összegek árajánlat alapján kerültek a költségvetésbe!) A kulturális ágazatban a 

közalkalmazottaknak járó 15%-os pótlékot nem tartalmazza az intézmény költségvetése, azt 

pótelőirányzatban adjuk az intézmény részére. A  összeg bevétele havi igénylésként az állam 

fedezi az önkormányzatnak. 

Rendelőintézet költségvetése az előző évhez viszonyítva jelentősebb beruházási költséget a 

fogászati- és szemészeti szakrendelőbe. Az előző évhez hasonlóan tartalmazza az EFI Iroda 

működési költségét 25 200 000 forint összegben. Az EFI Irodát 2018. augusztus 31-ig fenn 

kell tartanunk. Az elmúlt évben ezt az összeget támogatásban megkaptuk, s visszakerült az 

önkormányzat költségvetésébe.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése dologi szinten maradt az előző évi 

szinten. 

Városi Gondozási Központ az állami támogatás átalakulása és csökkenése, a 

létszámcsökkenés hozzájárult abban, hogy az intézmény költségvetése növekedett. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 1 600 000 forintban részesül az intézmény, ténylegesen 

9 340 000 forint a költsége. A házi segítségnyújtás támogatás nyújtásának feltételei is 

szigorodtak, kevesebben tudnak részt venni benne. 
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SZEOB Játékvár Óvoda: Az Óvoda óvónő hiánnyal küszködik. A törvényben 

meghatározottak szerint nyugdíjba vonulókkal próbálja helyettesíteni a hiányzó létszámot. 

SZEOB Tótágas Bölcsőde költségvetése az előző évhez hasonlóan alakul. 2016-ban nem 

valósult meg a vízpermetező, melyre a forrást biztosította az önkormányzat.   

Önkormányzat: 

Működési kiadások között szerepel a 272/2016. Képviselő-testületi határozat alapján 20 millió 

forint rendezvényi keret, a Magyar Ápolók Egyesületének Vas megyei szervezete részére 

100 000 forint, az ingatlanértékesítést 150 millió forinttal megemeltük, valamint a helyi adót 

100 millió forinttal.  A megnyert pályázatok bevétele tervezésre került: SZEOB vizesblokk, 

Kubinyi pályázat, vis maior.  A tartalékban a háziorvosi rendelőnél „rámpa” építése 4 millió 

forinttal, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület többletigénye 6 378 760 forint ( 272/2016.hat 

alapján a részletes költségvetési kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.), valamint az az 

összeg, mellyel emelkedne a vásárolt élelmezés (10 millió forint), a takarítás (1 millió forint) 

költsége, amennyiben a testület támogatja  a kérelmet, az Ifjúsági Tanács részére 1 millió 

forint, a városrészek 2 millió forint, a művésztelep 1 millió forint, a civilek 3 millió forint.   

A sporttelep üzemeltetésére és a műfüves pálya karbantartására 17 852 000 forintot 

terveztünk, az ebtelep fenntartására 6 000 003 forintot, az áthúzódó ebrendészeti telep 

kialakításához 1 200 000 forintot. 10 000 000 forintot állítottunk be az oktatási intézmények 

2016. évi közüzemi számláinak áthúzódása miatt, valamint a tornacsarnokok működtetésére. 

 

A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1. napi hatállyal módosította a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) polgármesteri 

illetményre vonatkozó §-ait az alábbiak szerint:Mötv.  

71. § (2)A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével. 

 71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  

e) 60%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében  

2010. évi XLIII. törvénya központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 

Kttv.  
131. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre 

jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói 

intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. 

 

A köztisztviselői illetményalapot a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, melynek jelenleg 

hatályos mértéke 38.650- Ft.  

 
az államtitkár mértéke összege 

alapilletménye a köztisztisztviselői illetményalap tizenkétszerese 463.800- Ft 
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(38.650- Ft*12) 

illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a.  

 

231.900- Ft 

vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a 301.470- Ft 

összesen:  997.170- Ft 

összesen kerekítve:  997.200- Ft 

 

A polgármester illetménye 5001-10.000 fő lakosságszámú település esetén : 

 

a polgármester illetménye az államtitkár illetményének 60%-a 598.320- 

a polgármester illetménye 

kerekítve: 

 598.300- Ft 

 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a polgármester havonta az illetményének  15%-ában 

meghatározott mértékű költségtérítésre jogosult. (598.300- Ft*  15%= 89.745- Ft)  

Az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályok: 

Mötv.  
71.§ (5)A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-

testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.( 299.150- Ft) 

80. (2)A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. ( 269.235- Ft) 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a 

megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

Labritz Béla társadalmi megbízatású alpolgármester jelenlegi tiszteletdíja 172.800- Ft, 

költségtérítése 25.920- Ft. A fenti jogszabály alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíja max. 269.200- Ft/ hó összeg lehet. 

Köztisztviselői illetményalap 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló2016. évi XC. törvény ( a 

továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdése alapján lehetővé vált, hogy a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv. ) 132. §-a által meghatározottaknál magasabb 

összegben állapítsa meg a köztisztviselői illetményalapot. A jelenlegi illetménylap bruttó 

38.650- Ft, amely 2008 óta nem változott, miközben  a bruttó  reálbérek  2008- 2016. között 

29, 6 %-kal nőttek. Miután az illetményalap nem változott, a 2017. évre azonban a központi 

intézkedések következtében rendezték a kötelező minimálbéreket, így a hivatalban a 

középfokú végzettségűek kötelezően megadandó  minimálbére elérte a diplomás béreket. Az 

ebből fakadó bérfeszültségeket mindenképpen kezelni szükséges. Tény az is, hogy az 

illetményalap emelésére csak ebben az évben ad lehetőséget a törvény így jövőre ez a 

probléma ismét előkerülhet. A költségvetési rendelettervezetben tervezett br. 42.515- Ft-os 

illetményalap 10%-os növekedést jelent.  

Felhalmozási kiadások:  

A fentiek alapján a beruházások-felújításokra, valamint pályázatokra fordítható összeget 

130 254 418 Ft-tal a tartalékban terveztük, mely tartalmazza a 272/2016. számú Képviselő-

testületi határozat szerinti 50 millió forintot is. A Gotthard Therm Kft kötvényének 

kezességvállalásához 330 milliót, beruházásokra 175 240 454 forintot, felújítási kiadásokra 

110 179 360 forintot tartalmaz a költségvetés. Ugyanakkor az önkormányzati ingatlanokra 

tervezett felújítási költség  
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Nem tartalmazza a költségvetés a laktanya épületben lakások kialakításának költségeit a 

272/2016. Képviselő-testületi határozat szerint.  Mivel ez a projekt csak hitel 

igénybevételéből valósítható meg, így kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi 

költségvetési rendeletében hitel/kiadás, ezt foglalja bele! 

 

Nem került tervezésre: 

Jánosik és Tsa kérelem: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben (Arany János Általános Iskola, 

Széchenyi István Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Takács Jenő 

Művészetoktatási Intézmény, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Közös Önkormányzati 

Hivatal, Szakorvosi- és Háziorvosi Rendelő, Móra Ferenc Könyvtár) a takarítási feladatokat 

határozatlan idejű megbízási szerződés keretében a Jánosik és Társa kft látja el. Az 1. számú 

mellékletként csatolt levelükben 2017. január 1-től a szolgáltatási díjuk 5%-al történő 

emelését kérelmezik a szerződésben szereplő díjhoz képest. 

A megkötött szerződésünk lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy az infláció mértékéig 

emelje a szolgáltatás díját. A Kbt a mindenkor hatályos rendelkezései lehetővé teszik a 

szerződés felülvizsgálatát. 2013-ban került sor díjemelésre a 150/2013. számú határozattal, 

5,7%-kal.  

Így a takarítási szolgáltatás díja 1 millió forinttal emelkedne, melyet tartalékban terveztünk. 

(A 2017-es kiadási összeg már nem tartalmazza az oktatási intézményekre jutó összeget.)  

Ugyanakkor célszerű a takarítási szolgáltatás egyéb lehetőségeinek megvizsgálása. 

JustFood kérelme: 

Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. Közétkeztetés folyik az 

óvodában és a bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban 

meghatározott körben a felnőtt korosztály számára is. Az iskolai oktatásban 2013-tól indult új 

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

(köznevelési) intézményekben az üzemeltetési feladatok közé beletartozott a tanulók 

étkeztetésének biztosítása is. Ez a feladat az iskolarendszer fenntartási és működtetési 

feladatainak további átszervezése után 2017-től is önkormányzati feladat marad. A székhely 

önkormányzat feladata a szakképző iskolai tanulók étkeztetése is. Mindezekre tekintettel az 

élelmezéssel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell meghoznia. 

A nyersanyagnormák meghatározásánál a fentiekre tekintettel tesszük meg a javaslatokat.     

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

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött szerződésre 

tekintettel a szolgáltató javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag 

normáinak meghatározásához. A szolgáltató 2017. évre nyersanyagnorma emelést  javasolt, 

melyet a Képviselő-testület az októberi ülésén nem fogadott el.  
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Időközben a jövőre életbe lépő minimálbér emelkedés jelentős többletköltséget jelent a 

szolgáltató részére, ezért az 1. számú mellékletben található kérelemmel fordult az 

Önkormányzat felé.  A JustFood Kft által javasolt rezsiköltség a tavalyi szinten 72%-ról 82%-

ra nő. 

A rezsiköltség emelkedés vásárolt élelmezés költsége 2017. évre 10 millió forinttal 

emelkedne, melyet hasonlóan az előző kérelemhez a tartalékban terveztük. 

Városi Gondozási Központ 

Az intézményben a garantált minimálbér bevezetése jelentős bérfeszültséget okozott, ezért a 

mellékelt kérelmében ennek kiváltására 1 727 800 Ft többlettámogatást kér. Az intézmény 

költségvetésében az összeg rendelkezésre áll. 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Az intézmény igazgatója a mellékelt kérelmében a Kjt-ben foglaltak alapján 3 673 054 Ft 

többlettámogatást kér az óvodai nevelést segítő munkavállalók garantált minimálbér feletti 

díjazásához. Az intézmény költségvetésében az összeg rendelkezésre áll. 

Rendelőintézet 

A 2015-ben az önkormányzat által átvett gyermekorvosi körzet asszisztenciáját a 

Rendelőintézet közalkalmazottként tovább foglalkoztatta, ehhez engedélyezett létszámot is 

kapott a Képviselő-testülettől. 2016. októberben kérte a napi munkaidejének 6 órában való 

megállapítását, melyet az intézmény elfogadott. Az intézményvezető által benyújtott 

kérelemben kéri a közalkalmazott bérének újbóli 8 órás megállapítását, mivel a munkavállaló 

visszakérte a napi 8 órás foglalkoztatását. 

A fenti három intézmény által kért többletigény nem szerepel a költségvetésben, amennyiben 

a Képviselő-testület elfogadja a kérelmeket az intézmény saját költségvetésének terhére tegye, 

hisz, amennyiben az év folyamán az intézmény saját előirányzata nem fedezi, úgy 

pótelőirányzatként igényelheti az önkormányzattól. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az  Állami Számvevőszék ellenőrzése 

során javasolta a Képviselő-testületnek egyensúlyi tartalék képzését. Az előző években 

forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett ilyen tartalékot. Ugyanakkor nemcsak 

a Gotthard Therm Kötvény kezességvállalása miatt, hanem a pályázatok előfinanszírozásához 

is jelentős tartalékra lenne szüksége az Önkormányzatnak. Ennek hiányában az elnyert 

pályázatok más költségvetési kiadások terhére valósulhatnak meg. Ugyancsak tartalék 

elkülönítésére lenne szükség a költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága 

érdekében.   Mivel tartalékot nem képeztünk, ezért a költségvetés végrehajtása különösen 

nagy felelősséggel jár. 

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak 

alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok 

költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
153 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, 

az önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha 

azok nem engedélykötelesek.  

Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a.  

Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési 

rendeletében rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel 

megvalósítani kívánt felújítási és beruházási kiadásai  kapcsán kíván hitelt felvenni. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán 

a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség 

lesz, azt megtehesse. 

Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 

törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve 

az erre irányuló információkat az előterjesztés 2. számú .mellékletében (Adósságot 

keletkeztető ügyletek/határozathoz) mutatjuk be. 

Összefoglalás: 

Bevételeink tervezése Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. 

törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz 

hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. 

 

A 2017. évi költségvetés tervezésénél a következő kiemelt célkitűzéseket határozza meg: 

- Az intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése 

- Az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok 

prioritásának biztosítása 

- Az előző évek folyamán beadott pályázatok önerő biztosításához szükséges fedezet 

biztosítása 

 

A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett 

elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott 

felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási, 

valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával 

kapcsolatosan. Pótelőirányzatok, pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg 

megalapozott igények alapján történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési szerv 

vezetője lehetőség szerint elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja 

megoldani forráshiányát. 

A már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési 

forrásainkat kiegészítve segítik elő város további fejlődését. Ugyanakkor fontos felhívni a 

figyelmet arra, hogy önkormányzatunk tartalékkal nem rendelkezik, ezért a pályázati 

előfinanszírozások a költségvetésben tervezett kiadások terhére történik. Emiatt szükséges a 

hatásvizsgálatokat pályázati előterjesztésekben komolyan venni és részletesen leírni 

melyik évben, mennyi összeggel terhelődik a költségvetés, lehívható-e előleg, mennyi, 

elszámolási időpontok, a visszaigénylés ténylegesen mikor várható, s végül a megvalósult 
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pályázat a későbbiekben milyen anyagi terhet jelent az önkormányzat számára stb. 

Amennyiben ez a költségvetési évben nem realizálódik a költségvetési egyensúly fenntartása 

érdekében a Képviselő-testületnek szükséges dönteni arról, mely költségvetési tételek 

megvalósítása marad el, mely költségvetési tétel kerül elhalasztásra illetve elvonásra. 

 

A fentiek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési 

tervezetének hiánya 0 Ft. A tervezet nem tartalmaz olyan volumenű beruházást, amely külső 

finanszírozást igényelne, a beruházás-felújításhoz hitel felvételét nem terveztük. Amennyiben 

a Képviselő-testület a Kethelyi laktanya épületben kialakított lakásokat szeretné 2017. évben  

megvalósítani, akkor ezzel a hitelfelvétellel a költségvetést  növelni kell. 

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását a megkezdett, előkészített 

fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. Lehetőség szerint – pályázati források bevonásával 

– nem mondhatunk le a város további fejlődését szolgáló beruházások és felújítások 

indításáról sem. A költségvetés összeállításánál alapvető elvárás a hiány nélküli költségvetés. 

A most előterjesztett rendelettervezetben nem szerepel hiány.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalva határozati 

javaslatba foglalva hozzon döntést.   

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 

származó kötelezettségvállalások biztosítása.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes 

társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az 

önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások 

zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket 

ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van 

településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 

leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága 

miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása 

mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-

testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg 

és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében 

meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 

2017. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel 

az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 8. 

melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2017. évben 

adósságot keletkeztető ügylethez : nyújt be előzetes adatszolgáltatást. Mértéke: 

……….millió forint. 
 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéshez a 

következő módosításokat javasolja:  

3.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 

Jánosik és Társa kft takarítási szolgáltatási díjának emeléséhez 2017. január 1-től így a 

költségvetés főösszege és tartalma nem változik/vagy 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Jánosik és 

Társa kft takarítási szolgáltatási díjának 2017. január 1-től 5 %-kal történő emeléséhez. 

A költségvetés  főösszege nem változik, tartalma: a céltartalék összege 1 millió forinttal 

csökken. 

3.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 

JustFood kft élelmezési rezsiköltség díjának emeléséhez 2017. január 1-től így a 

költségvetés főösszege és tartalma nem változik / vagy 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a JustFood kft 

élelmezési rezsiköltség díjának 2017. január 1-től 72 %-ról 82%-ra történő emeléséhez. 
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A költségvetés  főösszege nem változik, tartalma: a céltartalék összege 10 millió 

forinttal csökken. 

3.3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ kérelmét nem támogatja / vagy 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi költségvetése terhére. 

3.4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi 

költségvetése terhére. 

3.5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi költségvetése terhére. 

 

4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési 

rendeletében az alábbi módosítások átvezetését javasolja: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 2017. január 1.  napjától   

598.300- Ft /hó összegben állapítja meg.  

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester  költségtérítését  2017. január 1.  

napjától   illetménye 15%-ában , azaz  89.745-Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai 

alkalmazott,  valamint a  polgármester 2017. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 

200.000- Ft / fő /év összegben határozza meg.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 
Szentgotthárd, 2017. január 23. 
 
                                                                                                          Huszár Gábor 
          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 

 

 

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje 

 

2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 649 555 420 Ft azaz kettőmilliárd-hatszáznegyvenkilencmillió-

ötszázötvenötezer-négyszázhúsz forintban 

b) bevételi főösszegét 2 649 555 420 Ft azaz kettőmilliárd-hatszáznegyvenkilencmillió-

ötszázötvenötezer-négyszázhúsz forintban, 

 állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2017. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza 

 

 (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 

részletezi. 

 

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

 

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza 

 

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 

melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 
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(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2017. évre 

a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

 

 

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

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

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2 149 678 420 Ft 

a) intézményi működési bevételek:             178 857 000 Ft,  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1 540 500 000 Ft 

c) Működési támogatások:              292 111 420 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             141 210 000 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek             199 627 000 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek             186 100 000 Ft 

b) Felhalmozási támogatások      13 527 000 Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek                  0 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.         250 000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  2 349 555 420 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 300 000 000 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány           0 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány   300 000 000 Ft. 

 

 

(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek   

     fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  300 000 000 Ft 

 

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

 

a) működési kiadások előirányzatra 1 850 028 903 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 621 409 814 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 167 746 878 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 10 369 825 Ft-ot 
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határoz meg. 

       

5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  360 566 000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  87 822 000 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  673 220 000 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  712 870 903 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre     644 188 03 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre     68 682 000 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata 15 550 000 Ft  

 Működési kiadások összesen:  1 820 028 903Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

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

4.000 e/Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete 2 000 e/Ft 

ab) katasztrófa alap 1 000 e/Ft 

ac) általános tartalék 1 000 e/Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 163 746 878 Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

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

 

a) Rendezvény Tört.Napok 1 000 000 Ft 

b) PKKE többlettámogatás         6 378 760 Ft 

c) háziorvosi rendelő rámpa               4 000 000 Ft 

c) Wifi kiépítése 647 700 Ft 

d) Intézménykarbantartás 3 000 000 Ft 

f) Környezetv. alap 1 000 000 Ft 

g) Működési céltartalék 3 200 000 Ft 

h) Egyéb tartalék  pályázati önrész, 

felhalmozási kiadás 

144 520 418 Ft 

   

   

 

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 292 111 420 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 226 765 537 Ft nem kerül 

folyósításra.) 
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7. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és munkavédelem, sporttelep 

üzemeltetés, ebtelep, köztemető fenntartása, mozi rezsitámogatás) ellátása – Szentgotthárdi 

Eszközkezelő Kft: 61 991 000 Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 40 678 760 Ft. 

 

 

3. Költségvetési létszámkeret 

 

8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2017. január 1-jén 89 

főben rögzíti.   

 

(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem 

léphetik túl. 

 

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

 

9.§ Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott 

költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel 

gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe 

véve. 

 

10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, 

valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 

meghatározott esetekben és módon van lehetőség 

 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati 

támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem 

teljesíthetők. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 

keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 

15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 

költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a 

költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-

testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési 

rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a 

bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat 

költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni. 

 

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján 

biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások 

előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó 

személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható. 
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(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 

munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a 

szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele 

nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját 

bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati 

támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új 

munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre 

vonatkozóan történhet. 

 

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi 

döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 

módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös 

Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 

előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi 

támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési 

rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

12.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat 

be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi 

juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 

10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának 

adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások 

kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, 

valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének 

véleményét. 

 

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos 

állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell. 

 

13.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 

fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A 

költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-

testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés, 

pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról, 

valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. 

 

14.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 
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költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

 

15.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 1.500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 2.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

 

16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 

egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az 

erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

 

(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott 

szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően 

kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás 

felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 

 

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles 

nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

 

17.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és 

időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 

  

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 

pénzmaradványát. 

 

(3) A 2017. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 

előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2017. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az 

intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

 

5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 
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18.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 

folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a 

Polgármester dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

 

20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul max 

150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez . 

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 

terheit a költségvetésében megtervezi. 

 

21.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 

lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.  

 

22.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 

megállapodás alapján történik. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

 

23.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a 

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 

és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 

intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.  

 

 

7. Módosító és záró rendelkezések 
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26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

. 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§: 

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 

 

2.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

3.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

4.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 

kerül a céltartalék. 

Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban. 

 

6.§ 

Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is 

rendezi. 

 

7.§ 

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 

 

8.§ 

A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi 

– erre külön mellékletek is szolgálnak. 

 

9-17.§ 

A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet 

itt szabályozza: 

 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, 

 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása, 



 

 

2017. február 1-jei képviselő-testületi ülés előterjesztései 

 

 
165 

 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat, 

 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás 

szabályait, 

 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének, 

 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 

18-22.§ 

A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra. 

A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és 

hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.  

 

23. § 

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 

 

24.§ - 26. § 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő 

intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet 

hatályba lépéséről 
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Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. február 01-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2016. januári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás 

működéséről évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 7 alkalommal ülésezett a polgármesterekből álló 

Társulási Tanács. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor 

kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. (A polgármesterek az orvosi 

ügyeleti ellátás kapcsán más alkalmakkor is egyeztettek tavaly, az orvosi ügyelet nem 

Társulás által ellátott feladat.) A kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői 

Kollégium tanácskozása az elmúlt időszakban nem volt jellemző, a felmerülő szakmai 

teendőket más csatornákon (telefonon, e-mailben) egyeztettük. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 34 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács 

által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (intézményátszervezés, szakmai 

programok,alapító okirat módosítás, továbbképzési tervek jóváhagyása, munkaterv 

elfogadása, térítési díj megállapítása, nyári zárva tartás meghatározása, magasabb vezetői  

beosztás ellátása, létszám bővítés jóváhagyása, pályázati projektek támogatása stb.), de a 

Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások, térítési díjakkal kapcsolatos fellebbezések), illetve egyéb kötelezettségek (pl: 

belső ellenőrzési terv összeállítása, nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, 

költségvetés tervezet megvitatása, zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat. 

 

A Társulás Beszerzési Munkacsoportja a Gondozási Központ új gépjárműveinek beszerzése 

kapcsán folytatott le eljárásokat. 

 

Kondorfa 2016. január 01. naptól tagja a Társulásnak, a szükséges átvezetések 

zökkenőmentesen megtörténtek, az új tag azóta lakosságszám-arányos módon vesz részt az 

érintett szolgáltatások finanszírozásában és működtetésében.  
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A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Társulás 2016. évi költségvetése 467.161 e/Ft volt. Ez alapján 2016. évben a térségi 

feladatellátással 2.479.500 forinttal több állami támogatás érkezett a térségbe, mint érkezett 

volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el a települések. 

(Társult formájú állami támogatás többletben már csak a házi segítségnyújtás esetében 

részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó összeg 130%-a, azaz 

145.000,- FT/fő helyett  188.500,- Ft/fő.) Jelentősebb gazdasági előny városunk 

szempontjából, hogy a Társulás keretében fenntartott szentgotthárdi intézmények kapcsán 

igényelhető állami támogatásokra nem vonatkoztak az adóerősség miatti elvonások. 

 

A kistérségi szinten biztosított szolgáltatások közül az önként vállalt szociális ellátások 

továbbműködtetése tér vissza minden évben. A támogató szolgálat és a közösségi 

pszichiátriai alapellátás 2016. januártól „normatív finanszírozási rendszerben” történik. A 

2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 

316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás feladatellátását a Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a 

Főigazgatóság a Társulással megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a 

feladatot, évenkénti finanszírozással. A 2017-re szóló megállapodást a Főigazgatóság – az 

előterjesztés készítésének időpontjáig – ugyan még nem küldte meg, de a kapott információk 

alapján a 2017. évre szóló megállapodás tervezet egyeztetés alatt áll, a támogatás összege 

pedig az előző évekhez hasonló lesz. 

 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII törvény értelmében a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - 

egy szervezeti és szakmai egységben – működik 2016. január 1-jétől. A kistérségi települési 

önkormányzatok és a Társulási Tanács által meghozott döntések alapján ezen időponttól járási 

szinten Család-és Gyermekjóléti Központ működik Szentgotthárdon. Az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. tv. alapján nem 

léptették hatályba a Gyvt . 40/A § (3) bekezdésének módosítását , így 2017. január 1. 

időpontot követően az önkormányzatok továbbra is fenntarthatják társulási formában az 

újonnan létrehozott család-és gyermekjóléti központokat. 
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A folyékony hulladékkezelés már régebb óta térségi szinten, a Társulás által megkötött 

szolgáltatási szerződés (Lenti Hulladékkezelő Kft.) alapján működik a kistérségben. A 

települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése – 8 kistérségi települési községi 

önkormányzat vonatkozásában - a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

keretében történt 2016. évben: a hulladék elszállításáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok területén a Müllex Közszolgáltató Kft. gondoskodott.  

 

Az elmúlt évek tendenciája folytatódik és a társulások számára egyre kevesebb állami 

támogatás / pályázati lehetőség elérhető, a térségi szintű felhívásokon pedig többnyire a 

székhelytelepülések önkormányzatai indulhatnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2016. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2017. január 11. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


