2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
TARTALOMMUTATÓ

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.
Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.
Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás.
Forgalmi rend felülvizsgálata.
Településrendezési eszközök módosítása.
1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása.
8. Takács Tibor és felesége kérelme.
9. Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye.
10. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
11. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati
bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások karbantartások
lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi
ellenőrzés tapasztalatairól.
12. Beszámoló a Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről. Beszámoló a
vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva
tartása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
KÖNYVTÁR:
Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok:
A könyvtár intézménye már évek óta szervez nyári olvasó– és ifjúsági táborokat
kisgyermekek részére. Az előző évekhez hasonlóan az intézmény idén nyáron is táborokat
szervez 8-12 éves gyermekek számára:
- 2017. június 26-30. és 2017. augusztus 21-25. között egy hetes napközbeni
olvasótábort szervez az érdeklődő gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a
gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel, a
többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel majd.
- A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2017. július 3-7. és 2017. július 17-21. között német
nemzetiségi ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodások és általános kisiskolások
számára.
A táborok alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
A könyvtár nyári nyitva tartása:
A könyvtár felnőtt részlegében történő felújítási (villanyszerelés, álmennyezet-készítés,
festés) munkálatok miatt az idei nyáron a felnőtt részleg hosszabb ideig zárva tart.
A villanyhálózat felújítása alatt 2017. július 3-7-ig valamennyi részleg zárva lesz.
A felnőtt részleg felújítási munkálatai miatt 2017. június 24-től augusztus 20-ig zárva tart.
A folyóirat-olvasó és a gyermekkönyvtár ezalatt az időszak alatt is hétfőtől péntekig nyitva
tart kibővített szolgáltatással.
MÚZEUM:
A Múzeum nyitva tartása változatlan. A Múzeum hétfőtől péntekig 08.30-tól 17.30 óráig,
szombaton 08.30-12.00 óráig tart nyitva illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő
időpontban is fogad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

2

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 2017. július 3-7-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart,
- 2017. június 24-től augusztus 20-ig a felnőtt részleg zárva tart,
- 2017. június 26-30 között és 2017. augusztus 21-25. között a gyermekrészlegben a
kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2017. július 3-7-ig és 2017. július 17-21ig tartó időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
- a Múzeum nyitva tartása hétfőtől péntekig 08.30-tól 17.30-ig, szombaton 08.30-tól
12.00 óráig, illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.
Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2017. május 09.
Dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu
Tárgy: A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2017. június 26-30. között, valamint
augusztus 21-25. között egy-egyhetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves
gyerekeknek. Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan
lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2017. július 3-7., illetve július 17-21. között német nemzetiségi
ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő
alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
A könyvtár nyári nyitva tartása
A könyvtár felnőtt részlegében történő felújítás (villanyszerelés, álmennyezet-készítés, festés)
miatt a felnőtt részleget hosszabb ideig leszünk kénytelenek zárva tartani.
2017. július 3-7-ig valamennyi részleg zárva tart a villanyhálózat szétbontása ideje alatt.
Mivel nem lesz áram az épületben, így egyik részleg sem tud üzemelni.
A felnőtt részlegben folyó könyv- és bútorpakolás, illetve felújítási munkák miatt a részleg
2017. június 24-től augusztus 20-ig zárva tart. A folyóirat-olvasó és a gyermekkönyvtár
ezalatt az idő alatt is hétfőtől péntekig nyitva tart kibővített szolgáltatással.
A múzeum nyári nyitva tartása változatlan.
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.
Szentgotthárd, 2017. május 8.
Köszönettel:

4

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

Tárgy: Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A januári – februári Képviselő – testületi ülésen volt téma utoljára az üzletek éjszakai zárva
tartása. Az akkor elfogadott határozat ez volt:
40/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi az Üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását.
A vállalkozókkal ill. a rendőrséggel egyezetetések szükségesek, melyek eredményét a március
végi ülésre elő kell terjeszteni.
Ezt követően kidolgoztunk egy lehetséges megoldási javaslatot ami esetleg segíteni tudná azt,
hogy az éjszakai nyugalom is biztosított legyen de a vállalkozói érdekek se sérüljenek olyan
mértékig mint a jelenlegi rendszer.
A kidolgozott javaslatunkat az 1. számú melléklet tartalmazza. A kidolgozott megoldás
munkacíme „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai Csendjéért” végső fokon egy
együttműködési rendszer ami az éjszaka csendjének és nyugalmának biztosításához szükséges
személyi és pénzügyi feltételeket egyszerre teremti meg. Szándékaink szerint azok az
üzemeltetők akik ehhez csatlakoznak, ők anyagilag is áldoznak azért, hogy az éjszaka
folyamán csend és nyugalom legyen Szentgotthárd közterületein. Ennek ellentételezése, hogy
ők ezért heti egy napon, (mint az egyeztetésen kiderült ez szombatról vasárnapra virradó
éjszaka) nyitva tarthatják üzletüket éjjel 2 óra után is. Az anyagi hozzájárulásuk egy
alapítványi befizetés, az ellenszolgáltatás az alapítvány által e befizetésekből finanszírozott és
megszervezett biztonsági őrszolgálat Szentgotthárdon.
A fogadtatás azon szereplők részéről akiket Polgármester Úr megkeresett pozitív volt. A
meghallgatott vállalkozók szerint a szombati éjszakára lenne ilyen igény – a rendeletünkben
megengedett időpontokon túl - az év minden szombatjára.
A meghallgatott vállalkozók júniusi indulást kértek.
A megoldás egyrészről az 1. számú melléklet szerinti munkacímű együttműködési rendszer
elfogadása, másrészt az elfogadott rendeletünk módosítása.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselőtestület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek
társadalmi hatása, hogy a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartásának korlátozásán némileg
enyhítünk ami az érintett üzletek szempontjából pozitív. A lakosság egészséges
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életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogát amennyiben a
rendeletmódosítás és az ezzel egyidejűleg kialakított rendszer működik, nem fogja jelentősen
rontani. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az érintett vállalkozók pénzügyi helyzetében
javulás következik be – ez helyi adó bevétel növekedésében is megnyilvánulhat.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása a jan uár óta
kialakulthoz képest kissé romolhat ám ez még tűréshatáron belül kell, hogy legyen.
Mindenképpen van egészségügyi következménye, hogy remélhetőleg jelentős mértékben
nem rontja a vendéglátóhelyek környékén lakók éjjeli pihenési feltételeit.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a kialakult rendszerhez képest nem relevéns.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, hogy Szentgotthárdon az utóbbi időben ismét
komoly probléma egyes területeken az éjszaka nyitva tartó egységek miatti zaj.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: marad a jelenlegi rendszer.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai
zárva tartásának ügyében létrehozza az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti ……..
megnevezésű városi együttműködést és ehhez Szentgotthárd Város Önkormányzata
csatlakozik. Az együttműködés anyagi feltételeihez ….. Ft összeggel hozzájárul
……………….
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Szentgotthárd 2017. május 23..
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet
Éjszakai zárva tartás Szentgotthárdon
Az „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért Projekt” munkaanyaga
Kiindulás:
- Szentgotthárd lakosságának a pihenéshez való jogát mindenek felett biztosítani és védeni
kell
- Az éjszakai nyitva tartásnak csak ennek a jognak alárendelten van létjogosultsága
- Az éjszakai nyitva tartás egyik következménye a vendéglátó helyekről távozók által okozott,
az átlagos és elfogadható éjszakai zajkeltést meghaladó zaj, garázdaság, közrendet megzavaró
megnyilvánulás
- Az éjszaka nyitva tartani akaró vendéglátó helynek maradéktalanul meg kell felelnie a
zajvédelmi előírásoknak: csak teljes, igazoltan bemért és folyamatosan fenntartható
zajszigetelés megléte esetén kapható éjszakai nyitvatartási engedély
Szereplők:
- Vállalkozók (az üzletek működtetői)
- Önkormányzat
- Rendőrség
- Polgárőrség
- Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
- Biztonsági Őrök
A rendszer
- Rendelet módosításával megengedhető, hogy a „Szentgotthárd éjszakai csendjéért
projekt”be tartozó vendéglátó helyek a rendelet szerinti bejelentéssel nyitva tarthassanak
éjjel 2 után is
- A Szentgotthárd éjszakai csendjéért Projektbe csak a szigeteléssel rendelkező helyeken
működő vendéglátó egységek üzemeltetői léphetnek be akik ezen túlmenően igazolják, hogy
az egységben és az épület közvetlen környezetében a rend fenntartásáról gondoskodnak
- további feltétel éves szinten egy nagyobb összeggel, majd esetenként meghatározott pl. heti
összeggel támogatni a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítványt mely összegből a
Közalapítvány a nyitva tartás éjszakáján a város területén alkalmazott biztonsági szolgálat
költségeit illetve esetlegesen a garázdaságok következményei helyreállításának költségeit
finanszírozza
- a Közalapítvány az Együttműködés révén érkező befizetéseket elkülönítetten tartja és
kezeli. Gondoskodik a befizetett összegek felhasználásával biztonsági őrök megbízásáról
illetve a a befizetett összegekből a rendőrségnek is támogatást nyújt több rendőr szolgálatba
állíttatása érdekében illetve támogatással polgárőröket is megbíz
- A Rendőrség amennyiben ebben közreműködik ezekre az éjszakákra több járőrt állít be
aminek a többletköltségeit a Közalapítványtól megigényelheti
- A Polgárőrség a támogatás fejében járőröket biztosít ezeken az éjszakákon
- Az önkormányzat az Együttműködéshez csatlakozó vállalkozásoktól befolyt helyi iparűzési
adó ….%-át befizeti a Közalapítvány számlájára ugyanezen költségek finanszírozására
Feladat:
- Valamennyi szereplővel egyeztetni kell és a Projektet ezek alapján lehet végleges formába
önteni
- eldöntendő, hogy a rendelet szerint már most megengedett éjszakai nyitva tartásoknál ne
fizettessünk-e be esetenként ún. kisebb összeget vagy ez csak és kizárólag a gyakran nyitva
tartókra vonatkozhasson
- az Együttműködés elindulásakor a rendeletet módosítani kell
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2. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/….. Önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakba Rendelet) 3.§ (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) ha a bejelentés a 3.§ (5) bekezdése alapján történik, akkor a bejelentésben nyilatkozni kell
arról hogy a bejelentő a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Szentgotthárd
éjszakai nyugalmáért Együttműködés (továbbiakban Együttműködés) tagja és ezt az
Együttműködés képviselője igazolja
(2) A Rendelet 3.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározottakon túl minden szombat éjszakára jogosult eltérő
nyitva tartást bejelenteni az az üzemeltető, aki az Együttműködés tagja és tagságát az
Együttműködés képviselője igazolja.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor sk.
Dr. Dancsecs Zsolt sk.
polgármester jegyző
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. …
ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt sk.
jegyző
Indokolás:
1.§-hoz:
(1) bek.: a bejelentéshez szükséges adatokhoz képest egy tövábbi nyilatkozat lesz szükséges
csak az újonnan bevezetendő szombati hosszabb nyitva tartás miatt.
(2) bek-hez: ez a módosítás a szombatról vasárnapra virradó éjszakákon teszi lehetővé az
eltérő nyitva tartást.
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Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 11. §
(1) bekezdése értelmében a 2016-2031 időszakra vonatkozóan elkészített gördülő fejlesztési
tervet (a továbbiakban GFT) a 179/2016. számú Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületi határozatának megfelelően a VASIVÍZ Zrt. 2016. szeptember 30-án
benyújtotta jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a
továbbiakban: Hivatal). A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A
Hivatal az ügyben hozott elfogadó határozatát a Vasivíz Zrt. 2017. február 15-én részünkre
megküldte.
A GFT felújítások és pótlások összefoglaló táblázat ütemezése szerint 2018 évre tervezték a
Szentgotthárd- Máriaújfalu Kis utca vízvezeték rekonstrukció kivitelezését.
A meglévő NA 200 mm-es elöregedett műszaki állapotú azbesztcement vezetéken már
többször volt csőtörés. Az üzemeltetés biztonsága és folyamatossága érdekében indokolt
korszerű anyagú KPE csőre cserélni a vezetéket. Továbbá a KEHOP-2.2.1-15-2015-00006
kódszámú, Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése pályázattal
kapcsolatban hamarosan induló kivitelezése miatt is célszerű a rekonstrukciót 2017 évre
ütemezni.
A kivitelezés tervezett intervalluma: 2017.06.01. – 2017.09.30. A kivitelezés várható becsült
költsége: 9.500.000,- Ft + ÁFA, mely a rendszeren képződő víziközmű eszközhasználati
díjból finanszírozható. A kivitelező a VASIVÍZ Zrt., Körmendi Vízszolgáltatási
Üzemmérnökség.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérjük, hogy az előterjesztés alapján az ütemezés módosítását megtárgyalni szíveskedjenek!
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a SzentgotthárdMáriaújfalu Kis utca vízvezeték rekonstrukciójának 2017. évre történő ütemezéséhez.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017.05.19.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Forgalmi rend felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a
Képviselő-testület 2016. októberi ülésén foglalkozott, ahol a 229/2016. számú Képviselőtestületi határozat 5. és 8. pontjában az alábbiakról határozott:
„5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kis utca
Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán kezdeményezett forgalmi rend változás - a Kis
utcában a Bem J. utca irányába egyirányú közlekedés elrendelése- előtt úgy határoz, hogy az
utca érintett szakaszán élőknek előzetesen részletes tájékoztatást kell adni a változtatás
következményeiről.
(Nem lehet a parkolást, illetve a kétirányú kerékpáros forgalmat megengedni, stb.) Ezt
követően, a 2017. májusi ülésen kell a felmérés eredményét a Képviselő- testület elé
terjeszteni.”
„8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 2017. májusi
ülésre kerüljön felülvizsgálatra a Széll K. tér 19. alatti épület kapualjában történő behajtás
korlátozása és ezzel együtt ismételten a Széll Kálmán tér szökőkút mögötti részén a közlekedés
rendjének felülvizsgálata.”
A határozatnak megfelelően a felmerült forgalmi rend változtatási javaslatokat kivizsgáltuk,
valamint közlekedési szakértő véleményét is kikértük. (1. számú melléklet)
1.) Kis utca (Sallai I. és Bem J. utcák közötti szakasz) egyirányú forgalmi renddé
változtatásának kialakítása
Egyirányúsítás elrendeléséhez már a jelenleg érvényben lévő szabványokat,
előírásokat kellene figyelembe venni, ami többek között megállási, várakozási
tilalmakat tartalmaz, illetve az ellenirányú kerékpáros forgalom bevezetését nem tenné
lehetővé. Az utca jelenlegi szélességét és a jelenlegi előírásokat, szabványokat
figyelembe véve az egyirányúsítás után a szembe jövő kerékpárosokat sajnos nem
lehetne beengedni az útszakaszra, így azután a Máriaújfalu (Hársas-tó) felől érkező a
városközpont felé tartó kerékpárosoknak ki kellene hajtaniuk a Kethelyi útra, amely
egyrészt többletút megtételével járna, másrészt viszont a Kethelyi úton a sokkal
nagyobb forgalom miatt sokkal nagyobb mértékű balesetveszélyt jelentene.
A Kis utca vizsgált szakasza 350 m hosszúságú, mivel az utcának vele párhuzamosan
egyirányú forgalmi párja nem lenne, így egyirányúsítás esetén a közlekedők részére
jelentős többlet utak keletkeznének. Egyirányúsítás esetén az utcából indulók, illetve
érkezők is kénytelenek lennének többletút megtételével közlekedni. (pl.: amennyiben a
Kis utca közepétől a Kethelyi utcában a Sallai I. úti kereszteződésig akarnának eljutni,
ezt csak a Bem J. utca irányába tehetnék és így a jelenleg 300 m-es szakasz helyett az
egyirányúsítás után már 800 m-t kellene megtenni.
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Általános közlekedés szakmai tapasztalat, hogy egyirányúsítás után az érintett
útszakaszon sajnos a járművezetők még nagyobb sebességgel közlekednek és ez
tovább rontaná az utcában közlekedés biztonságát.
Az egyirányúsítást vizsgáló közlekedési szakértő véleményét is figyelembe véve az
utca jelenlegi gyér forgalma és a jelenlegi rendezetlen útelemek (nem megfelelő
burkolatszélesség, zárt csapadékvíz-elvezetés hiánya, járda-úttest nem megfelelő
elválasztása, várakozási, megállási helyek hiánya stb.) miatt nem javasoljuk a jelenlegi
– megszokott – forgalmi rend változtatását, azaz az egyirányú forgalmi rend
bevezetését. Véleményünk szerint az előzőekben említett útrekonstrukciós munkálatok
elvégzése után lehetne visszatérni erre a kérdésre.
A fentiek alapján az Kis utca érintett szakaszán lakókat tájékoztattuk (2. sz. melléklet),
melyre a lakók részéről nem érkezett vélemény, javaslat.
2.) Széll Kálmán tér közlekedésének felülvizsgálata, különös tekintettel a Corso
étterem melletti kapubejáró használatának kérdésére, a tér keleti oldalán levő
üzletek előtti szervizút forgalom előli lezárásának kérdésére
A Képviselő-testület 2015. júniusi ülésén az akkor elkészült új várkerti parkoló
kapcsán hozott 152/2015. számú határozatának 2. pontjában javaslatunkra döntött
arról, hogy a Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő úton a Széll K. tér 19. számú
ingatlan kapualjától behajtási tilalmat rendel el az áru ki-, berakodást és a Széll K. tér
13-17. garázsaihoz történő behajtás kivételével.
A testületi döntést követően az érintett útszakaszon lévő üzletek
tulajdonosai/üzemeltetői írásbeli kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez. Kérték,
hogy a képviselő-testület vonja vissza a behajtási tilalom elrendelésével kapcsolatos
döntését. A Képviselő-testület 2015. augusztusi ülésén a behajtási tilalom
elrendelésének végrehajtását felfüggesztette. Kérte, hogy a 2015. októberi
előterjesztésben térjünk vissza a problémára. A Képviselő-testület 2015. októberi
ülésén hozott 152/2015. számú határozata 2. pontja alapján a behatási tilalom
elrendelését visszavonta.
Jelenleg a Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő úton a járművek várakozása tilos.
Az útszakaszon egyirányú forgalmi rend van bevezetve.
Az étteremhez érkezők várakozására való felhívást megfelelően jelzi a kapubejárat
felett elhelyezett „Corso Étterem P” jelzési kép. Az étterem várakozóhelyéről távozók
vagy az önkormányzat Széll K. 11. alatti épülete felé, vagy a kapubejárón keresztül
jobbra kanyarodva – az egyirányú utca előírásának megfelelően hagyhatják el az
étterem parkolóhelyét. A kapubejárón való étterem parkoló elhagyás szabályozható a
későbbiek során, ha ebből fakadóan problémák adódnak. Lehet a kapubejárat két
végén elhelyezett elsőbbség jelző táblákkal is szabályozni a behajtó vagy kihajtó
jármű elsőbbségét. Végső esetben a kihajtást megtiltva, minden parkoló jármű az
önkormányzati hátsó parkoló felé hagyhatja el a területet.
A közlekedési szakértő véleménye alapján a Széll Kálmán tér szökőkút melletti
útszakaszról jelenleg a járműveket kitiltani, az itt lakók, az ide áruszállítást végzők, a
Corso étterem bejáratán keresztül a kialakított várakozó helyet megközelítők miatt
jelenleg nem szabad. A rendőrség véleményét figyelembe véve, a normalizálódott
közlekedési viszonyok miatt nem javasoljuk a jelenlegi forgalmi rend változtatását.
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Határozati javaslat:
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Szentgotthárd, Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán a
forgalmi rend változatlan marad, azaz nem kerül bevezetésre az egyirányú
forgalmi rend.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

2.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Széll K. tér 19. alatti épület kapualjában történő behajtás korlátozása és
ezzel együtt a Széll Kálmán tér szökőkút mögötti részén a közlekedés rendje
változatlan maradjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd,
Széll K. tér 19. alatti épület kapualjában történő behajtás korlátozásával, illetve
a Széll Kálmán tér szökőkút mögötti részén a közlekedés rendjével
kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: ….
Határidő: …
Felelős: ….
Szentgotthárd, 2017. május 22.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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BEJEK LÁSZLÓ
9700 Szombathely,
Alsóhegyi u. 60/A.

Ügyszám: 7 /2017.
megrendelésének megfelelően
munka végzése

1. számú melléklet

Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal 343-7/2017 számú
mérnök
szakértői

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 343-7/2017 számú, 2017. február 7.- én kelt Email megrendelésében bízott meg – mint mérnök szakértőt – a Szentgotthárd, alábbiakban írt
utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozó munka szakvéleményének elkészítésére.
Dancsecs András Úrral telefonon történt egyeztetés után 2017. január 18.-án a helyszínen
tartottunk megbeszélést. A megbeszélések után a megrendelés a
1./ Szentgotthárd Kis utca (Sallai I. és Bem J. utcák közötti szakasz) egyirányú forgalmi
renddé változtatásának kivizsgálására,
2./ Hunyadi utcán (Füzesi út Május 1 utca közötti szakaszon) kijelölt gyalogos átkelőhely
elhelyezés lehetőségének vizsgálatára,
3./ Széll Kálmán tér közlekedésének felülvizsgálata, különös tekintettel a Corso étterem
melletti kapubejáró használatának kérdésére, a tér keleti oldalán levő üzletek előtti szervizút
forgalom előli lezárásának kérdésére, valamint az önkormányzat épület melletti
várakozóhelyek Füzesi út felöli megközelítésének (műemlék kapu) szűk úttestének
változtatási lehetőségének kérdésére
vonatkoztak.
A szóbeli megbeszélésünkre hivatkozva - a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítéshez - E-mail
üzenetben jeleztem, hogy az MSZ EN 13201 szabvány útvilágításra vonatkozó előírásának
teljesülését vizsgálni kell a Hunyadi utcára, mint besorolt útkategóriára. Amennyiben nem
megfelelő külön költségen kell a kijelölendő gyalogos átkelőhelyet megvilágíttatni. A
vizsgálat elvégzésére nincs kompetenciám. Ugyanitt fontos tájékoztató adat - a kijelöléshez az útszakasz forgalomnagysága. Mivel ilyen adat nem áll rendelkezésre, ezért a megrendelő
vállalta a forgalomszámlálás elvégzését. Az ehhez szükséges forgalomszámláló lapokat
megrendelőnek átadtam.
A vizsgálat elvégzése során szemrevételeztem és méréseket végeztem a három területen. A
vizsgálat eredménye a fenti sorrendben az alábbi:
1./ Szentgotthárd Kis utca (Sallai I. és Bem J. utcák közötti szakasz) egyirányú forgalmi
renddé változtatásának kivizsgálása.
Szentgotthárd város közúti forgalmában a Kis utca belterületi mellékútként szerepel „d”
hálózati funkcióban. Az ilyen hálózati funkciójú közutak: a lakó-, kiszolgáló, vegyes
használatú és egyéb alárendelt funkciójú utak, az adott terület hasznosításával kapcsolatosan
felmerülő igényeket biztosítják. A Kis utca teljes hossza a Zrínyi Miklós utca és a
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Máriaújfalui utca között mintegy 1,2 km hosszú. Ez a hossz a közbenső útkereszteződésekkel
három szakaszra osztható.
Az utca teljes hosszán szakaszonként váltakozik a
keresztszelvényi kialakítás. Ugyanakkor a városban, itt foltszerűen kialakított ,,Korlátozott
sebességű övezet'', melyet a Kethelyi útról lehajtó forgalom részére a Felső utca elején és a
Duxler utca elején jelzőtáblán (helytelenül „ZÓNA”-ként van írva) jelezve van a ,,Korlátozott
sebességű övezet vége'' jelzőtábla hiánya miatt érvényes a sebességkorlátozás a Kis utca teljes
hosszára is. Ebben az irányban a vége jelzés nem található sehol sem. A forgalmi rend
felülvizsgálata szükséges.
- A Zrínyi Miklós utca és a Sallai Imre utca közötti mintegy 100 méter hosszú Kis utcai
kezdeti szakaszon a burkolat szélessége kb. 3,0 m. Hosszirányú vízelvezetés egyik oldalon
sincs. Az útszakasz elején és végén, mintegy 35-35 m hosszon a burkolat megegyezik a
koronával. Jelenleg egyirányú forgalmi rend szükségszerűen ki van alakítva jelzőtáblákkal.
Padka csak az útszakasz közepén található mintegy 30 m hosszon. Itt a korona szélessége
mintegy 5,5-6,0 m. Gyalogjárda az útszakaszon nincs. Az útszakasz forgalma egyirányú
forgalmi rend nélkül lehetetlenné válna. A Sallai Imre utcai kereszteződésben a forgalom
„Egyenrangú utak kereszteződése” –ként bonyolódik le. A Sallai Imre utca erdő felé menő
ága zsákutcában végződik, melyről az ezt jelző jelzőtábla hiányzik. Forgalmi rend
felülvizsgálata szükséges. Az útszakaszon forgalomszámlálás nem volt. A helyiek elmondása
és a többszöri szemrevételezés alapján forgalma kicsi, elenyésző.
- A Sallai Imre utca Bem József utca közötti mintegy 350 méter hosszú Kis utcai közbülső
szakaszon a burkolat szélessége kb. 3,0 m. A Kis utca e szakaszán a kétirányú forgalmi rend
van érvényben. Az útszakaszon a kereszteződések után mindkét irányban 30 km/h
„Sebességkorlátozás” jelzőtábla van elhelyezve. Az előzőekben írtak szerint (,,Korlátozott
sebességű övezet vége'' jelzőtábla hiánya) az ide vonatkozó forgalmi rendet felül kell
vizsgálni. Hosszirányú vízelvezetés a jobb oldalon – az utca eleje kivételével - nyílt árokban
megoldott. A baloldalon gyalogjárda a burkolattól szintbeli elkülönítés nélkül mintegy 260 m
hosszon 1,2-1,3 m szélességben megtalálható. Az utolsó 90 m hosszon gyalogjárda nincs. A
szakaszon a korona szélessége változó 4,0 métertől 6,2 méterek között, de az elején egy rövid
kb 20,0 m hosszon ez a szélesség 3,5 m. Az átlátható szakasz hossza a szembejövő forgalom
szabályozásának megfelelő, a keresztmetszeten kialakult 3,0 m széles burkolattal és a
leállásra, kitérésre alkalmas teherbíró padkával a szembejövő csekély forgalom elkerülése
biztosított. Az útszakaszon forgalomszámlálás nem volt. A helyiek elmondása és a többszöri
szemrevételezés alapján forgalma kicsi, elenyésző. Az útszakaszon helyenként
személygépkocsik várakoznak. Az útszakaszon, a vonalvezetés átláthatósága biztosítja azt,
hogy a szembejövő forgalmak a koronán, helyenként –amennyiben szükséges – a gyalogjárda
igénybevételével kikerülhetik egymást.
A vizsgált szakaszon az úttest állapota, felülete – az utca úthálózatban betöltött kiszolgáló út
szerepének megfelelően - jónak mondható.
Az egyirányú forgalmi rend- esetleges - bevezetésénél az útszakaszon, az alábbiakat
figyelembe kell venni:
Az útszakasz az előző szakasz irányának megfelelő irányába kerülne egyirányúsírásra.
Mivel a Kis utcának vele párhuzamosan egyirányú forgalmú párja nincs, így az utcába
érkezők, illetve az innen indulók kénytelenek a Kethelyi út igénybe vételével, esetenként
többletút megtételével közlekedni.
Az ellenirányú kerékpáros forgalom részére csak 3,0 m burkolat áll rendelkezésre, ami azt
jelenti, hogy a kerékpárosoknak is ellenkező irányban a Kethelyi utat kell igénybe venniük.
Bizonyos mértékben a sebesség megnövekedne.
A helyi rendőrség szóbeli tájékoztatása alapján, az útszakaszon személyi sérüléssel járó
baleset nem történt.
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Az utca lakóinak véleményét – tájékoztatásuk után - célszerű beszerezni.
Véleményem szerint a jelenlegi forgalmi rend a jelenlegi forgalom lebonyolódására
megfelelőnek mondható. Természetesen a környezet, a beépítettség, a távlati úthálózati
vizsgálat alapján kialakított, vagy kialakítandó rendezési tervbe beépített, vagy beépítendő
elképzeléseket, előírásokat fokozatosan el lehet végezni, be lehet vezetni. Számomra a
körülmények szemrevételezése, az útszakasz adottsága, a megelőző szakasz szűk szabályozási
szélessége alapján egyértelműnek tűnik a forgalomnagyság növekedése esetén – szükségszerű
építési beavatkozással egybekötve – az egyirányú forgalmi rend bevezetése. Ennek
bevezethetősége érdekében az útkezelőnek figyelemmel kell kísérni a forgalom változását,
növekedését, esetleges balesetek sűrűsödését, vizsgálatát.
Ehhez azonban véleményem szerint
- a gyalogjárdát végig meg kell tervezni és építeni kiemelt szegélyes elválasztással
- az útszakasz elején is, és a szakaszon végig a hosszirányú vízelvezetést végleges,
előírás szerinti keresztmetszet és hosszesés kialakítással meg kell oldani
- a vízelvezetés végleges megoldásánál figyelembe kell venni a későbbi, megnövekedett
várakozási igények részére kialakítandó helyigényt, vagy a várakozásokat meg kell
tiltani
- célszerűen egyoldali burkolateséssel (nyílt vízelvezetés felé) a burkolatszélességet úgy
kell kialakítani, hogy az ellenirányú kerékpározás megoldott legyen
- az esetlegesen hiányzó vagy nem megfelelő helyre épített (villanyoszlopok) közművek
helyét, helyigényét biztosítani kell
- a Sallai és Bem utcai kereszteződéseket a felismerhetőség, áttekinthetőség,
felfoghatóság, átjárhatóság kritériumait figyelembe véve át kell alakítani
A Bem József utca Máriaújfalui utca közötti, mintegy 750 méter hosszú Kis utcai
szakaszon a burkolatszélesség 3,5 m. Még ide is vonatkozik a ,,Korlátozott sebességű övezet
vége'' jelzőtábla hiánya miatti anomália. A forgalmi rendet felül kell vizsgálni. A nyílt
vízelvezető árok a jobb oldalon van kialakítva. A korona szélessége többnyire 5,8-6,0 m
közötti. Gyalogjárda nincs. A Kis utca e szakaszán is a kétirányú forgalmi rend van
érvényben. A helyiek elmondása szerint a Máriaújfalu-Szentgotthárd központ között
rendszeresen közlekedők a rövidebb eljutási távolság miatt rendszeresen igénybe veszik. Az is
elhangzott – amit magam is tapasztaltam a helyszínen -, hogy az így közlekedők a Bem utcán
keresztül haladnak be, illetve válnak ki a Kethelyi utca forgalmába. Azaz nem veszik igénybe
a Kis utca előzőkben tárgyalt szakaszát, tehát annak forgalmát ebből az irányból nem növelik.
A Kis utca e szakaszának végénél a híd előtt egyenrangú útkereszteződés van kialakítva. A
jobb oldalon csatlakozó útszakasz zsákutca. „Zsákutca” jelzőtábla hiányzik. Forgalmi rend
felülvizsgálata szükséges.
Az átlátható szakasz hossza a szembejövő forgalom szabályozásának megfelelő, a
keresztmetszeten kialakult 3,0 m széles burkolattal és a leállásra, kitérésre alkalmas teherbíró
padkával a szembejövő csekély forgalom elkerülése biztosított. A szakasz végén levő keskeny
hídon az elsőbbségszabályozás biztosított.
Összegezve a fentieket:
A megrendelt útszakasz vizsgálatán túlmenően szükségesnek láttam bizonyos úthálózati
szemlélettel vizsgálni a környező utcákat is. Itt észrevételeztem a hiányosságokat, melyeket
meg is jelöltem. A vizsgálatra előírt Kis utcai szakaszon a jelenlegi gyér forgalom és a
jelenlegi rendezetlen út környezet (gyalogos és jármű elválasztás nincs) miatt nem javaslom
a jelenlegi – megszokott – forgalmi rend változtatást, azaz egyirányú forgalmi rend
bevezetését. A későbbi forgalom növekedéssel együtt, bizonyos útelemek – előzőekben
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részletezett, leírt - fokozatos átépítése, kiépítése után azonban útkezelői mérlegelés
alapján az „Egyirányú forgalmú út” kialakításának nem látom akadályát.
2./ Hunyadi utcán (Füzesi út Május 1 utca közötti szakaszon) kijelölt gyalogos átkelőhely
elhelyezés lehetőségének vizsgálata.
A Hunyadi utca e szakasza mintegy 400 m hosszúságú. A zárt vízelvezetésű, kiemelt
szegéllyel a burkolattól elválasztott kétoldali gyalogjárdával ellátott útszakaszon a burkolat jó
minőségben szolgálja a járműközlekedést. Az útszakasz jobb oldalán a várakozásokat segítő
leállósáv van kiépítve, a bal oldalon jelzőtáblával várakozási tilalom van jelölve, az
áruszállítás felmentésével. Az utca mellett külön kialakított parkolók szolgálják az utcába
érkezők várakozását, megállását. A vizsgált szakaszon két kijelölt gyalogos-átkelőhely
szolgálja a gyalogosok közúton való keresztülhaladását. Az egyik a Füzesi úti
kereszteződésben, a másik a Május 1 utcai kereszteződés után található. A két kijelölt
gyalogos-átkelőhely közötti távolság szintén mintegy 400 m. A gyalogosok céljaiknak
megfelelően a két átkelőhely között alkalomszerűen, bárhol keresztezik az utat uticéljuk
elérése érdekében. Még egy kijelölt gyalogos-átkelőhely található a Hunyadi-József Attila
utcai kereszteződésben a József Attila utcai ágon. Ez a kijelölt gyalogos-átkelőhely a Hunyadi
útról kanyarodók részére nincs jelzőtáblával jelezve, ami jogszabály ellenes, balesetveszélyes.
A forgalmi rend itt felülvizsgálandó és javítandó.
Ez az útszakasz a város egyik bevásárló, szórakozó, étkező helyekkel ellátott utcája, mely
jármű és gyalogosvonzó. Fokozott figyelmet kell fordítani az utca gazdasági, tartózkodási és
kapcsolatteremtő funkciójára, így törekedni szükséges az utca olyan közlekedési funkciójának
kialakítására, amely egymással összekapcsolja a határoló ingatlanokat (gyalogos forgalom) és
kapcsolatot biztosít a távolfekvőkkel is (járműforgalom). Így ez a” közterület” mint lakossági
élettér a bevásárló, gazdasági, tartózkodási és pihenési funkcióra is alkalmassá válhat.
Évekkel ezelőtt az autóbusz forgalom és a Mogersdorf felé megnyílt út átmenő forgalmának
levezetése érdekében - állami közútként - a Hunyadi utca folytatásaként a Május 1 utcát
jelölték ki. Az átmenő forgalom azonban továbbra is a vizsgált szakaszt használja. Ennek a
használatnak fő okaként lehet – véleményem szerint - megjelölni az útirány jelző táblák teljes
hiányát. Mogersdorf felöl, a Május 1 utcai kereszteződés előtt lehetne jelezni balra iránnyal
Felsőszölnököt, Kétvölgyet, Muraszombatot illetve Rábafüzest. Ugyanakkor a Füzesi úton a
Hunyadi utcai kereszteződés előtt egyenes irányú, a Május 1 utcai kereszteződés előtt mindkét
irányból jobbra-, ill. balra irányú Mogersdorf-ot jelző útirányjelző táblákat lehetne kihelyezni.
Ennek felülvizsgálatát véleményem szerint szükséges lenne kezdeményezni a helyi
útkezelő részéről az állami útkezelő felé. Ezzel bizonyos járműforgalom csökkentés lenne
elérhető, ami a kereszt irányban az úttesten áthaladók balesetveszélyét is csökkentené. Persze
csak akkor, ha ez nem sért egyéb – általam nem ismert – önkormányzati, vagy egyéb érdeket.
Az út főútvonalnak nincs kijelölve, így a gyalogosok lakott területen, az úttesten a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen, ha pedig a „közelben” kijelölt gyalogos átkelőhely nincs, egyéb
helyen bárhol a legrövidebb áthaladást biztosító irányban keresztezhetik - jogszabály
szerint is - az utat.
A fentieket – átmenő forgalom terelhető - figyelembe véve az útszakaszon még egyéb
különböző elemeknek úgy kell egymást követni, hogy ne alakulhasson ki nagy sebesség
(melyet a szükség szerinti sebességellenőrzés is ösztönözhet), és ez az átmenő forgalmat is
csökkentse.
Ez un. „vonali forgalomcsillapítás” elemeivel tervezhető, illetve kivitelezhető, elérhető. A
legegyszerűbbek közülük kis ráfordítással bevezethetők pl.: 30km/h sebességkorlátozás,
keresztirányú hullám kialakítása. Természetesen a vonali forgalomcsillapításnak még tág
tárháza áll rendelkezésre. Főképp átépítések, melyek elvégzéséhez azonban hosszú távon a
rendezési tervbe is beépítendő elképzelésre (mi legyen az utca és a környezet /pl:kaszagyár/
sorsa?) van szükség.
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Újabb kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése az útszakaszon külön tervezői munkát igényel,
melyet az illetékes Járási Hivatallal engedélyeztetni szükséges.
Mindezekhez a procedúrákhoz a döntés előkészítéshez figyelembe kell venni az alábbiakat:
A. a gyalogos és járműforgalom nagyságát
B. a gyalogosok útkeresztezési helyét
C. a baleseti helyzetet (gyalogos elütés)
D. a „közelben” kijelölt gyalogos átkelőhely 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleti
(KRESZ) előírás pontosítását (nem főútvonal)
E. építési beavatkozást (gyalogos felálló, 8 százalékot nem meghaladó lejtésű rámpa)
F. a közút megvilágítási szintjét
Bővebben kifejtve:
A./ A megrendelő az útszakaszon a vizsgálat – általa írt - befejezéséig a járműforgalom és a
keresztező gyalogosok forgalom nagyságának adatainak nem volt birtokában. A
forgalomnagyságok későbbi ismeretében az alábbi döntések hozhatók:
Ha a csúcsórában mért járműforgalom nagysága a 250 járműnél kevesebb nem szükséges a
gyalogos átkelőhely kialakítása.
Általánosságban, kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése beruházói vagy tervezői mérlegelés
alapján lehetséges. Ez a mérlegelés akkor vetődhet fel a vizsgált útszakaszon, ha a
járműforgalom a csúcsórában 250-1000 jármű között mozog. A keresztező gyalogosok
száma pedig eléri a 100 főt.
A gyalogos-átkelőhely kijelölést el kell végezni, ha a járműforgalom a csúcsórában az 1000
járműáthaladás fölé emelkedik.
B./ A helyszíni vizsgálatok, tapasztalatok alapján a helyi közutat két helyen keresztező kijelölt
gyalogos-átkelőhely között (kb: 400 m) a gyalogosok több helyen is – alkalomszerűen keresztezik az utat, vásárlási illetve egyéb céljaik elérése érdekében. Ezt meg is tehetik,
hiszen a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
is megengedi az alábbiak szerint:
21. § (5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt
gyalogosátkelőhely nincs,
a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabított
vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és
az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),
b) egyéb helyen bárhol,
a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
C./ A helyi rendőrség szóbeli tájékoztatása alapján, az útszakaszon személyi sérüléssel járó
baleset nem történt.
D./ Amennyiben a helyi közutat két helyen keresztező kijelölt gyalogos-átkelőhely között
még egy kijelölt gyalogos-átkelőhely lesz kijelölve, attól még nem egyértelmű, hogy az így
kijelölteken kell a közutat keresztezni. Ugyanis részemről nehezen értelmezhető, mit jelent
a rendeleti „közelben kijelölt gyalogos-átkelőhely nincs” kifejezés. Talán 5 m, vagy 10m,
esetleg 100m. Ki dönti ezt el? A gyalogos pedig átmegy. Ekkor szükséges a körülmények
figyelembe vételével a döntéshozó mérlegelése.
E./ A forgalom növekedésével, az esetleges kijelölés esetén, - véleményem szerint - a
gyalogos–átkelőhelynek az útszakasz felénél a „Zalaco” üzlet előtt lenne a legjobb helye. Itt
az út bal oldalán, a bal oldali útcsatlakozás előtt, közvetlenül a gyalogjárdához kapcsolódhat.
Gyalogos felálló építésére itt nem lesz szükség. A másik oldalon gyalogos felálló építése
szükséges, melyet a meglevő gyalogjárdával – célszerűen annak anyagával egyezően - össze
kell kötni. Mindkét oldalon, a gyalogos-átkelőhelynél az akadálymentes gyalogos közlekedés
biztosítására a szegélyeket le kell süllyeszteni az útpálya szintje fölé 0,02 méterre, illetve az
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útpálya és a gyalogjárda közötti magasságkülönbség legyőzésére 8 százalékot nem meghaladó
lejtésű rámpát kell alkalmazni.
F./ A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kiegészítő világítást nem kell létesíteni, ha a közút
általános világítása kielégíti az ide vonatkozó láthatósági előírásokat. A megrendelővel történt
szóbeli megbeszélésünkre hivatkozva az MSZ EN 13201 szabvány útvilágításra vonatkozó
előírásának teljesülését a Hunyadi utcára, mint besorolt útkategóriára vizsgálni szükséges.
Amennyiben nem megfelelő külön költségen kell a kijelölendő gyalogos átkelőhelyet
megvilágíttatni. A vizsgálat elvégzésére nincs kompetenciám.
Összegezve a fentieket:
Önkormányzati mérlegelés és döntés lényeges arról, hogy hosszú távon mi lesz az útszakasz
sorsa. Dönteni kell, hogy a város úthálózatában ” az útszakasz ill. közterület” mint lakossági
élettér a bevásárló, gazdasági, tartózkodási és pihenési funkcióra váljon alkalmassá, vagy mint
„forgalmi út” a járművek nagyobb illetve átmenő forgalmát szolgálja. A kettő együtt, hosszú
távon - véleményem szerint - nem tartható.
Amennyiben az előbbi mondat első részében írtakra hoznak döntést, akkor nincs értelme a
gyalogos átkelőhely kijelölésének. A döntés alapján a „vonali forgalomcsillapítás” elemeit
kell fokozatosan bevezetni, kényszerítve a forgalom többségét, - különösen az átmenő
forgalmat – a kisebb sebességre és a Május 1 utca használatára.
Amennyiben a járműforgalom lesz a kedvezményezett és eléri a mérlegelés szintjét, akkor a
járműforgalom minél egyszerűbb és gyorsabb célba érését, átmeneti jellegének segítését kell
erősíteni, úgy, hogy a gyalogosok keresztező mozgása egyértelmű helyen, jogilag
megalapozva legyen meghatározva. Ennek érdekében szükséges az útvonal KRESZ
szerinti főútvonallá kijelölése és a fentiekben tárgyalt helyen a kijelölt gyalogosátkelőhely megépítése. A főútvonalon – az előzőekben írt jogszabály alapján - a gyalogos
csak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen mehet át, a ’közelében”-t nem kell vizsgálni.
3./ Széll Kálmán tér közlekedésének felülvizsgálata, különös tekintettel a Corso étterem
melletti kapubejáró használatának kérdésére, a tér keleti oldalán levő üzletek előtti szervizút
forgalom előli lezárásának kérdésére, valamint az önkormányzat épület melletti
várakozóhelyek Füzesi út felöli megközelítésének (műemlék kapu) szűk úttestének
változtatási lehetőségének kérdésére
A kérdés két részből áll. Az alábbi első rész megválaszolására tett vizsgálat a következő:
A. Széll Kálmán tér közlekedésének felülvizsgálata, különös tekintettel a Corso étterem
melletti kapubejáró használatának kérdésére, a tér keleti oldalán levő üzletek előtti
szervizút forgalom előli lezárásának kérdésére.
A helyszín szemrevételezése, vizsgálata alapján jelenleg a gyalogjárdával egy szintben
kialakított burkolaton a járművek várakozása tilos. Az útszakaszon egyirányú forgalmi rend
van bevezetve. Ennek ellenére – vizsgálataim során is – rövid ideig várakozó járművek
(cigaretta vétel stb.) voltak az útszakaszon. Volt egy hosszabb ideig várakozó is az egyik
kapubejáró előtt, de ez valószínű lakó lehetett.
A Széll Kálmán tér e keleti oldalán zártsorú beépítésű épületek találhatók kapubejárókkal. Az
épületekben többnyire lakások, üzletek, vállalkozások, étterem üzemelnek. E létesítmények
nagy része mind járművel, mind gyalogosan a vizsgálandó útról közelíthetők meg. Ezek egy
részének hátulról – az önkormányzati épületek, illetve várakozóhelyek felől – való
megközelíthetősége jelenleg nem megoldott. Tehát mind az áruszállítás, árufeltöltés, mind a
kapubejáratok használata során elengedhetetlen az épületekhez vezető útszakasz járművek
közlekedésére való szolgálata. Megbízóval történt előzetes megbeszélés során felmerült a
lehetősége az épületek hátulról történő megközelítésének – útkezelői - igénye. Ezt a
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vizsgálatot a megbízó fogja elvégezni. Amennyiben megoldható, akkor lehet vizsgálni az
útszakasz gépjárműforgalom előli elzárását.
Ugyancsak megbízó vállalta, hogy a Corso étterem tulajdonosának, használójának véleményét
beszerzi, annak érdekében, hogy az étterem hátsó parkolójának önkormányzati épület mellett
kiépített parkolóból történő megközelítése, a kérdéses kapubejárójának megszüntethetősége a
kiadott építési engedélye tükrében megvalósítható-e.
Addig is a forgalom csökkentése és a várakozási lehetőségek egyértelműsítése,
ellenőrizhetősége érdekében az alábbiak elvégzését javaslom.
Javaslatom az, hogy az „Egyirányú forgalmú út”-ként kialakított útszakaszra a
"Korlátozott várakozási övezet” bevezetéséhez szükséges jelzések és kiegészítő jelzés
együttes elhelyezésével legyen megoldva a várakozások szabályozása. Lehetőséget adva ezzel
arra, hogy az üzletekhez érkező, amúgy is megálló járművek legálisan várakozhassanak.
Ugyanakkor kényszerítve legyenek arra, hogy a hosszabb megállásokat, vásárlásokat a
környezetben levő fizető várakozóhelyeken megállva oldják meg.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet ide
vonatkozó előírása követhető, kialakítható
15§ (1) c) "Korlátozott várakozási övezet" (61/a) ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton
"Korlátozott várakozási övezet vége" (61/b) ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra
szerinti kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.

(8) Az (1) bekezdés c) pontjában említett "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla a 14. §
(14) bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható.
Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók.

Ebben az esetben célszerűbbnek, egyszerűbbnek, bevezethetőbbnek tartom a 114. ábrán
szereplő tárcsás megoldást. A tárcsát a gépjármű vezetője szerzi be. Bármelyik papírboltban
megvehető. Jónak tartom az áruszállítók részére is, csupán az időtartamot kell – esetlegesen
az üzlettulajdonosokkal megbeszélve – meghatározni. (az ábrán csak egy jelzés a 2 óra)
Véleményem szerint az ½ óra megfelelő lenne az összes itt várakozni szándékozó részére. A

22

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
közvetlen környezetben vannak – hosszabb távra akár egész napra is – várakozóhelyek. A
gyaloglási többlet elenyésző.
41§(5) Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged [17. § (1) bek. e) pont], a
várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege
mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül
megváltoztatni tilos.
Az új jelzések bevezetése után az első pár napban rendszeresen, később szúrópróba szerűen
az ellenőrzéseket el kell végezni, illetve el kell végeztetni.
A "Korlátozott várakozási övezet" a közútra, közterületre vonatkozik, a kapukon túli
területekre nincs érvényben.. Véleményem és vizsgálatom szerint nem vonatkozna a fenti
"Korlátozott várakozási övezet" előírás a Corso étterem – mintegy 10m hosszúságú és 2,9m
szélességű kapubejáratán keresztül megközelíthető, az étteremhez előírt és tartozó – magán
várakozóhelyek használatára sem. Ugyanis ezek a várakozóhelyek magánterületen vannak
megépítve, és kapuval elzárhatók. Ezt az elzárást célszerű lenne az étterem üzemelése nélküli,
zárva tartási idejében zárva is tartani. Amennyiben a kapu nyitva található, akkor is az
magánterületnek tekintendő. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alábbi törvényi
helye is ezt támasztja alá:
Tv. 47. §A törvény alkalmazásában:
8. közforgalom elől elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt,
vagy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó
kiegészítő táblával jelzett út, amely az ingatlan-nyilvántartásban magánútként van
bejegyezve;
Az étteremhez érkezők várakozására való felhívást megfelelően jelzi a kapubejárat felett
elhelyezett „Corso Étterem P” jelzési kép. Az étterem várakozóhelyéről távozók vagy az
önkormányzat felé, vagy a kapubejárón keresztül jobbra kanyarodva – az egyirányú utca
előírásának megfelelően hagyhatják el az étterem parkolóhelyét. A kapubejárón való étterem
parkoló elhagyás is szabályozható a későbbiek során, ha ebből fakadóan problémák adódnak.
Lehet a kapubejárat két végén elhelyezett elsőbbség jelző táblákkal is szabályozni a behajtó
vagy kihajtó jármű elsőbbségét. Végső esetben a kihajtást megtiltva, minden parkoló jármű az
önkormányzati hátsó parkoló felé hagyhatja el a területet.
A fent tárgyalt "Korlátozott várakozási övezet” jelzőtáblák elhelyezése természetesen az út
elején az „Egyirányú forgalmú út” mellett azzal együtt helyezendő el. Az út végén pedig a
vége jelzőtáblát kell elhelyezni. Mindezekről előzetesen értesíteni szükséges az ott lakókat,
vállalkozókat.
Összegezve a fentieket:
Az útszakaszról jelenleg a járműveket kitiltani, az itt lakók, az ide áruszállítást végzők, a
Corso étterem bejáratán keresztül a kialakított várakozó helyet megközelítők miatt jelenleg
nem szabad. Az üzletek előtti rövid idejű, a továbbhaladókat nem akadályozó várakozási
igények kielégítése – véleményem szerint - megengedhető. Ennek jelzési kialakítása az
előzőekben írtak szerint egyértelmű.
Amennyiben az építmények összességének hátulról való megközelítése (lakó, áruszállító,
Corso parkoló) megoldásra kerül, akkor a tárgyalt útszakasz elzárható a
járműforgalomtól.
Az alábbi második rész megválaszolására tett vizsgálat a következő:
B. Az önkormányzat épület melletti várakozóhelyek Füzesi út felöli megközelítésének
(műemlék kapu) szűk úttestének változtatási lehetőségének kérdésére
A helyszín szemrevételezése, vizsgálata alapján jelenleg a Füzesi úton egyik irányból sem
találtam információt, jelzést az úttól függetlenül kialakított, a közforgalomtól el nem zárt
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magánúton megközelíthető fizetős közparkolóról. Csak az útcsatlakozásra befordulva
található egy erre utaló, járműből nehezen értelmezhető jelzőtábla.
A bejárati útcsatlakozás szélessége kiemelt szegélyek között 5,4m, a kapuoszlopok közötti
szélesség pedig 3,75m.
Vizsgálatom szerint szükségesnek tartom a közparkoló jelzését a Füzesi úton, hiszen ennek
ismerete jobban elosztja a várakozni kívánókat, illetve esetleges telitettség esetén használatba
vehető ez a várakozóhely is. Változtatni szükséges a kapuoszlopok közötti szűk
keresztmetszeten áthaladó kétirányú forgalom tájékoztatása érdekében az áthaladási sorrend
jelzésével. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet ide vonatkozó jelzését szükségesnek tartom elhelyezni úgy, hogy a behaladó
forgalom elsőbbsége legyen meghatározva. Ugyanis az itt, esetlegesen szembe jövő forgalom
miatt a behajtásra várakozók miatt a füzesi út forgalmában fennakadások lehetnek.
12§ c) „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (13. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az
útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére;

12§ d) „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (14. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az
útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.

Ugyancsak változtatni kell a bejárati út csatlakozási szélességén is. A kétirányú forgalom
részére nem elégséges az 5,4m burkolatszélesség. A kanyarodások elvégzése, a bejáró jármű
elhaladása a füzesi út forgalmába már becsatlakozni akaró járművek mellett, a
konfliktushelyzetek elkerülése érdekében szükséges a kiemelt szegélyek közötti burkolat
6,0m szélességre növelése. Ezzel az építési beavatkozással jobbítható a csatlakozás lekerekítő
ívei is. A szélesítés során figyelni kell arra, hogy az útcsatlakozás középvonala és a kapu
közepének vonala lehetőleg egybe essen.
Összegezve a fentieket:
Az önkormányzati épületek mellett kialakított közúttól független várakozóhelyek
jelzését az útcsatlakozás előtt a Füzesi úton mindkét irányból jól láthatóan a
kihasználtságuk érdekében javaslom jelezni. A későbbiek során, amennyiben az
előzőekben írt építmények hátsó megközelítése biztosítva lesz, erre a jelzésre még
fokozottabban szükség lesz.
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A várakozóhelyek megközelítése a csatlakozás szűk keresztmetszete szabályozatlansága az
útkezelő részére problémát okozhat a konfliktushelyzetek miatt. Az előzőekben írt kialakítás
a konfliktushelyzeteket útkezelői szempontból feloldja.

Szombathely 2017. április 12.
Tisztelettel:

Bejek László
Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A
mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697
igazságügyi szakértői szám: 000559
Adószám: 74432604-1-38

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR
A vizsgálatot és javaslataimat az alábbi előírások figyelembe vételével végeztem el.
 1/1975 KPM-BM (II.15) számú együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
(KRESZ)
 20/1984 (XII. 21.) KM sz. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 Közutak tervezése ÚT 2-1.201 Útügyi Műszaki Előírás
 Gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése ÚT 2-1.211 Útügyi
Műszaki Előírás

Ügyszám: 7/2017
MÉRNÖKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
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Megbízó:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Megbízás száma:
343-7/2017
Megbízás tárgya:
Szentgotthárd, Kis utca, Hunyadi utca, Széll Kálmán tér
forgalmi rend mérnökszakértői vizsgálata
Készült:
2017. évben, 14 oldalon, 3 példányban
Kapják:
megbízó 2 példány
irattár 1példány

Készítette:

Bejek László
Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A
mérnökszakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697
igazságügyi szakértői szám: 000559
Adószám: 74432604-1-38
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2.sz. melléklet
Tisztelt Szentgotthárd, Kis utcai Polgárok !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete írásbeli lakossági kérelem
alapján még 2016. októberi ülésén foglakozott a Szentgotthárd - Rábakethely, Kis utca Sallai
I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán az egyirányú közlekedés elrendelésével. A
Képviselő-testület ezen az ülésen úgy döntött, hogy a végleges döntés meghozatalára a 2017.
májusi testületi ülésen kerül sor. Addig szakmai szempontból is meg kell nézni az útszakasz
adottságait majd a közlekedésszakmai lehetőségekről tájékoztatni kell az utcában lakókat és
véleményüket e tények ismertetése után ki kell kérni a kezdeményezett egyirányúsításról. Az
ügyben közlekedési szakértő véleményét is kikértük, ennek alapján keressük meg most
Önöket.
A Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán egyirányú közlekedés
elrendelése az alábbi következményekkel járna:
1. Egyirányúsítás elrendeléséhez már a jelenleg érvényben lévő szabványokat,
előírásokat kellene figyelembe venni ami többek között megállási, várakozási
tilalmakat tartalmaz, illetve az ellenirányú kerékpáros forgalom bevezetését nem
tenné lehetővé. Az utca jelenlegi szélességét és a jelenlegi előírásokat, szabványokat
figyelembe véve az egyirányúsítás után a szembe jövő kerékpárosokat sajnos nem
lehetne beengedni az útszakaszra, így azután a Máriaújfalu (Hársas-tó) felől érkező a
városközpont felé tartó kerékpárosoknak ki kellene hajtaniuk a Kethelyi útra, amely
egyrészt többletút megtételével járna, másrészt viszont a Kethelyi úton a sokkal
nagyobb forgalom miatt sokkal nagyobb mértékű balesetveszélyt jelentene.
2. A Kis utca vizsgált szakasza 350 m hosszúságú, mivel az utcának vele párhuzamosan
egyirányú forgalmi párja nem lenne, így egyirányúsítás esetén a közlekedők részére
jelentős többlet utak keletkeznének. Egyirányúsítás esetén az utcából indulók,
illetve érkezők is kénytelenek lennének többletút megtételével közlekedni. (pl.:
amennyiben a Kis utca közepétől a Kethelyi utcában a Sallai I. úti kereszteződésig
akarnának eljutni, ezt csak a Bem J. utca irányába tehetnék és így a jelenleg 300 m-es
szakasz helyett az egyirányúsítás után már 800 m-t kellenne megtenni.
3. Általános közlekedés szakmai tapasztalat, hogy egyirányúsítás után az érintett
útszakaszon sajnos a járművezetők még nagyobb sebességgel közlekednek és ez
tovább rontaná az utcában közlekedés biztonságát.
Az egyirányúsítást vizsgáló közlekedési szakértő véleményét is figyelembe véve az utca
jelenlegi gyér forgalma és a jelenlegi rendezetlen útelemek (nem megfelelő burkolatszélesség,
zárt csapadékvíz-elvezetés hiánya, járda-úttest nem megfelelő elválasztása, várakozási,
megállási helyek hiánya stb.) miatt nem javasoljuk a jelenlegi – megszokott – forgalmi rend
változtatását, azaz az egyirányú forgalmi rend bevezetését. Véleményünk szerint az
előzőekben említett útrekonstrukciós munkálatok elvégzése után lehetne visszatérni erre a
kérdésre.
A fentiekben leírtak alapján kérjük, hogy a Képviselő-testület végleges döntése előtt 2017. május 12-ig – szíveskedjenek esetleges véleményüket írásban eljuttatni levélben a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére Szentgotthárd, Széll K. tér
11.
vagy e-mailben
az
andras@szentgotthard.hu,
vagy
a toro.eszter@szentgotthard.hu címre.
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Egyéb információ beszerezhető erről az ügyről:
 Doncsecz
András
városüzemeltetési
mail: andras@szentgotthard.hu.

vezető

Tel.:

94/553-030,

e-

Együttműködésüket illetve megértésüket előre is köszönjük!
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 213/2016, 244/2016, 15/2017 és 51/2017. számú képviselő-testületi
határozatba foglalt döntései értelmében a településtervezők megkezdték a rendezési tervek
átdolgozását.
Az egyeztetések megkezdése óta felmerült néhány közérdekű felvetés, melyek kapcsán a
Képviselő-testület azon döntése szükséges, hogy a folyamatban levő
felülvizsgálat
kiterjedjen-e rá:
I.
-Pályázati forrásból lehetőség nyílik a Rábatótfalu városrészben levő sportpálya
körbekerítésére. A kerítés abban az esetben kerülhet a sportpálya használata vonatkozásában a
legkedvezőbb helyre, ha a rendezési tervben a sportpálya északi telekhatára mentén létesíteni
tervezett töltés és szervizút kismértékben „eltolásra’ kerül. (1.sz.mellékelt)

II.
A zsidai városrészen élők azt indítványozzák, hogy az általuk, az Örökzöld utcában levő
temető megközelítésére használt, magánterületeken áthaladó, kitaposott gyalogút további,
gyalogosközlekedésre történő használatát az Önkormányzat biztosítsa. Az ösvény a mellékelt
fotón jól kivehető, a 755/1 hrsz-ú focipályától indul, 090/32, .... , 752, ...., 097/98 hrsz-ú
telkeket érinti. (2.sz. melléklet)

III.
A városközpont közlekedésfejlesztési elképzelései kapcsán vissza-visszatérő momentum a tér
mellékelt helyszínrajzon jelölt részének a gépjárműforgalom alóli teljes mentesítése. Ebben az
esetben felmerül a kizárólag a Széll K. térről megközelíthető telkek – szentgotthárdi 28,29,30
hrsz - gépjárművel való megközelítésének megoldása. (3.sz. mellékleten sraffozott terület)

IV.
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A Vízügyi Igazgatóság a közeljövőben, a Kaszagyár mellékelt szabályozási tervlapon jelölt
részén a meglévő árvízi védművet teljesen át fogja alakítani, a régi elbontásával, új védmű
építésével. Az új védmű tervezése, tanulmányi terv szinten, már a korábbi években
megtörtént, a tavaly elfogadott rendezési tervbe az akkor ismert tartalommal beemelésre
került. A végleges tervek most készülnek. Valószínű, hogy ezen részletesen kidolgozott terv melynek készítése során az Önkormányzattal folyamatos egyeztetések zajlanak - a
szabályozási terven jelölt szélesség stb. kismértékű módosítását teszik szükségessé. (4.sz.
melléklet)
V.
Temetők védőtávolsága kapcsán tájékoztatom a Képviselő-testületet az alábbiakról:
Településtervező Asszony a Népegészségüggyel telefonon egyeztetett a kérdésben. A szakhatóság
véleménye szerint a temetők védőtávolságára jogszabály nincs, egyedi elbírálás alapján
véleményeznek, de elegendő telken belül a telekhatáron 3sor fa és alatta bokorsor, vagy ha kevés a
hely, 1sor fa és bokorsor.
Jelenlegi helyzet, javaslatok:
-

Központi belterület, Hunyadi úti temető:
Úttól keletre van belső védőzöld sáv, a hatályos rendezési terv jelöl 30 m széles külső
véderdőt. Javaslat: maradjon a 30 m széles véderdő – a kegyeleti szertartásokat zavaró
körülmények ( vasútvonal, quadpálya) miatt
Úttól nyugatra belső védősáv nincs ültetve, a hatályos rendezési terv jelöl 30m széles
véderdőt. Javaslat: maradjon a hatályos – a külső zaravó hatások ( vasútvonal, quadpálya)
miatt

-

-

Rábatótfalu: Lakóterületbe ékelt temető, belső zöldsáv van, rendben van.
Zsida: Tervezett lakóterülettel határos Itt belső zöldsáv kell, vagy lehet külső a tervezett
lakóterület rovására. Településtervező javasol legalább 15m-t a szomszédsági zavarás
elkerülése érdekében.
Rábakethely : Fekvése következtében védett
Farkasfa: a lakóterületekkel határos részeken 15m a szomszédsági zavarás elkerülése
érdekében

VI.
A hatályos helyi építési szabályzatunk lehetővé teszi, hogy a szentgotthárdi beépítésre szánt
területeken a kormányrendeletben (OTÉK) általánosan meghatározott, az egyes
területfelhasználásokhoz kötött, valamennyi rendeltetés létesíthető legyen, attól függetlenül,
hogy mi a jellemző ténylegesen a területen.
Például:
A kethelyi mezőben, ahol jellemzően egy, legfeljebb kétlakásos lakóépületek vannak egy-egy
telken , az OTÉK lehetőséget ad az alábbi rendeltetésekre is:
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
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b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális,
d) szállás jellegű és
e) sport
Korábban legfeljebb négylakásos lakóépület volt építhető a kertvárosias lakóterületen, a
hatályos OTÉK már a lakásszámot sem maximalizálja.
Több alkalommal szóbeli panaszok hangzottak el pl. szállásjellegű vagy többlakásos
lakóépületek szomszédságában élőktől arra vonatkozóan, hogy zarvaja őket a nagyobb számú,
vagy ismeretlen személyek megjelenése.
Olyan eset is előfordult, hogy lakásokat és egy kis kávézót tervezett a tulajdonos
megvalósítani – amit az OTÉK lehetővé is tett és tesz- családiházas telkek szomszédságában,
és a leendő szomszédok a környéken aláírást gyűjtöttek a kávézó megakadályozása
érdekében. Az építeni szándékozó úgy érzete, hogy ellene hangolják az egész környéket, és
ezért inkább elállt a kávézó megvalósításának tervétől.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az Önkormányzatok szabályozzák az egy telken
elhelyezhető építmények rendeltetését, és azt, hogy hány rendeltetést tartalmazhat az
építmény. Vagyis a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy Szentgotthárd azon
kertvárosias és helyi kiszolgáló utak mentén elhelyezkedő, kisvárosias lakóterületein, ahol
jellemzően egy - legfeljebb kétlakásos lakóterületek helyezkednek el / – az OTÉK- ben
meghatározott – általánosan létesíthető rendeltetések körét korlátozza, a területen telkenként
legfeljebb egy, legfeljebb három önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület
legyen kialakítható, melyben legfeljebb egy önálló rendeltetési egység rendeltetése lehet
üzlet, vagy egészségügyi vagy szolgáltató rendeltetésű.
VII.
Rábatótfalu városrész vonatkozásában merült fel az alábbi:
A sportpályától nyugatra ( 5.sz. melléklet) van a tervezett töltés alatt egy viszonylag nagy
egybefüggő belterületbe vonandó rész. Még van a villanyvezeték alatt egy tervezett út is a
terület feltárására. A nagyvízi meder a meglévő belterületi részeket is érinti, ott kell az
építéshez a Vízig véleménye. Az OTrT. előírásai szerint nagyvízi meder területén új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Itt kicsit más a helyzet, van tervezett töltés, annak
elkészültéig viszont nem vehető igénybe.
Kérdés: a tisztelt testület szerint maradjanak-e a töltés alatti tervezett belterületek, vagy a
felülvizsgálat során törölve legyenek. A feltáró utat is át kell gondolni, amely a jelenlegi
belterület belső feltárását is szolgálja. Ha nincs rá igény az is törölhető.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elrendeli, hogy a
településrendezési tervek aktuális felülvizsgálata terjedjen ki az alábbiakra:
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I. A Rábatótfalu városrészben levő sportpálya mentén megvalósítani tervezett töltés
nyomvonalát felül kell vizsgálni.
II. A Zsidai városrészen a 755/1 hrsz-ú focipálya - temető közti gyalogút nyomvonalát
ki kell jelölni.
III. A Széll K. tér gépjárműforgalom alóli teljes mentesítése kapcsán a szentgotthárdi
28,29,30 hrsz –ú telkek gépjárművel való megközelítésének lehetőségét meg kell
vizsgálni.
IV. A Kaszagyári Rába védőtöltés tervezett nyomvonalának szükséges módosítását a
szabályozási terven át kell vezetni.
V. A temetők védőterülete vonatkozásában:
-

-

Központi belterület, Hunyadi úti temető: hatályos szabályozás maradjon
meg
Zsida: tervezett/meglévő lakóterülettel határos részeken legalább 15m
széles terület legyen kialakítva a szomszédsági zavarás elkerülése
érdekében.
Farkasfa: a lakóterületekkel határos részeken 15m széles terület legyen
kialakítva a szomszédsági zavarás elkerülése érdekében

VI.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy Szentgotthárd azon kertvárosias és helyi
kiszolgáló utak mentén elhelyezkedő, kisvárosias lakóterületein, ahol
jellemzően egy - legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként
legfeljebb egy főépület legyen kialakítható, legfeljebb három önálló
rendeltetési egységgel; továbbá telkenként a főépületben vagy a
melléképületben kialakítva legfeljebb egy üzlet, egészségügyi vagy szolgáltató
rendeltetésű önálló rendeltetési egység legyen kialakítható.
VII. Rábatótfalu városrészen a sportpályától nyugatra elhelyezkedő jelenleg
külterületi besorolású telkek tervezett belterületi átminősítését a szabályozási
tervlapon törölni kell, az árvízvédelmi töltés kiépítéséig.
.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. május 22.

Doncsecz András
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városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz. melléklet
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4.sz. melléklet
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5.sz.melléklet
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Tárgy: 1/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.05.31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: személyi jutt.
816.700 Ft
munkaa.terh.jár.
182.999 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozás
Ebből: személyi jutt.
274.500 Ft
munkaa.terh.jár.
61.465 Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: személyi jutt.
17.700 Ft
munkaa.terh.jár.
4.009 Ft
Eü. laboratóriumi szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
301.800 Ft
munkaa.terh.jár.
67.516 Ft
Képalkotó diagnosztika
Ebből: személyi jutt.
20.300 Ft
munkaa.terh.jár.
4 546 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
40.700 Ft
munkaa.terh.jár.
9.119 Ft
Család – nővédelem eügondozás
Ebből: személyi jutt.
44.100 Ft
munkaa.terh.jár.
10.257 Ft
Ifjúság eü.gondozás
Ebből: személyi jutt.
58.500 Ft
munkaa.terh.jár.
13.605 Ft
Működési céltartalék
Fedezete:Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
803.639 Ft
nem kötelező feladat
1.779.645 Ft

999.699 Ft

335.965 Ft

21.709 Ft

369.316 Ft

24.846 Ft

49.819 Ft

54.357 Ft

72.105 Ft

655.468 Ft
2.583.284 Ft
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2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótléka
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
2.476.738 Ft
munkaa.terh.jár.
546.299 Ft
Fedezete:Településiönkorm.kultúrálisfel.támog.
Ebből: kötelező feladat
1.083.037 Ft
Működési céltartalék
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül
Működési céltartalék
Fedezete: Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása
Ebből: kötelező feladat
Ft
nem kötelező feladat
Ft
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből: kötelező feladat
Ft
nem kötelező feladat
Ft
4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótleőirányzat
125.éves jubileumi rendezvény
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
SZEOB egyéb működési célú kiadások áht.-belül
Ebből: kötelező feladat
1.250.000 Ft
nem kötelező feladat
- Ft
Fedezete: Közműv.tev.és tám./egyéb támogatás, kiadvány/
Ebből: egyéb műk.támáhn belül
Közös Önkormányzati Hivatal
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása
Önkorm.igazg.tev.
Ebből: dologi kiadás 968.940 Ft
beruházás
861.060 Ft
Fedezete: Városi rendezvények /dologi kiadás/
Működési céltartalék
Település Értéktár Bizottság támogatása
Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/
Fedezete: Közműv.tev.és tám./egyéb támogatás, kiadvány/
Ebből: egyéb műk.támáhn belül

3.023.037 Ft

1.083.037 Ft
- 1.940.000 Ft

7.069.721 Ft
840.613 Ft

6.229.108 Ft

1.250.000 Ft

- 1.250.000 Ft

1.830.000 Ft

- 1.330.000 Ft
- 500.000 Ft

300.000 Ft
- 300.000 Ft

5. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
1/2017. sz.hat. Bartók Emléknap Szentgotthárdon
Közművelődési tev. éstámog. /dologi kiadás/
100.000 Ft
2/2017. sz.hat. Nyugdíjas Egyesület magyar-szlovén nyugdíjas tekebajnokság támogatása
Város és községgazd. szolg. /egyéb működés célú tám.áhn. kívül./
50.000 Ft
Fedezetük: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)

- 150.000 Ft

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
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Kiadási pótelőirányzat
Tapolca VSE Sakkszakosztály támogtása – Horváth Imre Emlékverseny
Versenysport tev. és támogatás /egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül/

10.000 Ft

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület – Nyugdíjas farsang
Város és községgazd. szolg. /egyéb működés célú tám.áhn. kívül./

30.000 Ft

Szentgotthárd VSE Asztalitenisz – működési költség
Versenysport tev. és támogatás /egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül/

50.000 Ft

Alapítvány a 100 éves Sztgi Gimn. – Kézilabda Diákolimpia
Város és községgazd. szolg. /egyéb működés célú tám.áhn. kívül./

50.000 Ft

Eminent Hungary Kft – Arany János vetélkedő
Közművelődési tev. ésámog. /dologi kiadás/

14.595 Ft

Cosmo Media Kft – Sztg megjelenése a vas megyei mellékletben
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás./
ÁFÉSZ – Gotthárd Napja vetélkedő díjazottai részére
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás./

190.500 Ft

5.085 Ft

Eminent Hungary Kft – Gotthárd Napja vetélkedő díjazottai részére
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás./

14.174 Ft

Pannon Lapok Társasága Kft – Vas Népe ballagási melléklet
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás./

63.500 Ft

Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: kötelező feladat
367.854 Ft
nem kötelező fel
60.000 Ft
7. Képviselő – testületi határozatok
26/2017. sz. határozat „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
160.000 Ft
munkaad.terh.járul.
35.200 Ft
83/2017. sz. határozat „Gayer Gyula Emlékplakett Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
80.000 Ft
munkaad.terh.járul. 17.600 Ft
116/2017. sz. határozat „A 2015/2016. tanév Pedagógusa Szentgotthárdon”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
250.000 Ft
munkaad.terh.járul.
55.000 Ft
Fedezetük: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.e.átad. áhn kívül/
98/2017.sz. határozat „Magyar Tűzoltók Napja” alkalmából díj /2fő/
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
150.000 Ft
munkaad.terh.járul.
33.000 Ft

- 427.854 Ft

195.200 Ft

97.600 Ft

305.000 Ft

- 597.800 Ft

183.000 Ft
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Fedezete: Működési céltartalék

- 183.000 Ft

27/2017. sz. határozat MorrowMedicalZrt megbízási díj emelés
Háziorvosi ügyeleti ellátás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

5.896.000 Ft
- 5.896.000 Ft

58/2017. sz. határozat SZET Szentgotthárdi Kft tagi kölcsön nyújtása
SZET Kft /felhalmozási c.támog. nyújtásaáhn. kívül/
Fedezete: Működési céltartalék

4.991.100 Ft
- 4.991.100 Ft

60/2017. sz. határozat 0256/5 Hrsz., 0269/9 Hrsz ingatlan vásárlás
Ingatlan vásárlás /Önkorm. vagyonnal kapcs.gazd./ /beruházás/
Fedezete: Működési céltartalék

5.950.000 Ft
- 5.950.000 Ft

66/2017. sz. határozat Civil alap megemelése
Civil alap /egyéb műk.c.támog.áhn.kív/
Fedezete: Működési céltartalék

1.000.000 Ft
- 1.000.000 Ft

67/2017. sz. határozat Csákányi László Filmszínház vetítéstechnika lámpacsere
Közművelődési tev.éstámog. /Városi Mozi/ /dologi kiadás/
500.000 Ft
Színház előtt padok elhelyezése
Színház padok /beruházás./
500.000 Ft
Fedezetük: Működési céltartalék
- 1.000.000 Ft
88/2017. sz. határozat
Színház színpadi függöny beszerzése
Színház függöny/beruházás/
GotthardTherm Kft karbantartási, fejlesztési kiadás
GotthardThermKft
Ebből: működési támogatás
15.000.000 Ft
felhalmozási támogatás
15.000.000 Ft
Fedezetük: Működési céltartalék

4.625.467 Ft
30.000.000 Ft

- 34.625.467 Ft

96/2017. sz. határozat Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező tábor támog.(TIT)
Város és községgazd. szolg. /egyéb műk.c.tám.áhn.kív/
500.000 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 500.000 Ft
97/2017. sz. határozat Partium AMI – Szőcei néptáncos szaktábor támogatása
Város és községgazd. szolg. /egyéb műk.c.tám.áhn.kív/
250.000 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 250.000 Ft
100/2017. sz. határozat Településképi arculati kézikönyv
Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

500.000 Ft
- 500.000 Ft

102/2017. sz. határozat Máriaújfalu szennyvíz kiépítés – projekt kiviteli, tervezési, építési
munkák felülvizsgálatára megbízás
Máriaújfalu szennyvíz /dologi kiadás/
1.320.000 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 1320.000 Ft
103/2017. sz. határozat Szentgotthárdi VSE támogatás (TAO)
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Versenysport tevékenység és támogatás /egyéb felhalm.c.kiadáhnkív/
104/2017. sz. határozat Rábatótfalu SE
Versenysport tevékenység és támogatás /egyéb felhalm.c.kiadáhnkív/
Fedezetük:
Versenysport tevékenység és támogatás /egyéb műk.c.kiadáhnkív/

- 4.532.400 Ft

111/2017. sz. határozat GotthardTherm Kft. Tőkeemelés
Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/
Fedezete: működési kölcsön visszatérülés
felhalmozási célú Garancia és kezességváll sz.megt.áhnk.

187.000.000 Ft
10.000.000 Ft
177.000.000 Ft

1.916.407 Ft
2.615.993 Ft

113/2017. sz. határozat Református Egyházközösség támogatása (15.évesévford.)
Város és községgazd. szolg. /egyéb működés célú tám.áhn. kívül./
100.000 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 100.000 Ft
8. A 12/2016. (IV.28) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2016 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
A./Móra F. Városi Könyvtár
Elvonások és befiz.
Központi könyvtár
Ebből: dologi kiadás
393.900 Ft
beruházás
519.499 Ft
Múzeum
Ebből: dologi kiadás
1.654.579 Ft
beruházás
43.200 Ft
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
B./ Rendelőintézet
Elvonások és befiz.
Háziorvosi alapellátás I.sz. gyermek.körzet
Ebből: személyi juttatás
478.437 Ft
munkaadókatterh. jár.
105.256 Ft
Járóbeteg gyógyító szakellátás
Ebből: munkaadókatterh. jár.
dologi kiadás
beruházás

268.000 Ft
756.427 Ft
237.600 Ft

Járóbeteg gyógyító gondozás
Ebből: dologi kiadás
beruházás

39.450 Ft
237.600 Ft

1.697.779 Ft

2.716.931 Ft
20.333.705 Ft
583.693 Ft

1.262.027 Ft

277.050 Ft

Egészségügyi laboratóriumi szolg. /beruházás/
Képalkotó diagnosztika /beruházás/
Fizikoterápiás szolgáltatás /beruházás/
Fogorvosi alapellátás /beruházás/
Család- és nővédelmi eü gond.
Ebből: személyi juttatás
munkaadókatterh. jár.

105.753 Ft
913.399 Ft

1.239.814 Ft
1.221.418 Ft
209.157 Ft
1.456.184 Ft
860.365 Ft

239.904 Ft
50.297 Ft

45

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
beruházás
Ifjúság – egészségügyi gondozás
Ebből: személyi juttatás
munkaadókatterh. jár.
beruházás
EFI Iroda fenntartása
Ebből: személyi juttatás
munkaadókatterh. jár.
dologi kiadás
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány

570.164 Ft
752.183 Ft
557.604 Ft
122.679 Ft
71.900 Ft
3.933.222 Ft
1.600.000 Ft
173.192 Ft
2.160.030 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Elvonások és befiz.
Önkorm.igazg.tev.
Ebből: személyi jutt
10.179.725 Ft
munkaad.terh.jár.
3.357.888 Ft
dologi kiadás
4.821.713 Ft
beruházás
2.000.000 Ft
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
D./ Önkormányzat
88/2017 sz. határozat maradvány felosztása
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Központi könyvtár
Ebből: személyi juttatás
2.750.000 Ft
munkaadókatterh. jár.
605.000 Ft
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Társulás/egyéb működési célú kiadások áht.-belül/
Legszebb konyhakert
Zöldterület kezelés /dologi kiadás, /
Tűzoltó Egyesület támogatása – ruha, gépjármű beszerzés
Város és községgazd.szolg
Ebből: egyéb felhalm c. támog. áhn.kív
1.000.000 Ft
egyébműk.c.támogáhn.kív
900.000 Ft
Őrségi kerákpárút kitáblázása
Város és községgazd.szolg /dologi kiadás/
Városrészi kultúrházak felújítása
Ebből: felújítás
21.000.000 Ft
dologi kiadás
4.000.000 Ft
Ebből: Máriaújfalu
15.000.000 Ft
Farkasfa
10.000.000 Ft

32.128.818 Ft

1.458.301 Ft
20.359.326 Ft

21.817.627 Ft

3.355.000 Ft

2.000.000 Ft

200.000 Ft

1.900.000 Ft

338.000 Ft
25.000.000 Ft
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Működési céltartalék
Ebből: Szennyvíz felújítás
Kötött felhasználású pénzkészlet
Rendelőintézeti tartalék EFI
Egyéb szabad felhasználású maradvány
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
Intézményektől elvonás

81.737.487 Ft
34.943.079 Ft
32.859.178 Ft
5.000.000 Ft
8.935.230 Ft
114.530.487 Ft
92.632.728 Ft
21.897.759 Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt – részvény értékesítés
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás /dologi kiadás/
27.087 Ft
Fedezete:Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
Részesedések értékesítése
27.087 Ft
Oktatási intézmények – Társas házzá alakítása
SZOI oktatási int.felúj /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék
SZOI oktatási intézm. fenntartása SZOI /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
Települési hulladék vegyes begyűjtése, száll. /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
Intézmény takarítása, karbantartása, tűz. /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
56-os emlékpark /felújítás/
Fedezete: Egyéb felhalm.c.támog.bev.áhn.bel.

1.182.000 Ft
- 1.182.000 Ft
4.023.489 Ft
4.023.489 Ft
381.000 Ft
381.000 Ft
6.771.054 Ft
6.771.054 Ft
498.475 Ft
498.475 Ft

Belterületi vízrendezés /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

3.858.759 Ft
3.858.759 Ft

Város és községgazd.szolg /egyéb felhalm. c. támog./
Fedezete: Közművelődési tev. és tám./egyéb program reklám/
Ebből: egyéb műk. célú támogatás áhn kívül
- 2.134.000 Ft
dologi kiadás
- 400.000 Ft

2.534.000 Ft
- 2.534.000 Ft

Köztemetés
Ebből: dologi kiadás
500.000 Ft
ellátotak pénzb.jutt. - 500.000 Ft
Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása
Ebből: dologi kiadás
5.500.000 Ft
felújítás
- 5.500.000 Ft
B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./

310.184 Ft
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Ebből : személyi jutt.
277.665 Ft
munkaa.terh.j.
32.519 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

310.184 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
409.425 Ft
munkaa.terh.j.
49.503 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Intézményfinanszirozás

458.077 Ft
851 F

Önkormányzat igazgatási tev. /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel

409.534 Ft
409.534 Ft

Intézményi takarítás, karbantartás. /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel

800.000 Ft
800.000 Ft

458.928 Ft

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági hatása. Költségvetési hatása annyi, hogy az elmúlt hónapok
költségvetési folyamatait alapozzák meg a rendeletet, egyébként költségvetési kihatása nincs.
A rendeletalkotásnak környezeti és egészségi következménye nincs. Nincs adminisztratív
terheket befolyásoló hatása. A rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét az adja, hogy
a költségvetési folyamatokat rendeleti szinten is követni szükséges. A szabályozás
elmaradása esetén nem lesz összhang a rendelet jelenleg hatályos szövege és a valós
költségvetési helyzet között. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2017.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2017. május 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (…...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.2) 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 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017
(II.2) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2.(1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.036.022.984 Ft azaz hárommilliárd-harminchatmillió-húszonkettőezerkilencszáznyolcvannégy forintban
b) bevételi főösszegét 3.036.022.984 Ft hárommilliárd-harminchatmillió-húszonkettőezerkilencszáznyolcvannégy azaz forintban, állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„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
2 199.324.318 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
192.100.836 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 540 500 000 Ft
c) Működési támogatások:
302.847.462 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
163.876.020 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek

200.152.562 Ft
186 127.087 Ft
0 Ft.
14.025.475 Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.

187.250.000 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:

2 586.726.880 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke:
449.296.104 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
149.296.104 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
300 000 000 Ft.
(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
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Finanszírozási bevételek összesen:

449.296.104 Ft”

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
felhalmozási kiadások előirányzatra
támogatások kölcsönök nyújtására
pénzforgalom nélküli kiadásokra
finanszírozási kiadásra

1 950.783.143 Ft-ot
851.592.285 Ft-ot
34.991.100 Ft-ot
192.728.749 Ft-ot
5.927.707 Ft-ot

határoz meg.”
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a)
személyi juttatások előirányzata
385.149.798 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
94.669.067 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
718.329.816 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
737.584.462 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
670.086.662 Ft
db)
dc)
e)

műk. célú peszk átad. államh kivülre
társ. szocpol. és egyéb juttatás
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
Működési kiadások összesen:

67.497.800 Ft
0 Ft
15 050 000 Ft
1.950.783.143 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
3.572.146 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.572.146 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 189.156.603 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)
c)

Rendezvény Tört.Napok
PKKE többlettámogatás
háziorvosi rendelő rámpa

1 000 000 Ft
5.738.760 Ft
4 000 000 Ft
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c)
d)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Wifi kiépítése
Intézménykarbantartás
Környezetv. alap
Működési céltartalék
Egyéb tartalék pályázati
önrész,
felhalmozási kiadás
Kötött felhasználású pénzkészlet
Rendelőintézeti tartalék
Szennyvíz felújítás

647 700 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
6 099.149 Ft
94.868.737 Ft
32.859.178 Ft
5.000.000 Ft
34.943.079 Ft”

„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 302.264.178 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 226 765 537 Ft nem kerül
folyósításra.)”
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2017. ……..
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 4.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 3. és 4. 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.
5.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vas Megyei Kormányhivatallal ellenőrzés keretében vizsgálja valamennyi önkormányzat
anyakönyvi eljárást szabályozó rendeletét. A Kormányhivatallal történt előzetes egyeztetés
alapján terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: anyakönyvi rendelet)
módosításának tervezetét.
A szükséges módosítások:
1. Az anyakönyvi rendelet 7. §-a jelenleg így rendelkezik:
„7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 7.300
forint eseményenként. Amennyiben az anyakönyvvezető úgy választ, hogy nem a
szabadidő egésze, hanem csak egy része helyett kér díjazást, úgy a bruttó 7.300 forintnak
a választott szabadidő résszel arányos része illeti.”
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti
meg.”
Tehát az anyakönyvvezetőt vagy szabadidő vagy díjazás illeti meg, a kettő kombinációjára
nem ad lehetőséget a törvény, illetve a törvényi felhatalmazás. (Megjegyezzük, hogy ilyen
igény az anyakönyvvezetők részéről eddig nem is merült fel.)
2. Az anyakönyvi rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint hivatali
helyiségen kívüli házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín, ha olyan épület vagy építmény,
mely olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik, amely megfelelően biztosítja az anyakönyv
és az anyakönyvvezető sértetlenségét, valamint a személyes adatok biztonságát.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésétől (2014. július 1.) az
anyakönyvvezető már nem viszi a helyszínre az anyakönyvet, hanem a házasságkötési lapot
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot írják alá a házastársak illetve
felek, a tanúk és az anyakönyvvezető (valamint közreműködése esetén a tolmács). A
házasságkötési lap és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi
alapirat, nyilvánvalóan védelméről ugyanúgy gondoskodni kell, mint az anyakönyv
védelméről.
3. Az anyakönyvi rendelet most hatályon kívül helyezendő 8. § (2) bekezdése szerint:
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„(2) Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni az egyéb családi
rendezvényekre, névadóra, házassági évfordulóra is.”
A bekezdésben felsorolt rendezvényekre azonban nem terjed ki az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ának felhatalmazása. Abban ugyanis csak arra kap felhatalmazást a
települési önkormányzat, hogy
„a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”
4. A díjtételeket tartalmazó melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a
házasságkötésért fizetendő díjakhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. Így hatályon
kívül helyezendő az a mondat, hogy „A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák!”
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi
következménye. Nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A rendeletmódosítás
elfogadásának szükségességét az indokolásban részletezzük. A szabályozás elmaradása
esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege félreérthető maradna, valamint olyan szabályokat
tartalmazna, melyek megalkotására a települési önkormányzat nem kapott felhatalmazást, és
így valószínűleg a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonná maga után. A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a módosító rendelet elfogadását!
Szentgotthárd, 2017. május 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: anyakönyvi rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„7.

§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő helyett választható
díjazás 7.300 forint eseményenként.”

2. § Az anyakönyvi rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „anyakönyv” szövegrész
helyébe az „anyakönyvi alapirat” szöveg lép.
3. § (1) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 8. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 1. mellékletében az „A díjak az általános
forgalmi adót is tartalmazzák!” szövegrész.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás
a rendelet tervezet
1. §-ához: Az anyakönyvi rendelet 7. §-a jelenleg így rendelkezik:
„7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható
díjazás bruttó 7.300 forint eseményenként. Amennyiben az anyakönyvvezető úgy
választ, hogy nem a szabadidő egésze, hanem csak egy része helyett kér díjazást, úgy a
bruttó 7.300 forintnak a választott szabadidő résszel arányos része illeti.”
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű
díjazás illeti meg.”
Tehát az anyakönyvvezetőt vagy szabadidő vagy díjazás illeti meg, a kettő
kombinációjára nem ad lehetőséget a törvény, illetve a törvényi felhatalmazás.
2. §-ához: Az anyakönyvi rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint
hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín, ha olyan épület
vagy építmény, mely olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik, amely megfelelően
biztosítja az anyakönyv és az anyakönyvvezető sértetlenségét, valamint a személyes
adatok biztonságát.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésétől (2014. július 1.)
az anyakönyvvezető már nem viszi a helyszínre az anyakönyvet, hanem a
házasságkötési lapot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot írják
alá a házastársak illetve felek, a tanúk és az anyakönyvvezető (valamint
közreműködése esetén a tolmács). A házasságkötési lap és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi alapirat, nyilvánvalóan védelméről
ugyanúgy gondoskodni kell, mint az anyakönyv védelméről.
3. §-ához: Az anyakönyvi rendelet most hatályon kívül helyezendő 8. § (2) bekezdése szerint:
„(2) Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni az egyéb családi
rendezvényekre, névadóra, házassági évfordulóra is.”
A bekezdésben felsorolt rendezvényekre azonban nem terjed ki az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ának felhatalmazása. Abban ugyanis csak
arra kap felhatalmazást a települési önkormányzat, hogy
„a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”
A melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a házasságkötésért fizetendő
díjakhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik.
4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy: Takács Tibor és felesége kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
2014-ben a Máriaújfaluért Egyesület, előzetes Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás
birtokában két, a városrészben elhelyezkedő, rossz állapotban levő utasváró bontásába, majd
új épület építésébe kezdett.
Az Egyesület kérelme kapcsán a Képviselő-testület 160/2014. számú képviselő-testületi
határozatával - 1.sz. melléklet - felhatalmazta Polgármester urat a végleges tulajdonosi
hozzájárulás megadására. Az Egyesület a munkálatokat a végleges tulajdonosi hozzájárulás
beszerzése nélkül végezte el.
Az egyik buszváró építése kapcsán , a szomszédos ingatlan tulajdonosának - Takács Tibor és
felesége - bejelentésére építésfelügyeleti eljárás indult. Az építésfelügyelet elrendelte az
utasváró épület bontását, elsősorban azért, mert az jelentős mértékben – az épület északi
oldalfalának sarokpontjai 81 és 58 cm-rel - a Takácsék tulajdonában levő 2737 hrsz-ú telekre
átnyúlva épült. Földmérő által készített bemérési vázrajza a 2.sz. melléklet.
Az építésfelügyelet által megszabott határidőre az utasváró el lett bontva.
Az elbontott utasváró környezetében több évtizede fennálló, megoldatlan problémákra is
fényderült: az utas-fellépő sziget elhelyezkedése miatt a 2737 hrsz-ú telek a közútról
egyáltalán nem közelíthető meg, csak a 2736 hrsz-ú telek igénybevételével, illetve a mindkét
telek megközelítését biztosító útcsatlakozás mindössze kb. 2 m széles. Ezt az útcsatlakozást a
fellépő sziget kialakításakor (több évtizeddel ezelőtt) építették így.
Az új rendezési terv készítése során olyan megoldást építettünk be a rendezési tervbe, mely
mind az utasváró elhelyezés mindkét telek megfelelő közterületi megközelítés problémájára a
kialakult adottságok figyelembe vételével a legkisebb beavatkozással lehetőséget ad. 3.számú
melléklet
Az új rendezési terv 2016. augusztus 1-én lépett hatályba. Mind a 2736 hrsz-ú, mind a 2737
hrsz-ú telek tulajdonosát azonnal megkerestük a vételi szándékot jelezve. A közterület
alakítás a 2736 hrsz-ú telek kb. 40 nm-nyi, a 2737 hrsz-ú telek kb. 45 nm-nyi területrészét
érinti. A vételi ajánlat 2000 forintos négyzetméterenkénti ár volt. A 2737 hrsz-ú telek
tulajdonosa – Takácsék – a terület eladásától elzárkóztak. A 2736 hrsz-ú telek tulajdonosa úgy
nyilatkozott, hogy ha szükséges értékesíti a területet. 4.számú melléklet
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Mivel közterület alakítási szándékunk meghiúsult, arra tettünk kísérletet , hogy a szomszédos
2735 hrsz-ú telek tulajdonosától vásárolunk területet az új utasváró elhelyezéséhez, a
tulajdonos azonban ezt visszautasította.
Más lehetőség nem lévén, arra jutottunk, hogy az utasvárót az eredeti helyére kell
visszaépíteni, ezért megrendeltük a 2738 hrsz-ú telek kitűzését, melynek időpontjáról a
szomszédos ingatlanok tulajdonosai – Takácsék – is értesültek.
A sarokpontok kitűzése után a helyszínen is előzetes egyeztetést tartottunk, majd Takácsék a
mellékelt kérelmet nyújtották be. 5.számú melléklet
A kérelem:
Takácsék felajánlják megvételre 2737 hrsz-ú telkük általunk tavaly megvásárolni kívánt
részét, jelzik, hogy a kialakuló közterületen egy 3,00 x 2,5 m méretű új utasváró elhelyezése
ellen nem emelnek kifogást. Egyúttal kinyilvánítják, hogy meg kívánják vásárolni az
önkormányzattól a 2738 hrsz-ú telket ( a régi utasváró telke) és kérik annak biztosítását, hogy
2739 hrsz-ú lakóingatlanuk szennyvízközcsatorna bekötővezetéke ne a tervezett helyen – 6.
számú melléklet - hanem a 2738 hrsz-ú területen legyen. Kérik továbbá, hogy a fellépő
sziget déli irányú „eltolásával” megfelelő szélességű kapubejáró legyen kialakítva.
A kérelem teljesítése:
Véleményem szerint a Takácsék kérelmében előterjesztettek szerinti megoldás
lehetőséget teremt arra, hogy valamennyi érintett – a városrész, Takácsék, az Önkormányzat számára kedvezően lezáruljon ez a több éve tartó ügy.
A Takácsék kérelmében foglaltak megvalósítása a 2736 hrsz-ú telket is kedvezően
érintik, hiszen az átalakítások következtében ezen telek közúti megközelítési problémái is
megszűnnek. A telek tulajdonosa megkereséseink kapcsán több alkalommal kijelentette, hogy
a telekrész értékesítésének részéről nincs akadálya, azonban az ügyben Takácsékkal együtt
kíván működni, és ezért nyilatkozatait az Ő szándékaikhoz köti.
Kérem a Képviselő-testület, hogy döntsön a 2736 hrsz-ú telek közterület kialakításhoz
szükséges kb. 40 nm-nyi részének megvásárolása ügyében is.
Kérem a Képviselő-testület támogató döntése meghozatalára.

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Takács Tibor és
Takácsné Kovács Ágnes 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 71. szám alatti
lakosokkal (továbbiakban: kérelmezőkkel) történő ingatlan cseréhez az alábbiak
szerint hozzájárul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő szentgotthárdi 2738 hrsz-ú,
9 m2 alapterületű, kivett autóbusz-pályaudvar megnevezésű ingatlant a Kérelmezők
részére csere jogcímén átad.
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Kérelmezők a tulajdonukban álló szentgotthárdi, 2737 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanból legfeljebb 50 m2 alapterületű ingatlanrészt, az önkormányzat
tulajdonába átadnak. Az ingatlanok értéke 2000 Ft/m2. Ennek megfelelően az
önkormányzat tulajdonába kerülő terület értéke legfeljebb 100.000.- Ft. A felmerülő
értékkülönbözetet az Önkormányzat megfizeti a Kérelmezőknek. Forrás: ….
Az önkormányzat tulajdonába átkerülő ingatlanrész pontos területe a megosztási
vázrajz elkészítése után határozható meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti ingatlan cserére
településfejlesztés céljából van szüksége, mely területen autóbuszváró épület
építésére, illetve közterület kialakításra kerül sor.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vázrajz elkészültét
követően a szerződést aláírja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a
szentgotthárdi 2736. hrsz.-ú , kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból
legfeljebb 40 m2
alapterületű ingatlanrésznek 2000,- Ft/m2 áron történő
megvásárlásához. Vételár összesen legfeljebb 80.000,- Ft. Forrás: ….
Az ingatlanrész megvásárolandó pontos területe a megosztási vázrajz elkészítése után
határozható meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlanrészt
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen közterület
kialakításra kerülne sor.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vázrajz elkészültét
követően a szerződést aláírja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. május 22.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye
E LŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Testület a 2017. március 29-i ülésén tárgyalta Gyurits István és felesége kérelmét s az
alábbi 79/2017. sz. határozatot hozta:
„79/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad a
szentgotthárdi, 244/1 hrsz-ú, 619 m2 alapterületű, kivett magánút megnevezésű, 1/1 arányban
az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és a szentgotthárdi, 324 hrsz-ú, 1797 m2
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, ½ arányban Gyurits István és ½
arányban Gyurits Istvánné tulajdonában álló ingatlan értékarányos cseréjéhez.
Az ingatlanárat forgalmi értékbecslés alapján határozza meg. A jogügylet lefolytatásához
szükséges vagyonrendelet-módosítást elő kell készíteni, ehhez a szükséges eljárást le kell
folytatni azt követően, miután az értékbecslést és az egymással való elszámolást az érintettek
elfogadták.”
(helyszínrajz 1. sz. melléklet)
Az ingatlanokról a Mohl Kft-vel értékbecslést készítettünk (2 - 3.sz. melléklet), amely szerint
az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek:
Az Önkormányzati tulajdonú Szentgotthárdi 244/1 hrsz-ú, 619 m2 területű, kivett
közforgalom elől elzárt magánút értéke: 1.405.130.-Ft (2.270.-Ft/m2)
Gyurits István és Gyurits Istvánné tulajdonát képező szentgotthárdi, 324 hrsz-ú, 1797 m2
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értéke: 1.761.060.-Ft, (980.Ft/m2)
A fenti adatok alapján, amennyiben a Testület az értékbecslésben leírt értéket veszi
alapul, akkor 355.930.-Ft fizetési kötelezettsége adódik.
Tehát most a T. Testületnek el kellene dönteni az általa javasolt értékeket az értékarányos
cseréhez. (a fenti értékektől el is térhet)
A vagyonrendeletünk értelmében
15. § Vagyon elidegenítése
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel.
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.
(2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
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(3) a) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatárrendezés, csere esetén.
b) Mellőzni lehet a versenyeztetést az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú
beruházásai megvalósításához szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább
51 % önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a szerződő partner
olyan szentgotthárdi székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem
minősülő szervezet, amely a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az
önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok), külön ellenszolgáltatás nélküli,
legalább 20 éven keresztül történő ellátását, valamint az ipari park területén lévő építési
terület értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó
forgalmi értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint
meghatározott értéket nem haladja meg.
A csereszerződés esetén az önkormányzat részéről átadandó ingatlanra - miután az
magántulajdonba kerül - a kethelyi városrész ezen területén a városrésztől déli irányba
elhelyezkedő dombokról lefolyó csapadékvíz kezelése érdekében az ott levő árok
vonatkozásában szolgalmi jog bejegyzése szükséges.
Sok gondot okoz ennek a
csapadékvíznek az elvezetése illetve kezelése – erre is gondolva kell a cseréhez hozzájárulni. ,
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyurits István és Gyurits
Istánné 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 87. sz. alatti lakosokkal (továbbiakban:
kérelmezők) történő értékarányos ingatlan cseréhez az alábbi javaslatot teszi:
Kérelmezők tulajdonban álló szentgotthárdi, 324 hrsz-ú, 1797 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékét …………………-Ft-ban állapítja meg, az
Önkormányzat tulajdonában lévő szentgotthárdi, 244/1 hrsz-ú, 619 m2 alapterületű, kivett
magánút megnevezésű, ingatlan értékét ……..….-Ft-ban.
Az értékkülönbözet végett az Önkormányzat fennálló fizetési kötelezettsége: 355.930.-Ft
Forrás: ……….
Ezen túlmenően a szentgotthárdi 244/1 hrsz-ú ingatlanra az Önkormányzatot megillető
szolgalmi jogot (vízvezetési jogot) kell bejegyezni az ingatlanon haladó árok
vonatkozásában.
A kérelmezőnek a jelen határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról,
hogy az értékarányos cserét elfogadják-e a fenti feltételek alapján.
Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2017. május 11.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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2.sz. melléklet:
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017.május 31-i ülésére
I.

Lejárt határidejű határozatok:

234/2011. számú képviselő-testületi határozat
Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte ki,
hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok
szerveződjenek gyermekek számára. Az előző évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a
lehetőségeket.
2017. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek:
Tábort szervező
PKKE

Tábor címe
Gotthárd barát tábora

PKKE

Laza napok

Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
Család-és
Gyermekjóléti
Központ

Nyári olvasótábor

Család-és
Gyermekjóléti
Központ
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 5-8.

Tábor ideje:
2017.06.19 2017.06.23.
2017.07.10 2017.07.14.
2017.06.26 2017.06.30.
2017.07.03 –
2017.07.07.

Tábor költsége
16.000.-Ft

Kézműves tábor

2017. 07. 17 –
2017.07.21.

15.000.-Ft

Olvasó tábor

2017.08.21 –
2016.08.25.
2017. 06.26 –
2017.06.30.

15.000.-Ft

2017.07.10 –
2017.07.14.

ingyenes

2017.07.31 –
2017.08.04.

ingyenes

2017.07.09 –
2017.07.16.

15.000.-Ft

Német Nemzetiségi
ifjúsági tábor

Nyári Napközbeni
Gyermektábor
Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport
munka
Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport
munka
Német Nemzetiségi
Tábor Kőszeg

16.000.-Ft
15.000.-Ft
15.000.-Ft

8.000.-Ft
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Évfolyamos Általános
Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános
Iskolája

Német Nemzetiségi
Tábor Egyházaskozár

2017.07.17 –
2017.07.23.

A tábor
összköltsége
29.000.-Ft/fő –
elnyert pályázati
összegtől függ a
tanulók által
fizetendő összeg
15.000.-Ft

Szentgotthárd és
Térsége Iskola Arany
János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola Takács
Jenő AMI
St.Gotthard
Spa&Wellness

Rábahídvég
( Csodaszarvas tájpark
)

2017.07.19 –
2017.07.21.

Művészeti tábor
Badacsonytomaj

2017.08.07 –
2017.08.14.

33.000.-Ft

Nyári élmény tábor

17.200.-Ft

Róm. Kat. Egyház
Plébánia
Evangélikus Egyház

Hittan tábor
Szombathelyen
Hittan tábor

heti turnusokban
2017. június 19-től
2017.08.18-ig
2017.07.03 – 2017.
07. 07.
2017.06.19 –
2017.06.25

20.000.-Ft
átlag 8.500.-Ft

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek
összege 2016. évben 1 100 000 forint.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben a márciusi Testületi
ülésen került 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,
havonta aktualizáljuk.
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.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A költségvetési tervezetben került
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benyújtásra, valamint a Kormányhoz benyújtandó Kormány engedély kérésének
kötelező melléklete.
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 döntött. Az előzetes adatszolgáltatás benyújtásra került a
BM_NGM felé.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
II.
Két ülés között történtek
2017. május
Városüzemeltetés:
Két ülés között történtek
2017. május


A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes
mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás
lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A korábban beérkezett
igények/jelzések alapján továbbá megrendeltük lámpatestek felszerelését a
Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé, a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti
oszlopra, illetve a Szentgotthárd-Rábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő
oszlopra (Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton
lévő oszlopra (régi, elavult lámpatest helyére)).



A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és
üzemeltetését. Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi
közvilágítási meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai
Kft. Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689,
magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2017 május hónapban a
közvilágítási hálózatot érintően 1 db szakaszhibát kellett bejelentenünk,
amelynek elhárítása folyamatban van. Egyedi hiba bejelentésére május
hónapban nem került sor. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az
elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.
A bejelentett hibák elhárítása megtörtént.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
május 04-én megtartott ülésén döntött többek között a „Út és egyéb
közlekedési felületekkel kapcsolatos felújítási munkálatok” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlattételi határidő: 2017. május 26.
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A Képviselő-testület 44/2017. számú határozata alapján a Kilián Gy. utca, a
Dózsa Gy. utcai járda, Radnóti úti játszótérhez vezető útszakasz, Fürdő utca –
Kossuth L. utcai parkoló összekötéséről és a Május 1. úti buszöböl felújítása,
valamint áthúzódó, kötelezettséggel terhelt munkaként az idei költségvetésben
szerepelő Szentgotthárd 1377/6. hrsz.-ú közút felújítása, forgalomtechnikai
átalakítása szerepel a pályázati kiírásban. Teljesítés határideje: a szerződés
aláírásától számított 90 napon belül


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 a
műszaki átadás-átvételi eljárása hamarosan megkezdődik.



Megtörtént a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm hosszúságú
zárt csapadék-csatorna kiépítése, illetve a Vakarcs K. utca (Duxler utca – Új
utca közötti szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok
folyásfenék lapozása. A Vakarcs K. utcai beruházás befejeződött, a Kilián
Gy. utcai beruházás teljesítése pedig folyamatban van. 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. Szentgotthárd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. május 04-én megtartott
ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd vis maior támogatással
kapcsolatos építési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról.
Az ajánlattételi határidő: 2017. május 26. Teljesítés határideje: a szerződés
aláírásától számított 90 napon belül



A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült
engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént, az építési
engedély jogerős lett. A kivitelezés megvalósításának előkészítését
megkezdtük, a közbeszerzési eljárást elindítottuk Tervező: Vé-Ko Kft.
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Szentgotthárd





Elkészült Szentgotthárd hídjainak felülvizsgálata. Összesen 14 híd található
Szentgotthárd területén, melyből kettő állami közúti híd. Kivitelező: Czap
Consulting Mérnöki Iroda Kft.



Elkészült a Kolostor étterem és szálloda közötti közvilágítás tervezése. Az
elkészült terveket jóváhagyásra elküldtük az E.ON Zrt. részére. Kivitelező:
Villkász Kft.



Megrendeltük a Madách u. szennyvíz-bekötővezeték kiépítés műszaki
tervdokumentáció elkészítését. A műszaki tervek elkészültek, a közmű
kezelői hozzájárulások beszerzése folyamatban van. Tervező: Vízéptek Bt.



Folyamatban van a Füzesi úti utasváró alapjának kiegészítése, valamint az
utasváró helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Kis utcai (Máriaújfalui rész, új építésű családi
házaknál lévő szakasz) áteresz javítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér nyugati oldali térköves járda
helyreállítása a körforgalomtól a könyvtár épületéig. Kivitelező: UTPLAN ’95
Kft.

Megtörtént:
o Tótfalusi temető parkolója kőzuzalékos burkolatának felújítását, illetve a
vízrendezése
o Szentgotthárd – Rábafüzes Móra Ferenc utca kőzúzalékos út javítására az
elágazótól a folyókáig, valamint az árok árokiszapolása
o Szentgotthárd – Rábafüzes Déryné utca folyóka tisztítása
o Rózsa F. utcai árok iszapolása, áteresz tisztítása (Tompa M. utca utáni szakasz
Zsida felé)
o Útpadka, áteresz, árok javítása Alsópatak utcai Y-elágazónál
o Kavicsolt felületű út javítása Zsidahegy 20-22. hsz. között
o Csapadékvíz elvezető árok és útpadka helyreállítása Hétház utca 3/A előtt
o Parkolóként használt kőzúzalékos terület felújítása Széll Kálmán tér 1359/3,
1359/4 hrsz. (gyógyszertár és háziorvosi rendelő között)
o Térköves parkoló javítása Árpád u. 2. szám előtt
o Útleszakadások helyreállítási munkái Hunyadi utca- Gárdonyi utca; Hunyadi
utca - Jókai utca kereszteződése
o Aknafedlap szintreemelése, megsüllyedt gyeprácsos burkolat elbontása és
visszaépítése (kb. 4 m2) Kossuth L. U. 2. (1056/1 hrsz.) mögötti parkoló
o Wesselényi utca kereszteződésében leszakadás helyreállítási munkái
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Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.


A VASIVÍZ Zrt.-vel, mint üzemeltető és Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint
ellátásért felelős önkormányzat között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
megrendeltük az alábbi, GFT-ben szereplő munkákat:
o XIII. számú (AGIP kútnál) szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd, II. számú szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca nyomásfokozó tervezését
o Szentgotthárd, Széchenyi u. – József A. u. kereszteződésében lévő csomópont
átépítését.



Elkészült a Szabadság téri Liget játszóterén a gyöngykavics pótlása és a műfű javítása.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük Szentgotthárd város területén az útburkolati jelek felújító festését.
Kivitelező: Út-Piktor Kft.



Megrendeltünk Szentgotthárd város területére 15 db új hulladékgyűjtő, valamint 5 db
ülőpad legyártását és leszállítását. A városközpontban rendszeresített a Városszépítő
Kft. által gyártott „Megálló pad” fantázia nevű 2 db ülőpadot (fekete színű öntött vas
vázszerkezetű, 40 mm vastag 3 réteg környezetbarát lazúrral kezelt tölgy deszkázattal)
a színház előtti közterületre, valamint 3 db „Veron pad” fantázia nevű ülőpadokat
tölgy deszkázattal Máriaújfalu városrész területére (harangláb, kápolna, játszótér).



Megrendeltük a csatornabekötési munkákat a Hunyadi u. 15. számhoz. Kivitelező:
VASIVÍZ Zrt.



Ajánlatot kértünk „Megállni tilos” tábla kihelyezésére az István király utcába.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Kihelyezésre került „Hulladék lerakása tilos” tábla a Wesselényi utcába.



Szerződést kötöttünk a Castrum Sec. Kft-vel a város közigazgatási területén üzemelő
térfigyelő kamera rendszer hardvereinek és szoftvereinek karbantartási munkálataira
és az eseti hibák elhárítására. A szerződés alapján elvégezték az első féléves
karbantartást.



Folyamatban van Szentgotthárd város területén a kátyúzási munkálatok felmérése.

LOMTALANÍTÁS
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot és az intézményeket, hogy
a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez az
alábbi napokon és helyszíneken:
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2017. május 27-én (szombaton):
Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi,
Május 1., Malom, Mátyás király, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és a
Gárdonyi G. utcákban, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu,
Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken.
2017. június 10-én (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen
G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király
utcák által határolt terület valamennyi utcája) és Rábakethely városrészen.
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és
feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok
gyűjtését szelektáltan végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.:bútor, berendezési
tárgy, eszköz stb.), külön a gumiabroncsot 90 cm átmérőig.
Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép stb.) a
közterületekre NEM HELYEZHETŐEK KI ! Az elektronikai hulladékok elhelyezésére
a hamarosan megnyíló hulladékudvarban nyílik majd lehetőség.
A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy elektronikai hulladék, építési anyag,
törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagyméretű gumiabroncs (pl.
traktorgumi), faág, fanyesedék, veszélyes hulladék, autó és egyéb bontási műveletekből, ipari
és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékok, valamint a szabványos edényzetben is
elhelyezhető hulladékok kirakását mellőzzék !
Bővebb információval a szolgáltató a 94/726–000-as telefonszámon áll rendelkezésükre.
Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem szervezünk őszi lomtalanítási napot.
Együttműködésüket előre is köszönjük!


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október
26.-i megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület
épület bontási munkái tárgyában a 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. A bontás befejeződött.



Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal kezelésében lévő,
Szentgotthárd Vajda J. u. 6. szám alatti épületbe történő költöztetése
folyamatban van.
Helyiségek felújító munkái: meglévő szőnyegpadló felbontása, padozat, illetve
padlóburkolatok készítése (csúszásmentesített kerámia, laminált padló), belső falképzések
(felújító falfestések: glettelés, festés, lépcsőkorlát festése), személyzeti WC felújítása:
csempeburkolat, járólap, új szerelvények (mosdó, WC csésze, öblítő tartály, csap, radiátor)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A beruházás befejeződött.
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Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes Múzeum (Tájház)
melléképületének állagmegóvó tetőjavításának munkálatait: (tetőszerkezet
végződésénél 4 m tetőszerkezet állagmegóvó munkái)
 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 50 m2
 szelemenek, ollólábak, kötőgerenda és szarufák szükség szerinti cseréje vagy
megerősítése fűrészelt fából
 tetőszerkezet végének összehúzatása vonóvassal
 visszabontott részen tetőlécezés készítése 50 m2
 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 50 m2
Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.)
A beruházás befejeződött.


Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli
tervdokumentációjának és az épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási
engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezési szerződés
aláírásra került.
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)
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció elkészült. A kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlat bekérése
folyamatban van.


Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás
tervdokumentációjának elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje
 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése
 nagyterem belső nyílászárók cseréje
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció elkészült. A kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlat bekérése
folyamatban van.


Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő
tervrajzainak az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 első sorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a
mentőszolgálat dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 – 10
% -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése
 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás)
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Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
A tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.


Előzetes árajánlatot kértünk a Szentgotthárd József A. úti evangélikus
templom, a Rábakethely Felső úti katolikus templom és a Mathiász A. utcai
református templom díszkivilágításának kivitelezői munkáira. Az előzetes
árajánlat alapján az evangélikus templomnál 3 db 5 méteres „T” tartós
acéloszlopra összesen 3 db körszimmetrikus, illetve 9 db aszimmetrikus
fényvetőt kellene felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége
bruttó 3,50 mFt. A rábakethelyi katolikus templomnál tartókonzolokra
összesen 2 db körszimmetrikus, illetve 5 db aszimmetrikus fényvető kellene
felszerelni, illetve a hálózatát kiépíteni. Bekerülési költsége bruttó 2,2 mFt. A
református templomnál pedig tartókonzolokra 2 db aszimmetrikus fényvető
kellene felszerelni. Ennek a bekerülési költsége bruttó 800,- eFt. Az idei évi
költségvetésben ilyen célra forrás nem szerepel, ezért javasoljuk, hogy a jövő
évi költségvetés tárgyalásakor térjen vissza a képviselő-testület a frekventált
épületek díszkivilágítására.



Szentgotthárd – Máriaújfalu Mérlegház bontási, nyitott kiállítási tér építési
tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 A Mérlegház teljes elbontása
 Tűzoltófecskendő kiállítására szolgáló tetővel ellátott, nyitott kiállítótér kialakítása
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. június eleje
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
május eleje


„Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási,
felújítási tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra
került.
Tervezési koncepció:
 Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával
 Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség
kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések)
 Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással (meglévő
tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos szerkezetek cseréje)
 Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése,
színezés
 Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel
 Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. május közepe
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
április vége
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Megrendeltük Szentgotthárd, Hunyadi úti rendelőintézet udvarára 3 db Acer
platanoides juhar (2x iskolázott) fa ültetését. Az ültetés az Ápolók napján
ünnepélyes kereteken belül történik. A fák elültetésre kerültek május 19.-én.



Megrendeltük a Móra Ferenc Városi Könyvtár épület mellett lévő tuják
kivágását és a keletkezett zöld hulladék elszállítását. A tuják kivágásra
kerültek.



Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán található 21 db fáról a
fagyöngy eltávolítását a keletkezett hulladék elszállítását, 1 db közönséges nyír
kivágását hulladék elszállítással.



Megrendeltük a Sporttelep öltöző és vizesblokk bővítés használatbavételi
eljárás megindításához szükséges szakhatóság által előírt hiányosságok
megszüntetését. A büféhez tartozó ételkészítő és raktár helyiség előírás szerinti
kialakításának főbb munkálatait: személyzeti WC leválasztása,
gipszkartonozás, beltéri ajtó elhelyezése, csempe burkolat készítése, mosogató
pult elhelyezése csepegtetős 2 medencés mosogatóval, takarító szertár
szekrény elhelyezése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)


Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes HIENZ Tájház tároló épületének
állagmegóvó tetőjavításának munkálatait:
 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 108 m2
 tetőlécezés készítése 108 m2
 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 108 m2
 horganyzott acéllemez függő ereszcsatorna, lefolyócső, oromszegély szerelése
Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.)
Igényelt teljesítési határidő: 2017. június 30.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. március
29-én megtartott ülésén döntött a SZEOB Játékvár Óvodája épületében a 4 db
vizesblokk felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról. Az
eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő SZET Szentgotthárdi
Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.). A szerződés aláírásra került. A
műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező
Kft. látja el. A munkaterület átadása a kivitelező részére legkésőbb 2017.június
20. A kivitelezés befejezési határideje: 2017. augusztus 15.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosított
keret terhére árajánlatkérés közvetlen megküldésével kért árajánlatot a Móra
Ferenc Városi Könyvtár felnőtt részlegének elektromos felújítására,
korszerűsítésére:

Szerződés aláírásra került az erősáramú és gyengeáramú rendszerének villanyszerelési
munkálataira. (Elvégzendő feladatok: régi armatúrák bontása, új - korszerű padlódobozok
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beépítése, riasztórendszer bővítése, tűzjelző rendszer átalakítása (újra szerelése), álmennyezett
fölött új 230 V-os világítási és dugalj áramkörök kialakítása, az épületben meglévő főelosztó
bővítése, kazettás álmennyezetbe új korszerű LED panelek vagy lámpatestek beépítése)
Kivitelező: LABABO VILLSZER Kft. (9970 Szentgotthárd, Kertvárosi utca 31.)
Szerződés aláírásra került álmennyezet építésére (bontható kazettás mennyezet alu
látszóbordás szerkezetre szerelve)
Kivitelező: Kardos József (9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 5.)
Megrendelésre került a felújítás után szükséges festési munkálatok.(falfelület mélyalapozása,
részleges glettelés, falfestés Jupol falfestékkel)
Kivitelező: Pungor Gábor (9970 Szentgotthárd, Radnóti u. 3.)
Megrendelésre került könyves polcok ki – és vissza pakolását, szállítását.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.)
Tervezett ütemezés:
2017. június 27 –től
2017. július 3. (hétfő)
2017. július 7.
2017. július 10.- 11.
2017. július 17.
2017. július 31.
2017. augusztus 7.

könyvespolcok szállítása
villanyszerelési munkák megkezdése,
várható befejezés cca.: 1 -1.5 hét
álmennyezet építése párhuzamosan történik a
villanyszereléssel
várható befejezés: 2017. július 14.
villanyszerelés utáni kőműves helyreállító munkálatok
festési munkálatok, várható befejezési határidő: 2017.
július 21.
könyvespolcok vissza szállítása
könyvek vissza pakolása

Könyvtár nyitás: 2017. augusztus 14. (legkésőbb)


Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a 2017. évi
költségvetésében biztosított keret terhére árajánlatkérés közvetlen
megküldésével kért árajánlatot a „Színház épület meglévő emeleti művész
öltöző és vizesblokk felújítási munkái” tárgyában a SZET Szentgotthárdi Kft.től. A kivitelezővel a szerződés aláírása folyamatban van. A munkaterület
átadása a kivitelező részére legkésőbb 2017.július 31. A kivitelezés befejezési
határideje: 2017. augusztus 31.

Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel

0
2
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tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok, belföldi jogsegély:

1
1
1
7
12
1
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Pénzügy
Költségvetési feladatok:
A 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása, valamint a 2016. évi zárszámadás
elfogadása utáni pénzügyi feladatok.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások
- 2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
Adóhatósági munka:
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a
megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

90

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző
évekről áthozott tartozás.
További feladatok
Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek
nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési
leírások.
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:
-16/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, értelemszerűen módosítást nem
igényel.
-17/2016.(VI.2.) önkormányzati rendelete:
a városi címer,zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.
-18/2016.(VI.2.) önkormányzati rendelete:
a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet
módosított rendelete módosítása a múlt havi, 2017. április 26.-i ülésen történt meg.
IV. Válasz képviselői felvetésekre
2017. május
Megválaszolandó felvetés a márciusi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. május 24.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. május 22-én

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Megkötöttük a vállalkozási
szerződést az Önkormányzat
és a közbeszerzésen nyertes
Colas Alterra Zrt. között.
Meghosszabbításra került a
Vízjogi létesítési engedély. A
konzorciumvezető NFP Kft.
még májusban kifizeti a
231/2012.
nettó
nettó
COLAS Zrt-nek az előleget
KEHOP-2.2.1-15nettó
111/2013.
426.208.381 102.164.199 kb. három hónapos csúszás
2015-00006
505.000.000,192/2013.
Ft,,után. A kiviteli tervek
elkészültek, véglegesítésük
érdekében még helyszíni
bejárásra és egyeztetésre
kerül sor a Vasi Víz Zrt. és a
Közútkezelő részvételével.
Az építkezés várhatóan
június első felében
megkezdődhet.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
integrációjának új
esélyei a
Miniszterelnökség
252/2014.
Szentgotthárdi
Járásban
ÁROP-1.A.3-20142014-0050
Muzeális intézmények
szakmai támogatása Belügyminisztériu
(Kubinyi Ágoston
m
Program) 2016
SZEOB Játékvár
Óvoda bővítése és
energetikai felújítása

TELJES
ÖSSZEG

22.000.000,-

2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-

2 000 000,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2015 november 30-án a
projekt lezárult. Záró
kifizetési kérelmet beadtuk.

0,-

TOP-1.4.1-15103/2016. 150 000 000,- 176.647.200 26 647 200,VS1-2016-00019

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15139/2016. 159 422 409,- 158.818.397
Szentgotthárdon
VS1-2016-00011

0,-

Nyert! Digitális terepasztal
német nyelvű fejlesztése. A
támogatás felhasználásának
végső határideje
2017. dec. 31. Kivitelezővel
megkötöttük a szerződést.
Nyert! Szerződéskötés
folyamatban
A pályázat 2016.06.30-án
benyújtásra került.
Hiánypótlás határideje 2016.
augusztus 15., beküldésre
került. NYERT!
Szerződéskötés
folyamatban.
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CÍME
Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A pályázat 2016.07.06-án
benyújtásra került. NYERT!
0,Szerződéskötés
folyamatban.
A támogatási szerződés
aláírásra került.
Vállalkozási szerződés is
14 128 446,- 14 128 447,- megkötésre került a SZET
Kft-vel.
A felújításra 2017. nyarán
kerül sor.

TOP-3.1.1-15156/2016. 299 765 000,- 299.765.000
VS1-2016-00011

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
Belügyminisztériu
fejlesztések
120/2016.
m
támogatása – ÓVODA
VIZESBLOKK

28 256 893,-

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések
Belügyminisztériu
120/2016.
támogatása –
m
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

nem nyert,
Tartaléklistán sem nyert, de
de újból
újból benyújtásra került
31 982 804,- benyújtásrea 16 982 804,2017. május elején, jelenleg
került;
elbírálás alatt van.
elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai
1. világháborús szobor Történelem és
felújítás
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

Művelődésház
felújítása

Vidékfejlesztési
Program

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány
miatt nem megfelelően
gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző
karbantartására és
felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
1.000.000,Szentgotthárd 2015. október
206/2015 1.578.610,- Ft
578.610,- Ft
Ft
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 külső
homlokzatának és
tetőszerkezetének felújítása.
14.461.391,105/2016 57.845.562,- Ft elbírálás alatt
A pályázat benyújtásra
Ft
került, melyről már
hiánypótlás is érkezett, amit
teljesítettünk. Nem nyert.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

A Szentgotthárdi Ipari
Park
TOP-1.1.1-15478.000.000,102/2016.
elbírálás alatt
alapinfrastruktúrájána VS1-2016-00003
Ft
k fejlesztése

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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)
NYERT! szerződésköté
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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!
Örökségvédelemmel való
együttműködés99
megkezdődött.
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CÍME

Zöld város kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁM

138/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,elbírálás alatt
Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.
NYERT! szerződéskötés
folyamatban.
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még
nem kaptuk
kézhez

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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
15.000,- €
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!
2018-ban várható a
tevékenységek
megvalósítása a pályázat
ütemezése miatt.
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CÍME

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti
Szabadidős –
Egészség
Sportpark
Program 2016.”

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

3 db sportparkra és 1 db
400 m-es futókörre
nyújtottunk be pályázatot. A
sportparkok tervezett
helyszínei:
- a szentgotthárdi
sporttelepen „D típusú”
sportpark és
0,- Ft
- a „Várkert” közparkban „D
(nem pénzbeli
8.890.000,típusú” sportpark és
támogatást
Ft
168/2016.
elbírálás alatt
- a Szabadság téri „Liget”
nyerhetünk,
(futókör
közparkban „D típusú”
hanem az
esetén)
sportpark
eszközöket)
A futókör tervezett
helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt. Telefonos érdeklődés
is történt, de továbbra sem
született döntés.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
Széchenyi iskola
tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának
fejlesztése

Magyar Kézilabda
261/2016
Szövetség

108.247.254,32.474.176,elbírálás alatt
Ft
Ft

öltözők és azok
vizesblokkjainak
javítása

NYERT! Központi
közbeszerzés lezárult, ennek
alapján a korábbihoz képest
magasabb összeggel
szükséges számolni, mely
feltüntetésre került a bal
oldali oszlopokban.
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CÍME

Külterületi helyi
közutak fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító
gépek

KIÍRÓ

Vidékfejlesztési
Program

HAT.SZÁM

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

90 353 924

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd,
Apátistvánfalva és Kétvölgy
községek
önkormányzatai
konzorciumban közösen
kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található
Feketetó, Zsilavek és
22.588.481,Kiserdo külterületi utak
elbírálás alatt
Ft
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. Elbírálás
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

A szentgotthárdi
1956-os emlékpark
felújítása

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

Muzeális intézmények Belügyminisztérium
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
Nyert!
De az
A pályázat NYERT, 500.000
eredetileg
Ft támogatást ítéltek meg. A
igényelt 2.5
felújítást a SZET
237/2016 bruttó 500.000 millió FT-hoz 30.000 Ft
Kft.végezte, 2017. április
képest csak
27-én ünnepség keretében
500.000 Ftkerült sor az átadásra.
ot ítéletek
meg.
3.171.868,-Ft
0,Benyújtás alatt

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2017. május 22-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Emberi
Erőforrások
Városi Gondozási
Minisztériuma
Központ - nyomtató megbízásából a
16/2016.
beszerzése
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal
Miniszterelnökség
Önkormányzati ASP
; Közigazgatásrendszerhez való
és
csatlakozás
Közszolgáltatás- 56/2017
országos
fejlesztési
csatlakozási
Operatív Program
konstrukcióban
Irányító Hatóság

149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

ELNYERT
ÖSSZEG

149 860,-

6.976.850, -Ft
informatikai
elbírálás alatt
eszközbeszerzés
van
, adat-átvitel,
tesztelés, stb.

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

Nyert
A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

0

Elbírálás alatt
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Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata
E LŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott
el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra
kattintva
érhető
el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakaskoncepcio-2016--61229.pdf
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati
bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció
előírásait, majd pedig azok teljesüléséről számolunk be.
A koncepció teljesüléséről:
(a koncepcióban megfogalmazottakat színes betűvel közöljük)
1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen
rászorulók számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét
képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését
szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek
jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők
jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók
számára utalhatók ki.
A városüzemeltetési csoport 2017. év áprilisában kiküldött értesítések alapján kezdeményezte
a 2016. év előtt benyújtott lakásigénylések felülvizsgálatát, aminek következtében 18
lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, így ők a listáról törlésre kerültek,
amiről tértivevényes levélben értesítettük őket.
Jelenleg szociális alapon 23 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 1 db.
lakásigénylést nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.
Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 5 db, munkakörhöz kapcsolódóan pedig 7 db.
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg
a régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló
szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2016-os évben 4 db.
lakás szociális, 2 db. piaci alapon, 3 db munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá 9
minőségi lakáscsere került megvalósításra. Továbbá a Bizottság 25 bérleti jogviszony
folytatásához járult hozzá, melyből 6 bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a
jövedelmük meghaladta szociális szintet.
„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi
határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendeletében a márciusi ülésen megváltoztatta.
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A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 81.995.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló
rendelettel összhangban 94.788.-Ft-ban határozzuk meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő
feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek,
35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a
jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség
elven és piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente
felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített
nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is
felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban:
ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló
rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az
ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.
A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül idén is teljesítette ezirányú kötelezettségét.
Azon bérlőknek, akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten
kiküldésre került a felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy
2017. április 1-től visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke
100%-kal megemelkedik.
Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az
ingatlankezelő felé.
A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított
ingatlankezelő közli a bérlőkkel.

lakbérek módosítását

az

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása
esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg
a továbbiakban.
Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük
megváltozott (javult), de a lakást nem kívánják visszaadni lehetőségük van új bérleti
szerződést kötni a vonatkozó rendeletek szabályai szerint. Az is lehetséges, hogy a nem
szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők
lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú
(minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.
Ahogy az első pontnál is írtuk 2016-ban 6 bérlő esetében a bérleti szerződés lejártát követően
piaci alapon került megkötésre az új bérleti szerződés, mivel jövedelmi viszonyuk alapján
nem jogosultak szociális bérlakásra, s ez nyilvánvalóan elégedetlenséggel járt részükről.
Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti
díjakért való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros
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fűtésű és elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A
lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.
- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet –
elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett
bérlakás igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal,
hogy ők Auszutriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.
2014. szeptemberében megtörtént a Kethelyi, volt határőr laktanya birtokba adása, ahol
alapvetően szociális lakások kialakítására nyílt lehetőség, mivel a Laktanya ingyenes
tulajdonba adásáról szóló Megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás feltétele
volt a szociális lakások kialakítása. A szociális lakások kialakításához szükséges kiviteli
tervek elkészültek, jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervekkel is rendelkezünk.
Jelen pillanatban már „CSAK” a finanszírozási oldal hiányzik. Az biztos, hogy a tervek
rendelkezésre állnak vagyis most már ez az oldal rendeződött, a rendelkezésre álló
információk szerint a finanszírozásban is várható változás és állami segítség a
megvalósításhoz.
A Testület 2015. márciusában döntött arról, hogy átmenetileg a Szentgotthárdon működő
vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját segít orvosolni akként, hogy a laktanya
épületében kialakítandó lakásokat munkások elszállásolásához használja fel, melyek
későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak. Első körben 20 db. lakás kialakítása
lehetséges, ahol 1-2 hálószobával kialakítandó lakásokban kb. 80 fő elszállásolására lesz
lehetőség.
Ehhez a tulajdonba adási szerződésben szereplő kötöttséget, mely a „szociális lakások”
kialakításáról szól engedélyeztetni kellene munkásszálló esetére is.Minden esetre a
munkásszállásra való átalakítás az épület egy részében történne, attól még az épület más
részein szociális lakások létrehozhatók.
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a Rábafüzesi volt határőr laktanya
térítésmentes tulajdonba adását is. Itt a tulajdonba adást megelőzően az ingatlant meg kellett
osztatni, ami megtörtént, ahogy az ingatlan belterületbe vonása is. A következő lépésben
épület feltüntetésére lesz szükség, s majd ezután történhetne meg a tulajdonba adás. Ez a
vagyonátadási folyamat azonban tudomásunk szerint a tulajdonos részéről egyelőre le lett
állítva.
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában
meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a
felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes
hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor
a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való
igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése.
A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja,
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.
A 2016-os évben 3 megállapodás született.
4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet
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A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az
igénylés benyújtásakor.
5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés
folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális
lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő
szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális
helyzetet a lakás kiutalása előtt.
Az együttműködés a Városüzemeltetés és a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi
Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.
6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak
esetén az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj
megállapításáig) hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő
öregségi nyugdíjas.
Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat betartjuk.
7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes
piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.
Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre.
8.)
a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a
bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely
kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek
tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási
tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel
végzendő karbantartások, felújítások” címén.
b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó
lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg
felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A
tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen
módosításra került, melyben a Testület rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó
szabályokat, ill. annak bevezetésének az ütemezését. A Közszolgáltató Vállalat 2011 július
1-i lakásbérleti díj módosítással együtt kezdte el az üzemeltetési közös költségek arányos
részének beszedését. 2012. június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett,
s 2013. július 1-től pedig 100% kerül a bérlőktől beszedésre.
A lakbérek és üzemeltetési költségek befizetésének rendje 2013. és 2014. márciusában a
lakások bérletéről szóló rendelet módosítással rögzítésre kerültek.
A 2016. év alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a bérleti díjra az előírás
37.418.714,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 34.697.364.-Ft
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2016-os évben kimutatásuk szerint 13.644.387,-Ft-ot fordítottak felújításra, karbantartásra s a
befizetett lakbérek 1/3-a: 11.565.788,-Ft.
A 2017. évi SZET Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2017. évi tervezett felújítások,
karbantartások 12.655.000.-Ft-tal szerepel.
9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő)
lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben
az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott
bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni.
Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel nem szerepelt. Piaci alapon
történő lakás kiutalásra 2016-ban 4 alkalommal került sor (ebből 1. volt pályázat útján, 3
pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során).
II.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron 30 első lakáshoz
jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 5.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben
minden évben lesz 10 igénylő.
(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése
céljából ezen összeg növelhető.)
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek
bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő,
2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben
ezidáig 0 igénylő.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2015.június 25-n
került sor a rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az
aktualizálását, melyben a jövedelmi határ került megemelésre 130.000.-Ft-ról 170.000.-Ft-ra.
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2015-ben: 162.391.Ft volt, 2016-ban: 175.009.-Ft s az idei reálbér növekedéssel még nem kalkuláltunk.
Itt javasolnánk az előzőek végett ismét a jövedelmi határ emelését kb 17%-kal megemelni,
200.000.-Ft-ra, de ettől függetlenül a Testület állapíthat meg más értéket.
Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az
előzőeket figyelembe véve kérjük 5.000.000.-Ft helyett 6.000.000.-Ft-ban megállapítani.
Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet.
III.
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell
megvalósítani.
Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére
kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani.
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Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg nagyobb számban bérlakások építése, de idén
sokkal pozitívabb kilátások elé nézünk e téren.
Testület a 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház
lapos tetejének beépítése esetén 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról
bruttó 26.600.000.- Ft értékben. A beruházás használatba vételi eljárás alatt ál.
Továbbá a korábban említett Kethelyi volt határőr laktanya átépítése is megindulhat. Tehát a
jövőben több szálon is megindul olyan beruházás, mely során az Önkormányzat
bérlakásokhoz juthat.
- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása. A 2014-es
évben építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de
megrendelés nem történt meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége.
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre
került, de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának
lehetőségét. A jövőben egyik hasznosítási lehetőségként továbbra is napirenden kell tartani az
iskola átalakítását, hasznosítását.
- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítására, beépítésére a TREKANT INVEST KFtvel testület 277/2015. sz. határozata alapján Megállapodást kötöttünk, mely alapján
2017.12.31-ig korszerű energiatakarékos lakóházat építettek volna, mely lakóházban 2, vagy
3 db., összesen minimum 102 m2 hasznos alapterületű lakás kerülne Önkormányzati
tulajdonba. Információinbk szerint ez a beruházás nem valósul meg, erről írásos tájékoztatást
kértünk a cég képviselőjétől.
- A József A. u. 33., 1329 és közelében elhelyezkedő 1327 hrsz-ú Önkormányzati terület
hasznosítása esetén további lakás/lakások kerülhetnek Önkormányzati tulajdonba.
- 2011-ben A József A u. 33. szám alatti ingatlanra és a szomszédságában lévő 1327 hrsz-ú
ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, mely ingatlanokon a
saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívántak építeni. Ez a beruházás
meghiúsult.
Akkor értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) az érintett József A. u. 33. sz. alatti 1327
hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek együttes forgalmi
értéke: akkor 16.241.000.-Ft volt. Azóta e területen előrelépés nem történt. Most, hogy az
eddig minden fejlesztést lehetetlenné tevő épület lebontásra került, a továbblépésnek valóban
eljött az ideje. .
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége
lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási
alap létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére
pl. pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával.
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült
egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a T. Testület döntött is arról, hogy
melyik megvalósítását támogatja. 8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre nem
került forrás.
IV.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása,
:
- Lakótelkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán:
ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek
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magántulajdonban van viszont a beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek
gondoljuk a terület beépítését.
A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési
engedéllyel rendelkezünk.
- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van.
A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a
beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva
kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre
nem biztosított.
- Az Akasztódomb tetején a Vadvirág utca szomszédságában lévő 5,2 ha-os 4904 hrsz-ú
ingatlanon építési telkek kialakításának lehetősége: a Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út
által határolt területen a szerkezeti terv szerinti úthálózat kiépítésével önkormányzati területen
37 db, összesen a területen cca. 60 db építési telek kialakítására nyílna lehetőség. A 37 db.
önkormányzati építési telek kialakítása közművekkel kb. 250 millió forint.
- Az Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan található, út és közmű
kiépítése szükséges hozzá.
- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által
behatárolt területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. A
területeket az önkormányzat ehhez megvásárolta.
- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása
lehetséges.
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén
V.
Lakásfelújítási programterv
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az
üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső
részt vállalhatná)
2. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
4. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
5. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló
lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek a jövőben is
megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania.
Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja
eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban készíttettünk felmérési- felújítási tervet 4 tisztán
Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u.
18., és a József A. u. 1.. Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás,
de 2015 és 2016-ban két Széll K. téri társasház homlokzatát sikerült felújítanunk.
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Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb
felújításra szoruló lakóházaink is, pl. József A. u. 29., Május 1. u. 2.,
Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának
keretéből idén nincs tervben ilyen jellegű felújítás, viszont
Meggondolandó a Kossuth L, u, 3, szám alatti társasház homlokzatának és tetőhéjazatának
felújítása, továbbá a kémények átrakása. Igaz, ez az ingatlan nem szerepel jelenleg a
lakásfelújítási programtervben, de a földszinti üzlet (köznyelven: „háztartási bolt”)
tulajdonosa Vincze Csaba, aki a társasházban 45%-os tulajdoni részaránnyal rendelkezik
tájékoztatott minket arról, hogy következő évben szeretné, ha a ház felújítása megtörténne
továbbá a rá eső költségeket vállalná. A társasház emeletén 3 db lakás és az udvaron lévő 2
db. garázs önkormányzati tulajdonban van. A Kossuth Lajos utca ezen oldalán a szomszédos
5-ös számú társasház és a „kultúrház” homlokzata is felújításra kerül/t. A városkép
szempontjából sem lenne mellékes ezen ingatlan rendbetétele.
Amennyiben a T. Testület támogatná az elképzelést, úgy az ingatlanra felújítási tervet
készíttetnénk és ősszel a jövő évi költségvetés tervezésekor már lehetne kalkulálni ezen
kiadással. Ha a Testület nem támogatná a felújítást, úgy Vince Csaba a földszinti részt
mindenképpen felújítja saját költségén. Ennél a társasháznál felújítási alap nincs képezve, ami
javítás adódott az mindig külön került rendezésre. Most partner lenne az egész ingatlan
felújításában akkor ezt meg kell fontolni.
Ezért javasoljuk a programterv módosítását akként, hogy a Kossuth L. u. 3. sz. alatti ingatlan
kerüljön az első helyre.
A lakásfelújítási programtervben szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház felújításánál az
elmúlt évben a városi főépítésszel történt egyeztetést követően felmerült annak lehetősége,
hogy a jelenleg 3 lakást magába foglaló (kb. nettó 120 m2) földszinti társasház tetőterét
beépítsük, ott további lakásokat (2-3 db) alakítsunk ki. Erről írtunk a tavalyi évben, de a
lehetőségeket tovább vizsgálva az épület szerkezeti állapota és mérete, valamint a telek
mérete sem teszi ezt lehetővé, de gazdaságosságosan sem valósítható meg. Ezen épületet a
szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg
kezelni.
A SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását,
átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok bérlői elhaláloztak,
s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. Ehhez Önkormányzat
anyagi támogatására is szükség lenne.
A Sztg., Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.
Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
VI.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása.
Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások
esetleges értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül
annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell
alakítani.
A Földhivatali bejegyzéshez szükséges:
- tervező által készített felmérési rajz
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- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat
- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.
VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját
alakítja ki azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések
tartását a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs
megbeszélésen részt kell vennie a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó
illetékesének, a lakásfenntartási tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat
végző személynek, a Közös Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési
Csoport lakásügyekkel foglalkozó vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a
jegyzőnek, továbbá tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a
Városüzemeltetési Vezető hívja össze.
A kontrolmegbeszélések a fentiek alapján bevezetésre kerültek.

RENDELET MÓDOSÍTÁSOK:
(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás
szövegét kékkel jelöltük, a magyarázatot Zölddel)

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet:
1.§. a./ és c./ pontja:
Amennyiben a T. Testület támogatná a jövedelmi határ emelését, úgy a támogatottak
köre bővülhet.
a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó
nettó havi átlagjövedelme a 170.000,-Ft-ot 200.000.-Ft-ot nem haladja meg.
c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól
függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy
értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a
haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 5.000.000,- Ft-ot 6.000.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.
Rendeletmódosítás: 2. sz. melléklet.

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet:
A Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakásoknál a támogatottak közt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepel, amit módosítani szükséges.
Szentgotthárdon már SZMSZC és a Tankerülethez tartoznak az oktatási intézmények,
amik elnevezése mostanában elég sűrűn változik, ezért általános elnevezést
alkalmaznánk.
„2/C. § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás:
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Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges
szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás, vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
Szentgotthárdon működő intézményei keretein belül dolgozó szakemberek Szentgotthárdon
működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok, az egészségügyi
alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában lévő, a
Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe.”
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az összes
pedagógusnak biztosít munkakörhöz kötött lakáshoz jutás lehetőségét. gazdasági,
költségevtési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogalkotás elmaradásának esetén: A jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget
munkakörhöz kötött lakás kiutalására a Szentgotthárdon dolgozó pedagógusok részére.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Rendeletmódosítás: 3. sz. melléklet.

Munkakörhöz kötött lakások
(Ebben a témában kimondottan egyéb javaslatot, állásfoglalást szeretnénk kérni a T. Testülettől,
amelyet a Bizottsággal újra egyeztetünk és ezt később rendeletbe is beépítjük.)

A munkakörhöz kötött lakás bizottsági tárgyalásakor és a lakásügyi megbeszélésen felmerült
annak igénye, hogy a munkakörhöz kötött lakások mobilitását is fel kellene gyorsítani, tehát
az ilyen munkakörhöz kötött lakások bérlőinek érdeke legyen az, hogy idővel saját tulajdonú
ingatlanba, vagy másik albérletbe költözzenek, melyet a bérleti díj sávos emelésével kívánnak
elérni.
Az így megüresedő lakásokat újra munkakörhöz kötötten lehetne kiutalni.
Jelenleg a 237 bérlakásból 16 van munkakörhöz kötöttként kiutalva.
A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet az alábbiakat
szabályozza:
„2/C. § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás:
Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához
szükséges szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati
Társulás, vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott Szentgotthárdon működő intézményei keretein belül
dolgozó szakemberek, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban
dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön
foglalkoztatott szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe.”
A bérleti díjakat a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati
rendelet
szabályozza:
4.§ (3) A munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja a bérbeadástól számított 5 évig a 4.§ (1)
bek. szerinti lakbér.
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A bérbeadástól számított 6. évtől kezdve a költségelven bérbe adott lakásokra és az 5. §
szerinti korrekciókkal számított lakbért kell megállapítani.
Tehát a jelenlegi lakbér az első 5 évben a szociális alapon bérbe adott lakásokéval
megegyező, a 6. évtől kezdődően költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozóan módosul,
mely során a lakbér akár a szociális alapon megállapított lakbér duplája is lehet. (Jelenleg
fennállhat olyan eset is, hogy a munkakörhöz kötött lakás bérlője pl. két kiskorú gyermeket
nevel, s így az egy főre eső jövedelem nem éri el a költségelvű szintet, s a 6. évtől is marad a
szociális szintnek megfelelő lakbér.) .
Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság ezt a helyzetet kívánja felszámolni azzal, hogy a
bérlők tartósan, életük végéig, vagy nyugdíjazásukig ilyen módon béreljék a munkakörhöz
kötött lakást, tehát egy kedvezményes bérleti időszak után magasabb bérleti díjat kíván
megállapítani, ami arra készteti az ilyen bérlőket, hogy saját tulajdonú ingatlan megszerzésére
törekedjenek.
A kontrollmegbeszélésen az alábbi módosító javaslat született:
A munkakörhöz kötött lakások igénylőit/bérlőit két külön kategóriába sorolnák:
1. Az egyikben a saját és önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó munkavállalók,
szakemberek tartoznának, mint pl. Közös Önk-i Hivatal, Könyvtár, Óvoda, Bölcsőde,
Családsegítő és Gyerm. Jóléti Szolg., egészségügyi ellátásban dolgozók, SZET KFt,
a bérleti díj az alábbiak szerint alakulna minden esetben, függetlenül az egy főre eső
jövedelem szinttől:
-0-4 évig a szociális alapon megállapított bérleti díjjal azonos (most 5 évig van így)
- 5-6 évben duplája a szociális alapon megállapítottnak
- 7 évtől.: piaci alapú (3 vagy 5-szörös a szociális alapon megállapítottnak a jelenlegi
rendelet szerinti előírásokat figyelembe véve.)
2.

Szentgotthárdi közoktatásban résztvevő pedagógusok, Szentgotthárdi Rendőrőrsön
foglalkoztatott rendőrök, (tehát akiknek a foglalkoztatója nem az önkormányzat, a
társulás, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonú cég)
a bérleti díj az alábbiak szerint alakulna minden esetben, függetlenül az egy főre eső
jövedelem szinttől:
- 0-3 évig a szociális alapon megállapított bérleti díjjal azonos (most 5 évig van így)
- 4-5. évben: duplája a szociális alapon megállapítottnak
- 6. évtől: piaci alapú (3 vagy 5-szörös a szociális alapon megállapítottnak a jelenlegi
rendelet szerinti előírásokat figyelembe véve.)

Itt vannak olyan bérlők, pl. pedagógusok, családok is, akik 15-20 éve bérlik a lakást így
rendezkedtek be életük során, nekik (is) biztos gyökeres változást hoz a rendszer változása,
bérleti díj megemelése így átmenetre hosszabb időt javasolt a Bizottság. Az új rendszer
alkalmazása nemcsak a jövőbeli új munkaköri lakáskiutalásokra vonatkozna, hanem a
meglévő szerződésekre is, ezért ezeknél a „régi” bérlőknél is 0-ról indulna az évek
számítása..
Az előzőekhez kapcsolódóan tovább elemezgettük azt is, hogy a munkakörhöz kötött lakás
leadásakor lehetne-e és ha igen akkor miként lehetne "első lakáshoz" jutást segíteni, tehát aki
Szentgotthárdon vásárol, vagy épít lakást az kapjon támogatást, mely hasonló alapon
működne, mint az első lakáshoz jutók támogatása, csak nem lenne jövedelmi korlát - ezzel is
segítve a kiköltözés ösztönzését. (Itt annak okán is felmerült ez a támogatás, hogy a
"közszolgálatban" fent felsorolt dolgozók jövedelem igazolás tekintetében 95%-ban nem
felelnek meg a jelenlegi jövedelmi szintnek míg több esetben is tapasztaltuk, hogy más
"piaci" szegmensekben könnyebben hoztak megfelelő jövedelemigazolást)
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Itt azután kérdés az is, hogy:
- mindkét munkaköri kategóriába tartozó bérlő kapna támogatást,
- aki kap munkakörhöz kötött lakást, az jogosult lenne-e már az első naptól fogva ilyen
támogatásra, vagy csak bizonyos eltelt idő után, ha igen, akkor hány év legyen az?
- mindkét kategóriába tartozó bérlő ugyanannyi első lakáshoz jutók támogatását kapja-e vagy
legyen ebben különbség
Felmerült az is, hogy akkor a többi "közszolgálatban" dolgozó tehát aki nem kapott szolgálati
lakást amit leadna is kaphassanak ilyen feltételekkel
Vagy az Lakáscélú támogatásokról szóló rendeletben a jövedelem szintet optimálisabb
szintre megemelni, és akkor a "közszolgálati" dolgozók is beleférnek a városban lakást
vásárolni szándékozó többi elsőlak. támogatást igénylő polgárral.
Tehát a T. testület javasolja-e a jelenlegi rendszer módosítását, ha igen akkor erre kérnénk
javaslatot….
Határozati javaslat
1./

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselőtestülete

a

Lakáskoncepció

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal
kiegészíti.
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elviekben támogatja a
tulajdoni hányadának megfelelő mértékben a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. sz. alatti
társasház homlokzat felújítását, tetőhéjazat cseréjét, kémények átrakását s kezdeményezi
az ingatlanra vonatkozó felújítási terv elkészítését. Az ingatlan felújításához szükséges
forrás 2018. évi költségvetésbe történő tervezéséről annak megismerését követően dönt.
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évre vonatkozóan nem
támogatja a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. sz. alatti társasház homlokzat és tetőhéjazat
cseréjét, kémények felújítását.
6./ a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a munkakörhöz kötött
lakásokkal
kapcsolatosan
az
alábbi
javaslatot
teszi:
……………………………………………….
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a munkakörhöz kötött
lakásokkal kapcsolatosan nem tesz javaslatot, a jelenlegi szabályozást helyben hagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
Szentgotthárd, 2017. május 22.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

118

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros
betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük)
1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 81.995.-Ft-ban 94.788.-Ft-ban határozzuk
meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó
nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül
nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan
erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
2. A lakáskoncepció V. fejezetében a lakásfelújítási sorrend a következők szerint
módosul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház –az
üzlet tulajdonosa a rá eső rész költdégét vállalná)
2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
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2.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a)
pontja a következők szerint módosul:
„1.§ a.) a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra
jutó nettó havi átlagjövedelme a 170.000.-Ft-ot 200.000.-Ft-ot nem haladja meg.”
(2) A R. 1.§ c.) pontja az alábbiak szerint módosul: A kérelmező és a Vele együtt költöző
családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenül- egyéb az 1.§.(1) bekezdés b) /pontjában
nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a
külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 5.000.000.-Ft-ot 6.000.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

120

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Indokolás:
1.§-hoz:
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat
módosítani kell. Esetünkben ez az emelés az éves inflációtól eltérő mértékű, mellyel
növelhető a támogatást igénybe vevők köre. Az utóbbi években tapasztalható csökkenő
tendencia remélhetőleg növekedni fog.
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3.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./---. (..)
önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet 2/C.§-a a következők szerint módosul:
„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás:
Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges
szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás, vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
Szentgotthárdon működő intézményei keretein belül dolgozó szakemberek Szentgotthárdon
működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok, az egészségügyi
alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában lévő, a
Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe.”
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés:
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Indokolás:
1.§-hoz: átfogó elnevezés szükséges a jogszabály alkalmazhatósága végett.

123

2017. május 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: Beszámoló a hétközi –és a hétvégi orvosi ügyeleti
tevékenységről, továbbá a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok
munkájáról.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. HÉTKÖZI-ÉS HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést
a hétközi és hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. A szolgáltató 2015. január 01. időponttól
gondoskodik az ügyeleti ellátásáról Szentgotthárd és a kistérség 14 községe vonatkozásában
is. A kistérség települései egy feladat-ellátási szerződés keretében bízták meg Szentgotthárd
Város Önkormányzatát azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátást biztosítsa településükön.
A Morrow Medical Zrt elkészítette a 2016. évi központi orvosi ügyelet munkájáról szóló
beszámolóját, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. A képviselőtestület ülésre meghívót küldtünk a Szolgáltató képviselőjének is.
Az eltelt két és fél év alatt még mindig nem zökkenőmentes az ügyeleti szolgáltatás, a betegek
továbbra is nehezen fogadják el a változást. A Szolgáltató továbbra is szinte teljes körben
idegen orvosokkal biztosítja a szolgáltatást. Többnyire közvetve, ilyen-olyan formában
panaszokról is hallhattunk. A szakmai felettes szerv bejelentést követő ellenőrzése során is
talált hiányosságokat (lásd: 2. sz. melléklet), amelyről az Önkormányzatot is értesítették, aki
a Szolgáltatótól tájékoztatást kért és kapott (lásd: 3. sz. melléklet). A problémák többnyire
abból adódnak, hogy az orvoshiány miatt az ügyeletet ellátó orvosok távolabbi helyekről
érkeznek, a rendelés kezdési és befejezési idejét nem tartják be pontosan, nem ismerik a helyi
betegeket.
A tavalyi és az idei beszámolóban is az indokolatlan hívások rendkívül magas arányát jelzi a
Szolgáltató. Az indokolatlan hívások mértékével kapcsolatban már tavaly az alábbi észrevételt
tette a Szolgáltató:
„A 2006. évben bevezetett, majd törölt un. „vizitdíj” jogszabály - 52/2006(XII.28. ) EüM
rendelet kapcsán a jogalkotók 31 pontban definiálták a sürgősségi betegellátásban sürgősnek
ítélt tünetcsoportokat, betegségeket. A díj eltörlésekor a 31 pontos melléklet ( 4.sz. Melléklet )
érvényben maradt, a mai napig ez alapján készülnek a statisztikák, jelentések. Ténylegesen
az orvosi ügyelet napi munkájában is csupán statisztikai adatról beszélünk, hiszen az
„indokolatlanul” jelentkező betegeket – személyeket ugyanúgy teljes körűen kivizsgáljuk,
ellátjuk. Ebbe a kategóriába sorolja a számítógépes program a többnapos panaszokkal, vagy
banális tünetekkel jelentkezőktől kezdve a gyógyszert felíratni kívánó, vagy szociálisan
hátrányos helyzetben élő, háziorvossal nem rendelkező így az ügyeletet felkereső ( több napja
húzódó nátha, stb. ) embereket is, de a tanácsadás is ide tartozik. Még egyszer hangsúlyozom,
ezek a betegek ugyanolyan ellátásban részesülnek.”
Az elmúlt időszakban szerződésmódosítás is történt, a Képviselő-testület több alkalommal is
foglalkozott a Szolgáltató kérelmével, amely szerint a határ közelsége miatt az országos
átlagnál is nagyobb mértékben, előre nem kalkulálható és nem látható módon emelkedtek a
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bérek. Az Önkormányzat és a kistérségi települési önkormányzatok által végül jóváhagyott
szerződés-módosítás alapján 2017. január 1. időponttól 2.158.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat
fizetünk az ellátásért a korábbi 1.388.000,- Ft helyett.
Önkormányzatunk megkeresést is küldött az orvosi ügyelet helyzetével kapcsolatban az
EMMI miniszterének, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság államtitkárának is, a
megkeresést a válasszal együtt csatoljuk a Beszámolóhoz. (5. sz. melléklet).
II. BESZÁMOLÓ A VÁLLALKOZÓ HÁZIORVOSOK, FOGORVOSOK
MUNKÁJÁRÓL
A Beszámoló ezen része a lejárt határidejű 306/2003. sz. határozatban foglaltaknak
megfelelően a vállalkozó háziorvosi és fogorvosok kétévenkénti szakmai munkáját mutatja
be. (Legutóbb ezt a Képviselő-testület 2015. év őszén tárgyalta.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek.
4. pontja alapján a települési önkormányzatok feladatai különösen az egészségügyi
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Az egészségügyi ellátást a
lakosságszám és teljesítőképesség figyelembevételével kell megszervezni. A beteg
lakóhelyén, illetve annak közelében működtetett ellátórendszernek az egészségügyi
alapellátási feladatok folyamatos végrehajtását kell biztosítani, mely az egészségügyi
ellátások legkiterjedtebb formája. Az egészségügyi alapellátás feladatait az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. és 152. §-aiban található jogszabályi rendelkezések
foglalják össze, míg a háziorvosi, házi fogorvosi, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi
feladatok ellátásának részletes szabályait további jogszabályok állapítják meg.
A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokban rögzítették, hogy az orvos elsődleges
feladata a beteg személyes és folyamatos ellátása az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Rákóczi u. 5. sz., a fogászati
ellátáshoz pedig a Hunyadi u. 18. sz. alatti rendelőket és a hozzájuk tartozó helyiségeket, csak
a rendelőikre eső rezsiköltséget fizetik (víz, villany, szemétszállítás, fűtés, takarítás). Továbbá
az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben, illetve
az önkormányzat és a háziorvos között kötött Egészségügyi Ellátási Szerződésben
meghatározottak szerint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi
minimumfeltételeket is.
HÁZIORVOSI KÖRZETEK RÖVID HELYZETELEMZÉSE:
A helyzetelemzéshez egy előzetes kérdőívet (6.sz. melléklet) töltöttek ki a háziorvosok.
I. számú felnőtt háziorvosi körzet:
A Képviselő-testület az 52/2009. sz. határozat 2. pontja értelmében a szentgotthárdi I. sz.
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. május 01. napjától a VARMED BT-t bízta meg, azzal, hogy Dr. Varga Ferenc a háziorvosi tevékenységet a személyes
közreműködésével látja el. Az ellátás folyamatos, zökkenőmentes.
A háziorvosi körülményeket elégségesnek ítéli a vállalkozó orvos, az elmúlt két évben
csaptelep és a hulladékgyűjtő cseréje történt. Előjegyzési rendszert telefonos bejelentkezéssel
alkalmaz. A ügyeleti ellátást megfelelő színvonalúnak tartja. Az ellenőrzések során a
csaptelep cseréjét javasolta a szakmai felügyeleti szerv (ez megtörtént).
Az Önkormányzattal való kapcsolattartást elégségesnek tartja.
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II. számú felnőtt háziorvosi körzet:
II. számú háziorvosi körzet orvosa: az önkormányzat 192/2010. sz. Képviselő-testületi
határozata alapján 2010. október 01-jétől Dr. Faragó Beáta, aki szintén vállalkozásban látja
el a körzetet. A praxis felszereltségében az elmúlt időszakban nem történt változás. Ritkán
alkalmazza az előjegyzési rendszert, nem igazán segíti munkáját. Az ügyeleti ellátást
kitűnőnek tartja. ÁNTSZ és Rendőrségi ellenőrzés is volt a körzetben, mindent rendben
találtak. Megfelelőnek tartja az Önkormányzat és a háziorvosok kapcsolatát, bár gyakoribb
tájékoztatást vár a folyamatban lévő kérdések tekintetében.
III. sz. felnőtt háziorvosi körzet:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2009. sz. határozatával a
Szentgotthárdi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait 2009. március 01-jétől az
Aknay és Társa Bt-vel láttatja el, melyet Dr. Aknay Imre
háziorvos személyes
közreműködésével látja el. A háziorvosi körülményeit megfelelőnek tartja, az elmúlt
időszakban a praxis felszereltségében nem történt változás. Az előjegyzési rendszert
alkalmazza, bár nagyon kevés páciens él a lehetőséggel. Az ügyeleti ellátást jónak ítéli. Az
elmúlt időszakban rendszeres ellenőrzések voltak a praxisban, kifogás nem merült fel. Az
önkormányzat és az érintett háziorvos kapcsolatát jónak tartja, „a beígért EKG készülék
cseréjét” várja.
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet:
A praxis többszöri hirdetést követően 2014. augusztus 01. időponttal került betöltésre.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentgotthárdi IV. számú
háziorvosi körzet ellátásával Dr. Kovács Éva orvost bízta meg azzal, hogy az ellátást
közalkalmazottként, a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény alkalmazásában lássa el. 2014.
december 01. időponttól nevezett háziorvos vállalkozóként látja el a körzetet.
2016. április 1-időponttól 2016. július 15 szülési szabadságon volt, és 2017. március 31-től
október 31-ig is ismét szülési szabadságon van. Helyettesítő orvosok: Dr. Faragó Beáta és Dr.
Varga Ferenc.
A praxis felszereltségében bútorzatcsere történt.
I. sz. fogorvosi körzet:
A Képviselő-testület Dr. Kocsis Beatrix fogorvost bízta meg azzal, hogy az Egészségügyi
ellátási szerződést mint vállalkozó fogorvossal, határozatlan időre kívánja megkötni. Így
2014. október 01. naptól Dr. Kocsis Beatrix vállalkozó fogorvos látja el a betegeket. A
körülményeket megfelelőnek tartja, a Praxis felszereltségében jelentős változások történtek:
új fogászati készülék beszerzése, légkondicionáló, szúnyogháló, karos szappantartó
felszerelése, a rendelő festése. Előjegyzési rendszert rendszeresen használ, emellett a sürgős
betegeket is ellátják. Az elmúlt időszakban többször is volt ellenőrzés, kisebb észrevételeket
tettek (karos kézfertőtlenítő tartók felhelyezése, sterilizálási könyv tartalmának bővítése,
kockázatfelmérés kibővítése).
II. sz. fogorvosi körzet:
1995. november 30. időponttól Dr. Bedics Katalin egyéni vállalkozó látja el vállalkozásban.
Az ellátás körülményeit megfelelőnek tartja, a felszereltség jó, a rendelő festése is megtörtént.
Az elmúlt időszakban műszerszekrény cseréje történt, a fogászati kezelőegység elromlott
alkatrészeinek cseréje folyamatos, klíma felszerelésével is bővült a rendelő. Előjegyzési
rendszert használ, a napi munkában segítséget jelent. Atomenergia Hivatal a
röntgenkészüléket és működtetését, az OEP (NEAK) a dokumentációt ellenőrizte. Az ÁNTSZ
is többször kontrollált, kifogás nem történt.
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Az Önkormányzat és az orvos kapcsolatát jónak találja, sok segítséget kap. Folyamatban van
az autokláv és a fóliahegesztő beszerzése, mert a hőlégsterilizátor elhasználódott. Sajnálja,
hogy az iparűzési adóra vonatkozó kedvezményt nem tudja érvényesíteni.
I. sz. gyermek háziorvosi körzet:
2014. június 1. időponttól nincs orvos a körzetben.
2015. január 1. időponttól Dr. Tőkés Emma látja el helyettesítéssel ezt a körzetet is . A
megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében a körzet asszisztensnője a Rendelőintézet
közalkalmazottjaként továbbra is dolgozik. Közel két éven keresztül hirdette az
Önkormányzat a praxist, de még érdeklődő sem volt.
2017. márciusában két érdeklődő is volt – Dr. Lengyel Boglárka budapesti gyermekorvos,
illetve Dr.
Haj Muhammad Anwar nyíregyházi gyermekorvos. Utóbbi el is jött
Szentgotthárdra, de a pár órás tájékozódást kevésnek találta ahhoz, hogy elvállalja a praxist és
visszavonta pályázatát. Május elején azonban ismét jelentkezett Dr. Anwar, aki ismét
benyújtotta pályázatát. Június elején több napot a városban tartózkodik, ismerkedik a
praxissal, további lehetőségekkel (ügyeletben való részvétel, szakrendelés lehetősége) a
végleges döntése előtt. Reméljük, a két és fél év után lesz a körzetnek saját orvosa.
II. sz. gyermek háziorvosi körzet:
1997. február 01. időponttól Dr. Tőkés Emma és Társa Bt. látja el a gyermek háziorvosi
teendőket Dr. Tőkés Emma gyermekorvos személyes közreműködésével. A körzet ellátása a
minimum felszereléssel rendelkezik, az elmúlt időszakban számítógép cseréje történt.
Előjegyzést nem alkalmaznak. Az elmúlt időszakban ÁNTSZ ellenőrzés volt, ahol
kézfertőtlenítésre használt fali adagoló cseréjét kérték, mely megtörtént. Továbbá nem
rendelkeztek kémiai kockázatbecsléssel, amit pótoltak.
Dr. Tőkés Emma harmadik éve látja el egyedül a két gyermekorvosi körzet feladatait,
Szentgotthárd 0-18 éves korosztály betegeit. Lelkiismeretes munkájáért, kitartásáért
köszönettel tartozunk!
III. A HÁZIORVOSOK ÉS A ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 25-i ülésén a
197/2013. sz. határozatában arról döntött, hogy személyes konzultációs lehetőséget biztosít a
vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára minden félév első
hónapjának első csütörtökén, ahol az Önkormányzat, a Hivatal képviselői és a háziorvosok
vagy azok megbízottjai vesznek részt.
Ezen túlmenően az érintett időszakban az ügyeleti ellátás miatt két alkalommal is részt vettek
a felnőtt háziorvosok megbeszélésen (kategorikusan kijelentették, hogy továbbra sem
kívánnak az ügyeleti ellátásban részt venni).
A már hagyományos konzultációs lehetőségeket különböző intenzitással használják ki a
háziorvosok, vannak, akik szinte mindig élnek a lehetőséggel (Dr. Aknay I., Dr. Bedics K.,
Dr. Tőkés E., Dr. Schultz A.). Vannak, akik nem mindig élnek a lehetőséggel (Dr. Kovács É.,
Dr. Faragó B., Dr. Kocsis B.) és van, aki a most tárgyalt időszakban egyszer sem élt ezzel a
konzultációs lehetőséggel ( Dr. Varga F.).
III. ÁNTSZ, INTÉZMÉNYVEZETŐI VÉLEMÉNYEK:
A Beszámoló elkészítéséhez megkértük a szakmai felettes szerv (ÁNTSZ) véleményét is, ez
az 7. sz. mellékletben található. Az ÁNTSZ beszámolója tartalmazza az ügyelet és a
háziorvosi ellátással kapcsolatos észrevételeket is.
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A működéssel kapcsolatos észrevételeknél a 3. pontban a veszélyes hulladék kezelésével
kapcsolatosan azt jelzi az ÁNTSZ, hogy az épületben működő egészségügyi szolgáltatók
közül nincs kijelölt felelős személy. A Rendelőintézet intézményvezetőjének tájékoztatása
alapján a Rendelőintézet intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik ez a felelősség, a
Rákóczi út 5-ben külön van szerződése a felnőtt-és gyermek háziorvosoknak és védőnőknek,
továbbá külön az ügyeletet ellátó Szolgáltatónak. A 4. pontban felvetet problémára a takarítást
végző cég megkeresése folyamatban van.
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője az intézmény és a háziorvosok
együttműködésről számol be (8. sz. melléklet).
IV. ÖSSZEGZÉS:
-

-

-

-

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban az Önkormányzat és a Szolgáltató érdeke is az,
hogy az ügyeletre érkezők megfelelő szolgáltatást kapjanak. Fontos lenne, hogy a
felmerülő hiányosságokról és problémákról közvetlenül és időben is tájékoztatást
kapjunk, mert cask így tudunk eljárni az ügyben.
Összességében az Önkormányzat és a háziorvosok közötti együttműködés jónak
mondható. Az Önkormányzat a jövőben is biztosítja az érdeklődő orvosok számára
a féléves konzultációs lehetőséget is, amelyen az esetleges problémákat tudják
jelezni, kéréseket, javaslatokat meg tudják az érintettek közvetlenül beszélni, de
természetesen folyamatosan is a rendelkezésükre állunk.
A szakmai munka feltételei, valamint a betegellátás tárgyi és környezeti feltételei
megfelelőnek mondhatók, de a folyamatos fejlesztésükről sem szabad
megfeledkezni.
Az Önkormányzat talán legsürgetőbb feladata továbbra is az I. számú házi
gyermekorvosi körzet betöltése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi
ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja / a következő
kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok,
házi gyermekorvosok és fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és
elfogadja
/
a
következő
kiegészítésekkel
fogadja
el:
…………………………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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3.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. sz. Felnőtt háziorvosi
körzet EKG készülék beszerzését 300.000,- Ft értékben támogatja a …………….
…………….terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v.
4.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
takarítást végző szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a
háziorvosok és házi gyermekorvosok is rendelkezzenek a megfelelő utasításokkal,
szabályzatokkal.
Határidő: azonnal
Felelős : Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2017. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. Melléklet
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3.sz. Melléklet
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4.sz.Melléklet
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5.sz. Melléklet
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6.sz. Melléklet
KÉRDŐÍV
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1. Miként alakult a praxis kártyaszáma?
2016. január 1.

2017.január1.

2./ Miként alakult a praxisban az ellátott betegek száma?
2016. január 1.

2017.január1.

3./ Mi a véleménye a háziorvosi ellátás körülményeiről?

4.Történt–e változás a praxis felszereltségében a 2015. október - 2017. áprilisi
időszakban:

5. /Alkalmaz-e előjegyzési rendszert? Ha igen, milyen gyakran, illetve segíti-e munkáját?

6./ Mi a véleménye az ügyeleti ellátásról?

7./ Történt –e ellenőrzés a 2015. október – 2017. április időszak között a praxisban? Ha
igen, mik voltak annak lényegesebb megállapításai?

8./Milyennek ítéli az önkormányzat és a háziorvosok kapcsolatát? Az önkormányzattal
szemben milyen javaslata, elképzelése van?

7.sz. Melléklet
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Iktatószám: VA-02/NEO/01059-2/2017.
Ügyintéző: Lászlóné Holtay Andrea
Telefon: (94) 594-282

Tárgy: Tájékoztatás képviselőtestületi beszámolóhoz
Mellékletek: 3 db
Hiv. szám: 2381/2017.

Dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
9970
Tisztelt Dr. Gábor László Úr!
Megkeresésére mellékelten küldjük a 2017. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésen
tárgyalásra kerülő beszámolóhoz a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok,
fogorvosok, ügyeleti ellátás tevékenységéről összeállított anyagot.
"A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 10. §. d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető
Kormánymegbízott 1/2017. (I. 2.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam."
Körmend, 2017. május 12.
Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Dr. Wächter Walter
járási tisztifőorvos
osztályvezető
Népegészségügyi Osztály
9900 Körmend, Szabadság tér 4. 9900 Körmend, Pf.: 16
Telefon: (06 94) 594 283 Fax: (06 94) 594 286

Vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, ügyelet
2015-2017. évi tevékenysége
Egészségügyi vállalkozások:
Felnőtt háziorvosi szolgálat:
Házi gyermekorvosi szolgálat:

2016. év
4
2

2017. év
4
2
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Fogorvosi alapellátást végző szolgálat:
3

3

A praxisokban a minimumfeltételek biztosítottak.
Személyi változás a házi gyermekorvosi körzetben történt, 2015. január 1-től Dr. Tőkés
Emma az I. számú házi gyermekorvosi körzetet is ellátja helyettesítéssel, akinek köszönettel
tartozunk kitartásáért, munkájáért.
Dr. Kovács Éva szülési szabadságra ment, így 2017. március 31-től október 31-ig a
helyettesítését Dr. Faragó Beáta Anna és Dr. Varga Ferenc látja el.
Valamennyi háziorvos és házi gyermekorvos vállalkozás keretében látja el a tevékenységet. A
3 fogorvos közül 1 közalkalmazott, 2 vállalkozás keretében működik.
Tevékenységi adatokkal kapcsolatos észrevételek:
1. A felnőtt háziorvosokhoz bejelentkezettek száma viszonylag állandó. Minimálisan
emelkedett a rendelésen megjelent betegek száma, és nincs érdemben változás a
lakásra történt hívások számában. A szakrendelésre irányítások száma emelkedett. A
kórházba utalások száma érdemben nem változott. Körzeti ápolói látogatások, területi
betegellátás számában ismételt csökkenés tapasztalható.
2. A házi gyermekorvosok esetében minimálisan csökkent a bejelentkezettek száma.
Minimális a csökkenés a rendelésen megjelentek számában. Nőtt a hívásra történő
esetek száma, emelkedett a szakrendelésre és a kórházba utalt gyermekek száma is.
3. A felnőtt lakosság egészségi állapotának változásai: Sajnálatos módon nőtt a
daganatos megbetegedések, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere-zavar, magasvérnyomás, oszteoporózis és asztmás megbetegedések aránya, csökkent az iszkémiás
szívbetegség. Említésre méltó a spondylopathiák meglehetősen magas aránya a 45-54
éves korosztálynál.
4. A gyermeklakosság vonatkozásában minimális emelkedést mutat az asztmás
megbetegedések, a mentális és viselkedészavar és az epilepsziás betegségek aránya.
Nagymértékben emelkedett a deformáló hátgerinc elváltozások és a szemizmok,
szemmozgás, fénytörési megbetegedések aránya. Minimálisan csökkent a vér,
vérképzőszervi, immunrendszeri betegségek gyakorisága, az atópiás dermatitis, az
elhízás az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek aránya. Nagyobb mértékű a
csökkenés a magzat növekedési elmaradása és a vashiányos vérszegénység esetén.
5. A fogorvosi ellátással kapcsolatosan statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre.
Működéssel kapcsolatos észrevételek:
1. Az ügyeletben részt vevő ápolók részére biztosított nővérpihenő felújítása megtörtént.
2. A központi háziorvosi ügyeletet külső közreműködő egészségügyi szolgáltató
működteti. 2017. évben a személyi minimumfeltételek biztosítása kapcsán merült fel
hiányosság, egyik szakdolgozó szakképesítése nem felel meg a jogszabályban foglalt
előírásoknak. Ezen szakdolgozó szeptembertől megkezdi tanulmányait a szükséges
szakképesítés megszerzéséhez, és ezen idő alatt tevékenységét felügyelet mellett
végzi.
Másik sajnálatos esemény az ügyeleti szolgáltató elleni panaszbejelentés, melynek
megalapozottságát Osztályunk kivizsgálta. Az ügy jelenleg még folyamatban van,
bírság kiszabására került sor, mivel a MorrowMedical Zrt. több esetben több
jogszabályt sértett meg: az ügyeletet ellátó orvos vagy nem ért be időben az ügyeletbe,
illetve meglehetősen sokat késett, vagy órákkal az ügyelet befejezése előtt távozott,
valamint a jelenléti ív vezetésében is hiányosságokat tapasztaltunk. Ezen
hiányosságok miatt az Országos Mentőszolgálatot kellett több esetben riasztani a
betegek ellátásának biztosítása érdekében.
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3. A veszélyes hulladék előírás szerinti kezelése tapasztalataink szerint folyamatosan
problémát jelent, mind a gyűjtése, mind a tárolás tekintetében. Az épületben működő
egészségügyi szolgáltatók közül változatlanul nincs kijelölt felelős személy a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos eljárás elvégzésére az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
szerint. A veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályzatot minden dolgozó
számára hozzáférhetővé kell tenni.
4. A helyiségek fertőtlenítő takarítását végző külső szolgáltatónak az ott dolgozó
háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelkezésére kell bocsátani a fertőtlenítő
takarításra vonatkozó utasítást, szabályzatot, mivel az fontos részét képezi az
intézmény fertőtlenítési rendszerének. Az alapellátás keretében ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató infekciókontroll tevékenységéhez hozzátartozik a
felületfertőtlenítésre vonatkozó szabályzat is (helyiségek, felületek takarításának
gyakorisága, fertőtlenítőszer megnevezése, alkalmazási koncentrációja). A takarítást
végző személyzetnek nincs eljárási leírás, nincsenek tisztában a takarító szerek hígítási
arányaival, milyen szert hova kell alkalmazni, mit mikor kell takarítani.
Észrevételeink megoldásával kapcsolatban igény esetén szakmai segítségnyújtással
készséggel állunk rendelkezésükre. Javasolnánk egy közös helyszíni szemlét Hatóságunk és
az Önök jelenlétével, ahol az aktuális kérdéseket, problémákat és a megoldást meg tudjuk
beszélni.
Körmend, 2017. május 12.

Szentgotthárd Város
Vállalkozó háziorvosok tevékenységének
adatai
2015. év
Orvos

Rendelésen
megjelentek

Lakáson
történt
látogatások

Összesen

Szakrendelésre
irányítás

Kórházba
utaltak

Körzeti
ópolói
látogatások
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EKG, Rtg, labor,
kiegészítő
diagnosztika

hívás
Dr.
VF
Dr.
FB
Dr. AI
Dr.KÉ
Össz:

14798

221

15019

1925

26

297

8464
9079
7685

57
96
52

8521
9175
7737

1281
1229
1221

15
15
17

57
582
253

40026

426

40452

5656

73

1189

Szentgotthárd Város
Vállalkozó házi gyermekorvosok
tevékenységének adatai
2015. év
Orvos
Dr. TE
helyett.
Össz:

Rendelésen
megjelentek
4354
2581
6935

Beteglátogatás
hívás
54
12
66

Szakrendelésre
utalt
339
273
612

Kórházba
utalt
22
15
37
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Szentgotthárd város
Felnőtt lakosok körében előforduló megbetegedések (%)
2013. év
Daganatos
megbetegedések
Dr. VF
7.75
Dr. FB
4,94
Dr. AI
3,92
IV. körzet
2,34
Átlag:
3,733333333
Orvos

Cukorbetegség
11,11
8,28
11,85
8,42
9,915

Zsíranyagcsere
zavar
22,39
13,64
17,43
11,2
16,165

Magas
vérnyomás
40,43
32,15
40,23
30,09
35,725

Iszkémiás
szívbetegség
12,17
15,38
14,57
10,18
13,075

Oszteoporozis

Aszthma

7,51
3,48
3,4
2,49
4,22

2,75
1,74
1,89
1,24
1,905

Szentgotthárd város
Felnőtt lakosok körében előforduló megbetegedések (%)
2015. év

Daganatos
megbetegedések
Dr. VF
5,02
Dr. FB
4,75
Dr. AI
5,71
Dr. KÉ
2,57
Átlag:
4,5125
összesen
4,56
Orvos

Cukorbetegség
11,42
7,8
13,18
8,77
10,2925
10,37

Zsíranyagcsere
zavar
26,43
12,88
20,03
11,62
17,74
18,78

Magas
vérnyomás
42,11
29,9
41,81
30,15
35,9925
36,63

Iszkémiás
szívbetegség
11,11
13,22
13,33
9,91
11,8925
11,79

Oszteoporozis

Aszthma

7,66
3,32
5,18
2,64
4,7
5,06

2,82
1,9
2,51
1,28
2,1275
2,21

BNO-10 M4549, 50-54
Spondylopathiák
26,75
10,37
20,64
11,69
17,3625
18,45
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Szentgotthárd város
Gyermek lakosok körében előforduló megbetegedések (%)
2013. év

Orvos

Dr. TE
helyett.
Átlag:

Endokrin,
Vér,
táplálkozási
vérképzőszervi,
Vashiányos
és
Aszthma
immunrendszeri vérszegénység
anyagcsre
betegségek
betegségek
7,24
3,53
5,385

6,68
2,88
4,78

8,38
5,62
7

8,38
6,54
7,46

Atopiás
dermatitis
(allergiás
eredetű
ekcéma)

Mentális és
viselkedés
zavar

8,81
7,58
8,195

1,56
1,57
1,565

Dismaturitás
Szemizmok,
Deformáló prematuritás
szemmozgás,
Elhízás hátgerinc
(magzat
Epilepszia
fénytörési
elváltozások növekedési
betegségek
elmaradása)
0,43
0,65
0,54

2,13
1,44
1,785

2,13
1,18
1,655

0,85
0,52
0,685

0,43
0,13
0,28

Szentgotthárd város
Gyermek lakosok körében előforduló megbetegedések (%)
2015. év

Orvos

Endokrin,
Vér,
táplálkozási
vérképzőszervi,
Vashiányos
és
Aszthma
immunrendszeri vérszegénység
anyagcsre
betegségek
betegségek

Dr. TE
3,73
3,2
8,39
9,45
helyett.
3,49
2,86
3,49
7,46
Átlag:
3,61
3,03
5,94
8,455
összesen*
3,59
2,96
5,99
8,39
* felnőtt háziorvosoknál lévő 19 éven aluli 38 fő adatait is tartalmazza

Atopiás
dermatitis
(allergiás
eredetű
ekcéma)
11,45
4,29
7,87
7,96

Mentális és
viselkedés
zavar
1,86
2,06
1,96
1,9

Dismaturitás
Szemizmok,
Deformáló prematuritás
szemmozgás,
Elhízás hátgerinc
(magzat
Epilepszia
fénytörési
elváltozások növekedési
betegségek
elmaradása)
0,4
0,32
0,36
0,35

4,66
2,38
3,52

1,6
0
0,8
3,59

2
1,11
1,555
0,85

1,55
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Szentgotthárdi járás demográfiai mutatói
18000
16000
14000

fő

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2000
Szentgotthárd járás Állandó
3550
népességből a 60-x éves
Szentgotthárd járás állandó
10190
népességből 15-59 éves
Szentgotthárd járás állandó
2421
népességből 0-14 éves

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3622

3660

3694

3706

3776

3815

3874

3918

3984

9917

9846

9774

9706

9583

9505

9416

9297

9127

2071

2008

1972

1914

1858

1847

1813

1782

1779

év

100%
90%
80%
70%
arány

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Szentgotthárd járás 60-x éves
21,97%23,20%23,59%23,92%24,18%24,81%25,15%25,65%26,13%26,76%
arány
Szentgotthárd járás 15-59 éves
63,05%63,53%63,47%63,30%63,33%62,98%62,67%62,35%61,99%61,30%
arány
Szentgotthárd járás 0-14 éves
14,98%13,27%12,94%12,77%12,49%12,21%12,18%12,00%11,88%11,95%
arány
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10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Szentgotthárd járás halálozás
-15,04 -16,10 -15,61 -14,73 -16,19 -16,76 -16,00 -15,92 -17,48 -15,66
1000 főre
Szentgotthárd járás születés
8,29 7,28 7,26 7,04 6,76 5,57 6,98 5,81 6,18 7,56
1000 főre
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
Összesen születés 1000 főre
Szentgotthárd járás születés
1000 főre
Összesen halálozás 1000 főre
Szentgotthárd járás halálozás
1000 főre

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,86 7,92 7,70 7,39 6,92 6,45 6,58 6,79 6,82 7,25
8,29

7,28

7,26

7,04

6,76

5,57

6,98

5,81

6,18

7,56

-13,90 -14,87 -14,51 -14,42 -15,81 -15,08 -15,61 -14,46 -16,12 -14,38
-15,04 -16,10 -15,61 -14,73 -16,19 -16,76 -16,00 -15,92 -17,48 -15,66

(összesen: illetékességi területünk 3 járása összesen)
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40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
Összesen születés 1000
szülőképesre
Szentgotthárd járás születés
1000 szülőképesre
Összesen abortusz 1000
szülőképesre
Szentgotthárd járás abortusz
1000 szülőképesre

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,00 34,18 33,31 32,09 30,04 28,07 28,76 29,69 29,97 32,06
0,00 32,16 32,24 31,48 30,33 24,99 31,19 25,86 27,40 33,72
0,00 -13,73-14,67-12,36-10,66-11,00-10,51-10,05-10,88 -9,20
0,00 -14,95-16,26-13,86-10,21-10,29-11,18 -9,11 -9,72 -9,55

(összesen: illetékességi területünk 3 járása összesen)
A körmendi Családvédelmi Szolgálat tapasztalatai
Szentgotthárdi lakosokra vonatkozó adatok
Első alkalommal kért
Ismételten kért
terhességmegszakítást
terhességmegszakítást
Év

fő

Ebből
gyermeke van

Nem
védekezett

fő

Nem
védekezett

8

Ebből
gyermeke
van
6

2013

9

5

4

2014

9

6

4

6

5

5

2015

4

4

3

3

2

1

2016

15

10

8

4

4

3

5

A Családvédelmi Szolgálat általános tapasztalata, hogy sok az ismételten terhesség
megszakítást kérő nő. Többségüknek már van(nak) gyermeke(i), nem szeretnének több
gyermeket vállalni, viszont – különböző okokból - nem védekeznek a nem kívánt terhesség
ellen. Az elmúlt évben a 20-29 éves korosztályhoz tartozott a legtöbb kérelmező, a korábbi
évekhez képest emelkedett a kiskorú kérelmezők száma is.
Az összes kérelmezőre is igaz, hogy a gyermekesek többsége nem védekezett és többször is
kérnek terhesség megszakítást.
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8.sz. Melléklet
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