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Tárgy: Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv 

megvalósításáról. 
 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület évente 2 alkalommal tárgyalja a város turisztikai helyzetének alakulását, 

a turisztikai cselekvési terv megvalósulását. Legutóbb fél éve, a 2017. márciusi ülésre 

készítettünk hasonló beszámolót.  

 

 

I. A SZERVEZETI HÁTTÉRRŐL 
 

Immáron 3 éve a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel kötöttünk 

együttműködési megállapodást a turisztikai feladatok ellátására, amelyben az Önkormányzat 

kötelezettséget vállalt arra, hogy – az éves tagdíjon felül – évente 4 millió Ft támogatást nyújt 

az Egyesület működéséhez. A támogatás mértékéről és feltételeiről évente március 01-jéig a 

Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg - ez a külön 

megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület 

az adott évben el kíván végezni. Az Egyesület a támogatás fejében – többek között - biztosítja 

1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a város turisztikai feladatainak ellátására.  

 

Az Önkormányzat 2015. évben csatlakozott a TOURINFORM hálózathoz. A helyszínét 

tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben történő megnyitás kapott támogatást azzal, 

hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba 

kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda működtetője a TDM egyesület, egy 

további, részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatottal (jelenleg nem megoldott). 

 

A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a 

Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség 

turisztikai zászlóshajója, rendszeres beszámolójukat tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

Bár nem fő profil szerint, de további szereplők is részlegesen érintettek a városi 

idegenforgalom szervezésében: 

 

- a turisztikai feladatok ellátása ugyan átkerült a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettől, a látógatóközpont működtetése továbbra is feladata az Egyesületnek, 

akárcsak a turisztikától nem függetleníthető kulturális rendezvényszervező 

tevékenység ellátása.  

- megemlítendő továbbá a SZET Szentgotthárdi KFT is, mint a mozit is, szálláshelyet 

is üzemeltető önkormányzati vállalkozás is: az évi 22 ezer fős látogatottságával és a 

felújított az egyik legnépszerűbb kultúraközvetítési pontja a városnak. A sporttelep 

sportturisztikai feladatain túl az Alpokalja Motel üzemeltetésével is érintett szereplő. 

- a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a könyvtári szolgáltatásokon túl már 

népszerű helytörténeti kiállítótérként (múzeum) is kapcsolódik a városi 

idegenforgalomhoz, illetve az Értéktár Bizottság – Honismereti Klub eredményei is 

ide kapcsolódnak. 
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- a sportturisztikai lehetőségek kialakítása mellett sport- és ifjúsági referenst is 

alkalmaz a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, az ő szervező munkája 

mellett a közelmúltban megújult Városi Sportegyesület is fontos közreműködője az 

előttünk álló feladatoknak. 

- a fenti szervezeteken túl természetesen fontos szereplők a városi turizmus 

vonatkozásában a helyi szállásadók és éttermek, kiemelve közülük a Gotthard 

Therme Hotel & Conference szállodát. 

 

 

II. BESZÁMOLÓ  

A TURISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
 

2015 januárjában fogadta el a Képviselő-testület a város TURISZTIKAI CSELEKVÉSI 

TERVÉT a 2015-2017. évekre. A cselekvési terv megvalósulásáról és az érintett szervezetek 

beszámolójáról 2017 márciusában készítettünk előterjesztést. Az előterjesztés előkészítésekor 

a turisztikai cselevési tervünk megvalósítása kapcsán érintett szervezetektől (TDM – 

TOURINFORM, Gotthárd-Therm Kft, PKKE, SZET Szentgotthárdi KFT, Értéktár Bizottság 

– Móra Ferenc V.K.M, sportreferens.) megkértük a beszámolóikat - a cselekvési terv 

táblázatában az általuk küldött kiegészítéseket/változásokat más színnel jelöltük és ezt az 

előterjesztés 5. számú mellékletéhez csatoltuk. 

 

 

II/1. TDM BESZÁMOLÓ 
 

A TDM megküldte az általuk összeállított turisztikai projektterv adatbázis frissített változatát, 

továbbá a cselekvési terv táblázatba történő beleírással is segítették jelen beszámoló 

összeállítását. 

 

Tájékoztatásuk alapján a turizmus állami átszerveződésével teljesen új turisztikai rendszer 

kiépülése van folyamatban. A kiemelt turisztikai régiók veszik át a fő szerepet, illetve a 

térségi turisztikai társulások kerülnek előtérbe. Ennek megfelelőn a regisztráció már nem 

tekinthető kiemelt célnak a TDM tevékenységében. Fontosabb célkitűzés, hogy a térség 

turisztikai erejét feltüntetve, a kiemelt régiók sorába kerülhessünk, az ehhez szükséges 

egyeztetések már elkezdődtek. 

 

Egyre szélesebb körből keresik fel az Egyesületet szálláshelyek, programgazdák az 

együttműködés céljából. Mindkét oldalon jó kapcsolatok épültek ki a határmenti turisztikai 

szereplőkkel, illetve a Vas Megyei Turizmus Szövetségben is aktív tag a TDM szervezet. A 

nyár folyamán minden megyei nagy rendezvényen megjelentek kiadványokkal, szóróanyaggal 

(Gyógy-Bor Napok, Savaria Karnevál stb.).A nyári szezon alatt megnövekedett számban 

kaptak megkereséseket idegenvezetéssel kapcsolatban: elsősorban az előzetes megkereséseket 

csoportok részéről, ezeket meg is szervezték. Ugyanakkor az egyénileg spontán megjelenő 

vendégek igényeit nem tudjuk megoldani, mert a TDM szervezet állandó munkatársa 

mindössze 1 fő továbbra is. Két olyan pályázati projekt is említhető, amelyben szerepel az 

Egyesület: a SI-HU szlovén-magyar nyertes projekt, az AT-HU osztrák-magyar projekt még 

elbírálás alatt áll, várhatóan október második felében lesz eredményhirdetés.  

 

Fejlesztési igényként felvetik saját e-bike és - továbbra is - Touch-info pont beszerzését. 
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A TDM képviselői az Önkormányzattal-Hivatallal legalább havonta egy alkalommal 

egyeztető megbeszélésen vesznek részt az Egyesület által megvalósított tevékenység és a 

további teendők kapcsán.  

 

A TDM tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban és a szintén csatolt projektterv 

adatbázisban is olvasható részletesebben. 

 

 

II/2. PKKE BESZÁMOLÓ 
 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az önkormányzattal kötött szerződése alapján turisztikai 

feladatot már nem lát el közvetlenül, azonban több ponton mégis kapcsolódik a területhez.  

 

Tájékoztatásuk szerint az együttműködés továbbra is jól működik a TDM és a PKKE között, 

az Önkormányzat/Hivatal vezetőivel pedig havonta egyeztető megbeszélésen vesznek részt. A 

jövő évi programok összeállításánál szeretné a PKKE ebbe az együttműködésbe a szállodát is 

bevonni, mivel az ott tartózkodó vendégek programigényeit is szeretnék még inkább 

kielégíteni. Szeretnék a szállodát jobban bevonni a promotálásba is, akár tematikus csomagok 

kialakításával, akár a hosszú hétvégékre tervezett programokkal. Továbbra is vezetnek 

nyilvántartást a színházi látogatóközpontba betérő turistákról, ahol a régi ajándéktárgyak 

selejtezésre kerültek és helyettük a fennálló keretből újakat szereztek be, illetve továbbá 

bővítették kínálatot. A barokk templom látogathatóságának kérdése még mindig fennálló 

feladat, mert az előre bejelentkezett csoportok esetén ez kivitelezhető ugyan, de a spontán 

érkező érdeklődök számára nem – jelenleg a felújítás is korlátja a látogathatóságnak. 

 

A látogatóközpontban megfordult érdeklődök számát az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza, illetve a PKKE tevékenységéről a cselekvési terv táblázatban is olvasható 

bővebben. 

 

A színházban megvalósult a színpadi függönycsere, fény- és hangtechnikai fejlesztések 

(színpadi lámpák, digitális keverő, mikrofonok, mikroportok), ezen túl színházi vetítővászon 

és projektor is beszerzésre került, illetve a refektórium is állandó hangtechnikát kapott. A 

színházi művészöltözők is felújításra kerültek. 

 

 

II/3. SZET SZENTGOTTHÁRDI KFT BESZÁMOLÓ 
 

A szentgotthárdi filmszínház a város egyik legfontosabb közösségi tere. A filmek mellett 

koncertek, különleges sorozatok és aktuális tematikájú filmek is időnként terítékre kerülnek, 

továbbá egyre több rendezvény helyszíne is.  

 

Az Önkormányzat éppen a turisztikai beszámoló márciusi tárgyalása kapcsán döntött arról, 

hogy a Csákányi László Filmszínház vetítéstechnika várható lámpacseréjére (bruttó) 500 e 

forintot helyez tartalékba a 2017. évi költségvetésében. A lámpacsere jelen előterjesztés 

írásának időpontjában vált időszerűvé, a megrendelés megtörtént.  

 

A filmvetítések mellett rendezvényeket is tartottak a moziban, az idei Szerelmesek Fesztiválja 

és a Kern-Koltai Napok időszakában is a rendezvénysorozat egyik kiemelt helyszínének 

számított, de az államalapításunk évfordulója alkalmából is része volt az önkormányzati 

programnak. 
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Ebben az évben szándékosan elmarad a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampány, mivel jövőre 

lesz 105 éves a mozi, és így akkor kerül lebonyolításra az említett programsorozatból az 

ötödik. Erre épül majd az alapkoncepció (105-5). 

 

Szeptemberben állandó hangtechnikát kapott a rendezvényekhez a mozi, illetve elkészültek a 

fűtéskorszerűsítés és az előcsarnok belső arculatmegújításának is a tervei. Előbbire sajnos 

nem nyílt meg a várt VP pályázati konstrukció, utóbbira azonban remélhetőleg a LEADER 

forrásokból sikerül támogatást szerezni. 

 

A SZET Szentgotthárdi KFT által megküldött mozis beszámolót az előterjesztés 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

További, városi turisztikát érintő felvetése a SZET Szentgotthárdi Kft. Ügyvezetőnek a város 

bejáratainál üdvözlő táblák kihelyezése és egy SZENTGOTTHÁRD nagy betűkből álló felirat 

megvalósítása pl. a Könyvtár-Gimnázium közti (emelkedő) területen. 

 

 

II/4. SPORTREFERENS BESZÁMOLÓ 
 

A sportreferens összefoglalója az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. 

 

A műfüves labdarúgó pálya a megvalósult karbantartásoknak is köszönhetően kitűnő 

minőséggel fogja várja az ideérkezőket. Az előző évben megkezdett együttműködés a 

szállodával továbbra is folytatódik az edzőtáborok tekintetében, várhatóan az idén is több 

amatőr távolabbi csapat is Szentgotthárdot fogja választani edzőtábor helyszínéül. 

Előreláthatólag 4-5 napot töltenek nálunk ezek a csapatok, az edzések mellett az esti órákban 

kikapcsolódás gyanánt a tekézőt is igénybe veszik. A vizes turisztikai lehetőségeket tekintve a 

nyári időszakban továbbra is több szervezett túra várta az evezni vágyó érdeklődőket, 

amelyeket a továbbiakban is a különféle vizes egyesületek szerveznek. Népszerű a Hársas - 

tó, a kerékpározás vonatkozásában pedig pozitív elmozdulás lesz a kerékpáros út kiépítése a 

Kossuth L. úton vagy a már megvalósulta Kilátó kiadványhoz kapcsolódó kerékpáros térkép, 

ami a környékre érkezők számára ad hasznos információkat a kerékpáros lehetőségek 

területén. A bakancsos TDM kiadványnak köszönhetően az ide érkezők 8 darab kijelölt 

túraútvonal közül választhatnak.    

 

 

III. FEJLESZTÉSEK 
 

Több, a turisztikát (vagy városképet) is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET állítottunk össze 

és nyújtottunk be az elmúlt évben -> a nyertes illetve még elbírálás alatt álló pályázatokról az 

előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint adunk tájékoztatást. 

 

2016. év elején megállapodtunk a TDM Egyesülettel, hogy a következő időszakban a 

pályázati projektek generálása (figyelése, előkészítése, benyújtása) elsődleges feladata az 

Egyesületnek, ehhez pedig egy olyan TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROJEKTTERV 

ADATBÁZIST is készítenek, amelybe összegyűjtik és előkészítik a város és térségének 

turisztikai fejlesztési irányait a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében. A 

TDM által aktualizált jelenlegi változatot pedig az előterjesztés 6. számú mellékleteként 

csatoljuk.  
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PKKE által a legutóbbi beszámolóban javasolt turisztikai vonatkozású fejlesztések között az 

alábbiak is szerepeltek: 

- a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó 

közvilágítás pótlása -> a közvilágítás kiépítésének engedélyezési tervét 

megrendelte a Városüzemeltetés, a kivitelezésre is megvan a fedezet, kivitelezés 

folyamatban 

- a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel -

> megtörtént, a megállapodás előkészítése folyamatban. Ugyanakkor az időközben 

folytatódó rekonstrukció a templomban jelenleg nem javítja a látogathatóságot. 

 

Elsősorban a közművelődést, de a programok-rendezvények által a turisztikát is érintő további 

fejlesztési felvetések, amelyek megvalósításához pályázati és/vagy saját költségvetési 

források bevonása szükséges: 

 

városi / városrészi rendezvények rendezvénysátor beszerzése 

Csákányi László Filmszínház: fűtéskorszerűsítés 

a régi (hátsó) vizesblokk rendezése, általa szagmentesítés 

előcsarnok belső dizájn kialakítás 

nézőtéri ajtó csere 

Színház: nézőtéri légtechnika felújítás 

öltöző bútorcsere 

Kolostorudvar: mobil árnyékolás (vízelvezetéssel) nyári előadásokhoz 

 

 

IV. CSELEKVÉSI TERV AKTUALIZÁLÁS 

 

A következő beszámoló (2018. év eleje) előterjesztésekor összegezni kell az egyes területeken 

az elmúlt 2 évben elért eredményeket és új, aktualizált cselekvési tervet kell készíteni az 

érintett szereplők / szakemberek és a Képviselő-testület bevonásával. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai beszámolót és 

a Turisztikai Cselekvési Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- …………………………., 

- …………………….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm Kft. igazgató 

Károly Andrea, PKKE elnök 

Gaál József SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2017. október 17. 
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                                                                                                     Huszár Gábor    

                                                                                                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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MELLÉKLETEK: 

- 1. számú melléklet: PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET – 

LÁTOGATÓKÖZPONT ADATOK 

- 2. számú melléklet: SZET KFT / CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

BESZÁMOLÓ 

- 3. számú melléklet: SPORTREFERENS BESZÁMOLÓ 

- 4. számú melléklet: TURISZTIKAI VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZATI 

PROJEKTEK  

- 5. számú melléklet: TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV 2015-2017 

BESZÁMOLÓ TÁBLÁZAT (2017. szeptember) 

- 6. számú melléklet: TURISZTIKAI PROJEKTTERV ADATBÁZIS (TDM) 
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1. sz. melléklet 

 

SZÍNHÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT ADATOK 
 

 

Egyéni látogatók Csoportos látogatók 

2017. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 

Január 28 22 14 - - - - - 

Február 39 41 12 24 - - - - 

Március 40 23 8 24 - - - - 

Április 48 25 10 14 - - - - 

Május 74 45 31 - 1(23) 1(25) - 1(12) 

Június 106 42 19 15 3(72) - - - 

Július 301 54 25 19 4(63) 2(17) 1(19) - 

Augusztus 118 35 7 21 - - - - 

Szeptember 75 38 17 49 - - - - 

Október         

November         

December         

Összesen         

 

Egyéni látogatók  

2017.01.01- 2017.09.30 

Csoportos látogatók  

2017.01.01- 2017.09.30 

1.472 fő 13 csoport - 231 fő 
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2. számú melléklet 

 

A Csákányi László Filmszínház bevonása a kulturális- turisztikai 

programokba, saját rendezvények szervezése a film- és 

társművészetek vonatkozásában. 
 
  
Február 27-től június 12-ig – kéthetente hétfőn esténként zajló előadásokkal – került sor a 

Filmklub tavaszi programjának lebonyolítására. Az eseménysorozat mottója Nekünk nyolc 

(+1) volt. Ennek keretében összesen kilenc alkotás került a vászonra. 

  

Az óvodásoknak május 15-én és 19-én szerveztünk előadást, az Arany János Iskola diákjainak 

pedig május 29-én és 30-án mutattunk be egy-egy filmet. 

  

A Gyermeknap alkalmából május utolsó hétvégéjén az év legjobb animációiból kettőt 

nézhették meg 3D-ben és nagy kedvezménnyel a 14 évesnél fiatalabbak. 

  

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából az Opel Szentgotthárd Kft. megkeresésére június 9-

én levetítettünk egy új magyar természetfilmet, amelyet az említett cég jóvoltából ingyen 

nézhettek meg a középiskolások. 

  

Június 13-án a Széchenyi István Iskola tanulói, június 14-én pedig a gimnazisták érkeztek a 

moziba. Az említett napokon kettő-kettő különelőadás volt. 

  

A Szerelmesek Fesztiválja időszakában – június 28-tól július 2-ig – a rendezvénysorozat 

egyik kiemelt helyszínének számított a mozi, ahol az esemény koncepciójához 

kapcsolódó 2D-s és 3D-s produkciókat – a vetítési rendtől eltérő időpontokban is – 

alkalmi áron kapták meg az érdeklődők. Összesen kilenc film került bemutatásra. 

  

Államalapításunk évfordulója alkalmából augusztus 20-án A Szent Korona és koronázási 

kincseink nyomában című különleges ismeretterjesztő alkotás várta az érdeklődőket, 

akiknek a magyarság első számú ereklyéje és legfőbb nemzeti kincse, valamint a hozzá 

tartozó felségjelvények és király-koronázásaink eddigismeretlen történeteinek 

felfedezésére adott lehetőséget. 

  

Szeptember 26-án elkezdődött a Filmklub őszi vetítéssorozata. Az előadásokra ezúttal 

kéthetente kedden esténként kerül sor. Az összefoglaló cím a Kép/Tár lett. A teljes program 

összesen hét vetítést tartalmaz, amelyeket – a tavaszihoz hasonló módon – teázással 

egybekötött beszélgetés követ a mozi galériáján. 
  

Szeptember 29-én a Kern-Kolati Napok második rendezvényének helyszínéül szolgált a 

filmszínház, ahol  A miniszter félrelép című magyar vígjáték bemutatásának 20. 

évfordulója alkalmából eredeti 35 mm-es szalagról láthatták a vendégek a filmet. A 

vetítést követően közönségtalálkozóra került sor Kern András és Koltai Róbert aktív 

közreműködésével. 

  

Újdonság, hogy az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Országos 

Rajzfilmünnep helyszínei között már megtalálható a szentgotthárdi mozi is, ahol 

november 3-5. időszakban délutánonként egy-egy különleges vetítésre kerül sor. Az 

előadások ingyenesek lesznek, csak a regisztrációért kell majd a helyszínen száz forintot 

fizetni. 
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Ebben az évben szándékosan elmarad a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampány, mivel jövőre 

lesz 105 éves a mozi, és így akkor kerül lebonyolításra az említett programsorozatból az 

ötödik. Erre épül majd az alapkoncepció (105-5). 
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3. számú melléklet 

 

SPORTREFERENS  

Turisztikai beszámoló 2017. 
 

Szentgotthárd lehetőségeiből fakadóan a sportturisztikai szempontból a legjelentősebb a vízi-, 

kerékpáros turizmus (elsődlegesen osztrák biciklisek), wellness turizmus valamint az aktív 

pihenés jelentő turisztikai formák (bakancsos-, kulturális turizmus, a műfüves labdarúgópálya, 

sportrendezvények). 

 

A műfüves labdarúgó pálya a megfelelő karbantartásoknak köszönhetően a továbbiakban is 

kitűnő minőséggel várja az ideérkezőket. Az előző évben megkezdett együttműködés a 

Gotthard Therme Hotel & Conference-vel továbbra is folytatódik az edzőtáborok 

tekintetében. Az előzetes ajánlatkérések alapján az idén is több amatőr labdarúgó és egy 

amerikai futball csapat is Szentgotthárdot fogja választani edzőtábor helyszínéül (vannak 

visszatérő csapatok is). A pontos szám majd novemberben várható, amikor a végleges 

foglalások megtörténnek. Előreláthatólag 4-5 napot töltenek nálunk a csapatok, akik nap 2 

edzést tartanak a Sporttelepen. Az edzőtáboroknak köszönhetően a hétköznapi kihasználtsága 

növekedett a pályának, de továbbra is a (környékbeli csapatok tekintetében) leginkább a 

hétvégi időpontokat foglalnak. Az edzések mellett az esti órákban kikapcsolódás gyanánt a 

tekézőt is igénybe veszik a táborozók, ez annak is köszönhető, hogy a foglaláskor ezt a 

lehetőséget is ajánlják nekik. A műfüves pálya kihasználtságához nyílván a „megfelelő”(hó, 

hideg vagy esős idő) téli időjárás is szükséges, mivel akkor használják a műfüves pályákat 

leginkább, amikor az élőfüves pályák használhatatlanok.  

 

A vizes turisztikai lehetőségeket tekintve a nyári időszakban továbbra is több szervezett túra 

várja az evezni vágyó érdeklődőket, amelyeket a továbbiakban is a különféle vizes 

egyesületek szerveznek Arrabo Szabadidősport Egyesület, Vidra Csoport, Kalandor Vízitúra 

Bt, ezeken a túrákon bárki részt vehet, illetve előzetes egyeztetés után csoportoknak, 

társaságoknak is segítenek a túra lebonyolításában. A hivatalos vízre szállási helyszín a 

továbbiakban is az Alpokalja Motel területén található, ahol lehetőség van tisztálkodni és 

főzni is. Remélhetőleg a jövőben pályázati lehetőséggel sikerül a motel és a kemping 

korszerűsítése, amely még aktívabb vizes turisztikai életet eredményezhet városunkban. 

Nyári időszak közkedvelt szabadidős helyszínének számít a Hársas tó. Ebben az időszakban a 

helyiek mellett nagyszámú turista is felkeresi a mesterséges tavát, és tölti ott szabadidejét. A 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kulturált környezet fogadja az idelátogatókat, amit a 

szép számú idelátogató is bizonyít. A megfelelő téli időjárási körülmények eredményeként 

korcsolyázási lehetőséget is biztosít a tó a téli sportok kedvelői számára, amit szintén széles 

körben használnak ki.  

 

A kerékpáros turizmus továbbiakban is élénknek mondható a térségben, a helyi kerékpáros 

egylet mellett főleg a külföldi sportolni vágyók keresik fel térségünket. A kerékpározók 

számára pozitív fejlesztés a kerékpáros út folytatása (a Kossuth L. utcától – Kethelyi út). 

Valamint a jövőbeli fejlesztésekben szerepel, hogy a városközponttól táblák jelezzék az utat a 

kerékpárosok számára a Hársas tóhoz (jelenleg várjuk az ajánlatot az útjelző táblákra). A 

helyi kerékpárbarátok szervezett keretek között a Szekere Egyesület túráin várják a 

kerékpározni vágyókat. Fontos előrelépést jelentett a Kilátó kiadványhoz kapcsolódó 

kerékpáros térkép, ami a környékre érkezők számára ad hasznos információkat a kerékpáros 

lehetőségek területén.  
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Szabadidős, bakancsos turizmus a továbbra is megtalálható Szentgotthárdon és térségében, 

elsődlegesen ilyen céllal az Őrségre érkeznek turisták. A bakancsos kiadványnak 

köszönhetően az ide érkezők 8 darab kijelölt túraútvonal közül választhatnak.    
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4. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZATI PROJEKTEK 

 
 

A turisztikát (vagy városképet) is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTEK közül a nyertes vagy 

elbírálás alatt álló projektek a következők: 

 

- A SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívása 

kapcsán készítettünk elő és nyújtottunk be sikerrel pályázati dokumentációt a ciszter 

kolostorépület refektóriuma faburkolatának visszaállítására és restaurálására 

94.605 EURO értékben. Szlovén oldalról Apace, Szent András, Szent Anna, Lenart 

települések, illetve a Szlovén Örökségvédelmi Intézet, magyar oldalról pedig 

Őriszentpéter városa partnerségével valósítjuk meg a pozitív elbírálásban részesült 

pályázati projektet. Megvalósítása folyamatban, a faburkolatának egy bemutatódarabja 

már felújításra is került. 

 

- A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati kiírásra benyújtott pályázati projekt, a 

Várkert komplex megújítása folyamatban van, a tervezés zajlik. A tervezett fejlesztés 

keretében nem csupán a barokk kert megújítását és továbbfejlesztését, új kavics borítású 

sétányok és térvilágítás kialakítását, a növényzet teljes megújítását, utcabútorok 

elhelyezését, a szabadtéri színpad, illetve környezetének rekonstrukcióját szeretnénk 

megvalósítani, de hosszú idő után a régi strand területét is szeretnénk végre rendezni 

annak Várkerthez történő csatolásával - a romos öltözőépületek elbontásával és egy 

kisebb tó kialakításával újabb zöldfelülettel is gyarapodhat a belváros. A projekt 

dokumentációja alapján a tervezett fejlesztés összköltsége mindösszesen közel 240 

millió Ft.  

 

- Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési 

Program keretében készítettük elő és nyújtottuk be sikerrel támogatási igényt 

városarculati vonzerőt magába foglaló fejlesztésekre. A partnereink között szerepel az 

Oststeirische Städtekooperation Egyesület (tagjai: Fürstenfeld, Bad Radkersburg, 

Gleisdorf, Fehring, Feldbach, Friedberg, Hartberg,Weiz), magyar oldalról pedig 

Körmend, Lenti, Vasvár, Zalalövő, Letenye és Őriszentpéter városokkal. A projekt 

Szentgotthárdra vonatkozó összköltsége 100.000,- EURO, az ebből általunk 

megvalósítani kívánt tevékenységek – többek között - a város egységes városi 

arculatának kialakítása, városmarketing eszközök kidolgozása és alkalmazása, a 

helytörténeti kiadványoktól és az ajándéktárgyak késztésétől a helyi termékek 

előállítását és népszerűsítését elősegítő tevékenységekig, stb. A projekt gyakorlati 

megvalósítása 2018. évben várható. 

 

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelent 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-15) pályázat kiírás kapcsán 

elnyert támogatásból a Kossuth Lajos úton kerékpárút és járda kialakítása történik 

meg A megcélzott és elnyert (maximális) pályázati támogatás (közel 300 M Ft) az 
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érintett szakaszon tartalmazza a kerékpárút- és járdaépítésen túl a szükséges 

közműkiváltásokat, földmunkákat, növénytelepítést és forgalomtechnikai elemeket is. 

 

- Kültéri sportparkok és futókör építésére irányuló program is indult országosan a 

mozgás népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, 

igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el 

aktívan a szabadidejüket. A Kormány által kiírt programra is benyújtottuk a pályázatot, 

méghozzá 3 db sportparkra és 1 db 400m-es futókörre vonatkozóan. Elbírálás alatt. 

 

- A muzeális intézmények szakmai támogatása, a Kubinyi Ágoston Program 2016. 

keretében a Belügyminisztérium 2.000.000,- Ft támogatást ítélt meg az Önkormányzat 

által benyújtott projekt megvalósítására, amelynek köszönhetően a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum digitális csata-terepasztala és a 

Hadiösvény interaktív program - a magyar és a szlovén nyelv után most már a német 

nyelvű érdeklődők (turisták) számára is elérhető. 

 
-  A muzeális intézmények szakmai támogatása, a Kubinyi Ágoston Program 2017. 

keretében a Belügyminisztérium 2.000.000,- Ft támogatást ítélt meg állandó 

ipartörténeti kiállítás létrehozására Szentgotthárdon, amely a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban kap helyet hamarosan, megvalósítás 

már folyamatban. 

 

- Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából kiírt „Büszkeségpontok” pályázati felhívás 

keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be az 1956-os forradalom 50. évfordulójára, 10 

évvel ezelőtt létrehozott 56-os emlékerdő lyukas nemzetiszínű zászlót formázó park-

részletének felújítására. Az elnyert 500.000 Ft-os támogatásból felújítottuk a park-

részletet körülvevő séta-utak és a körönd kavicsozását, illetve rendbe tettük a sétányra 

ránőtt fenyőfákat. A felújítással megközelíthetővé vált az emlékpark szélénél felállított 

kopjafa is. 

 

- A TOP fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében pályázatot nyújtottunk be a 

„Vargyai ház”   turisztikai célú felújítására. A  projekt célja egy egyedülálló interaktív 

„időutazó” várostörténeti múzeum létrehozása. A kialakítandó attrakció a látogatót 

egy-egy történelmi kor hétköznapi helyzetébe, korhű környezetbe helyezi, aktív 

cselekvésre készteti. Történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a 

város fontosabb történelmi mérföldkövein át. Az egyes korokat egy-egy időszoba 

képezi le, amit épített díszletek, vetített, színészi vezetés és kézzelfogható tárgyak, 

eszközök jelenítenek majd meg. A fejlesztéshez kapcsolódik egy kávézó, ajándékbolt és 

irodahelyiség kialakítása is. A pályázatott közel 200 M Ft támogatási összegigénnyel 

benyújtottuk, elbírálás alatt áll. 

 

- Városarculat alakítása kapcsán: a TOP-3.2.1-16 számú felhívás keretében történő 

„SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése” a 

Gimnázium tornacsarnokának energetikai fejlesztését szolgálja, mely a fenntartható 

energiahasználat mellett a csarnok részbeni megújításához is hozzá tud járulni. A 

pályázat jelenleg elbírálás alatt van. 
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-  Városarculat alakítása kapcsán: a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos 

Tornaterem Felújítási Program keretében a Széchenyi István Általános Iskola 

tornacsarnokának felújítása zajlik, melynek kapcsán a munkák alapvetően két célt 

szolgálnak: az erősen leromlott műszaki állapotú vizesblokkok jelen kor szintjének 

megfelelő műszaki állapotba emelésével kiszolgálni a sportlétesítményt használó diákok 

és más vendég sportolók jogos igényeit, másrészt a homlokzat felújítás egyaránt jelenti 

a jogosan elvárható műszaki állapot elérését vízzárás, légzárás tekintetében és 

különösen  a hőszigeteléssel elérhető lényegesen kisebb energiaveszteséget. 

 

Több, turisztikát is érintő pályázati projekt áll előkészítés alatt, várva a pályázat benyújtására 

vagy a kapcsolódó pályázati felhívás megjelenésére, ilyenek: mozi közösségi tér kialakítás, 

mozi energetikai fejlesztés (fűtéskorszerűsítés), volt Művelődési Ház kerthelyiség felújítás, 

Hársas-tó fejlesztés. 
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 209/2017. számú képviselő-testületi határozat 1.) 

pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat 2018. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás 

időpontja a települési önkormányzatok számára 2017. október 02. volt. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a nyilatkozatot, melyet a Pályázatkezelő el is 

fogadott – a rendszerben érkeztette és befogadta (erről a tényről elektronikusan értesítette az 

Önkormányzatot). 

A pályázatot ("A" és "B" típus együttesen) 2017. október 03. határidőig kellett az 

Önkormányzatnak kiírni, a kiírást a Hivatal közzé is tette helyben szokásos módon (Hivatal 

porta, weboldal, újság, hirdető táblák). 

 

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

felsőoktatási tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben felsőoktatásban megkezdeni kívánó 

tanulók számára szól. Az ösztöndíj időtartama: 

 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, 

 „B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap.  

 

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

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

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

„B” típusú pályázat esetén is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előírásoknak és a 209/2017. 

számú határozat 3. pontjának is megfelelően - jelen ülésen dönthet a támogatni kívánt 

pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről. A szeptemberi határozat 2. 

pontjában a Képviselő-testület döntött arról, hogy az Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójában az előző évekhez hasonlóan összesen 500.000,- Ft támogatást nyújt a 

pályázóknak, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 

 

Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 

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

már a felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta,  évek óta  összesen 10 főt. A támogatás 

mértéke éveken keresztül 1.000.-Ft/fő/hó - 2.000.-Ft/fő/hó volt, majd 4.000.-Ft/fő/hó, 2015.  

évtől 5000.-Ft/fő/hó. 

 

Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma: 

 

         2016. év  12 fő  

         2015. év  13 fő 

         2014. év  13 fő 

         2013. év  11 fő 
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         2012. év   12 fő 

2011. év   14 fő 

2010. év   14 fő 

2009. év   14 fő 

 

A szabályzatunk alapján a pályázatokat az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és 

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

 

A pályázatok beadásának határideje: 2017. november 07. A pályázatok ÁSZF-ben 

rögzített elbírálásának határideje: 2017. december 07. Az Önkormányzat Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város 

Képviselő-testületénél lehet fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen 

dönt. (Amennyiben november közepéig bizottsági ülésen döntés születik és esetleg a pályázók 

részéről történik fellebbezés, a Képviselő-testület a novemberi rendes ülésén tárgyalni tudja.) 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában  

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

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

Határidő : 2017. december 07. 

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

 

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

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában  

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

nyújt 

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

Határidő : 2018. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. október 17. 

         dr. Gábor László 

        Önk. és Térségi Erőforrás vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat tábla kihelyezési kérelme    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szntgotthárd - Rábafüzes képviseletében Paukovits 

Helmut elnök, a mellékelt 1. sz. mellékeltben található kérelem alapján kéri a T. Testület 

hozzájárulását a szentgotthárdi 2398 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 

11. sz. alatt található volt óvoda keleti (út felé néző) falára szeretnék kihelyezni egy kétnyelvű 

(magyar és német) emléktáblát az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából, 

melynek mérete maximum 80x80 cm. 

A táblán az alábbi szöveg szerepelne: 

„ Emlékül 100 éve befejeződött I. világháború  áldozatainak,  

a közös körjegyzőségünk megszűnésének évfordulójára 

       A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek /Vörösmarty/” 

A jelen pillanatban közösségi épületként használt ingatlan egykor körjegyzőségi épület volt és 

a körjegyzőséghez tartozott a mai Rábafüzes mellett a mai Heiligenkreuz területe is. Olyan 

emléke ez a településnek amelyet sokan az ott lakók közül sem ismernek. Ilyen formán ez az 

emléktábla a 100 évvel ezelőtti történelmi eseményre emlékezés mellett település meglévő 

értékeinek jobb megismerését fogja szolgálni. Miután ennek költségeit a kérelmező fogja 

viselni, így a T. Testületnek csak az elhelyezés támogatásról kell dönteni. 

 Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.   

   

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kizárólagos 

tulajdonában álló szentgotthárdi 2398 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 

11. sz. alatti ingatlanon található épület keleti falára a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd - Rábafüzes maximum 80x80 cm méretű az I. világháború befejezésének 100. 

évfordulójára és annak áldozataira továbbá az épület múltjára emlékező emléktáblát 

helyezzen el a kérelemben írt szövegezéssel. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

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

kizárólagos tulajdonában álló szentgotthárdi 2398 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 

Kodály Z. u. 11. sz. alatti ingatlanon található épület keleti falára a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat (9955 Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány u. 49. ) emléktáblát helyezzen 

el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

Szentgotthárd, 2017. október 12. 

              
               Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. október 26 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. Közétkeztetés folyik az 

óvodában és a bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban 

meghatározott körben a felnőtt korosztály számára is. Ez a feladat az iskolarendszer 

fenntartási és működtetési feladatainak további átszervezése után 2018-tól is önkormányzati 

feladat marad.  

Mindezekre tekintettel az élelmezéssel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell  

meghoznia. 

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

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött szerződésre 

tekintettel a szolgáltató javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag 

normáinak meghatározásához. 

A szolgáltató 2018. évre nyersanyagnorma emelést  javasol. A levél az 1. számú 

mellékletben található.  A JustFood Kft által javasolt nyersanyagnorma emelkedés 5%,, a 

rezsiköltség a 2017. évi szinten marad 82%. 2017. évben az Önkormányzat elfogadta a 

garantált minimál bér emelése miatt a 10%-os rezsiköltség emelését, s nem támogatta a 

nyersanyagárak emelését.  

2017. január 1-től a jogalkotó kibővítette a kedvezményes, 5 százalékos adókulcs alá tartozó 

termékek körét. (2016. évben ugyanez történt a sertés tőkehús esetében.) 

5 százalékra csökken a következő élelmiszerek áfa tartalma: 

 az élelmezési célra alkalmas baromfihús (frissen, hűtve vagy fagyasztva; előtte 27 

százalék); 

 friss, héjas madártojás értékesítése (előtte 27 százalék); 

 friss tej (az anyatej, az UHT és az ESL tej kivételével) értékesítése (előtte 18 százalék). 

 

Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1. és 2018. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési 

térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat  

„A” variáció: az Előterjesztés 1. számú  melléklete szerint határozza meg/  

vagy  
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„B” variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 

január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra élelmezési nyersanyagnorma 

emelést a jelenlegi infláció mellett nem tart megalapozottnak. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 

az élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti 

mértékben fogadja el. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2017. október 10. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmazására  
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017.október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv.) állapítja meg. A 2016. évi CLXXXV. 

törvény 2017. január 1. napi hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) polgármesteri illetményre vonatkozó §-ait, 

melynek alapján a polgármester illetménye 2017.01.01. napjától bruttó 598.300- Ft-ra 

emelkedett. A régi és új illetménye közötti különbözetet a központi költségvetés megtéríti.   

A képviselő-testület a polgármester eredményesen és jól végzett munkáját jutalommal 

ismerheti el. 

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján: 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg 

a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 

Huszár Gábor polgármester úr 2017. évben is Szentgotthárd város fejlődése, előrehaladása 

érdekében, lakosainak megelégedésére végezte munkáját. Tevékenységének is köszönhetők 

az elsősorban a 2017-es pályázatokban való sikeres szerepléseink, melynek értelmében 

jelentős fejlesztések indultak el illetve vannak már a megvalósítás előkészítésének a 

szakaszában. Az Ipari Pak fejlesztési pályázat, a Kossuth L. utca – Kethelyi út 

kerékpárútjának a megépítése, a Zöld Város programban a Várkert fejlesztése, gyakorlatilag 

valamennyi Szentgotthárdon működő intézmény épületének jelentős korszerűsítése, a 

Máriaújfalu városrészen folyamatban lévő szennyvízberuházás hosszú évekre oldja meg 

problémáinkat.  Létrejött a jövő fejlesztési lehetőségeinek teret és keretet adó EGTC. 

Közbenjárásának is köszönhetően indul az M8 Szentgotthárd - Körmend közötti építése; ma 

már egyre többet hallani a kultúra területén elért eredményeinknek az országos elismeréséről, 

melyeknek kapcsán eredményesen segítette azok létrejöttét. 

Mindezek miatt javasolom, hogy Huszár Gábor polgármester munkáját elismerve a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezés és a bizottságok javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület 

egyösszegű jutalmat állapítson meg a polgármester úr részére.  

A jutalom maximális mértéke bruttó 3.589.800- Ft, fedezete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 01.) önkormányzati rendeletében 

tervezve lett. 

Kérem az előterjesztés megvitatását. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére 2017. évi eredményes munkája elismeréseként   

bruttó ........ - Ft egyszeri jutalmat állapít meg 

Határidő: a kifizetésre 2017. november 30. 
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető       

    

Szentgotthárd, 2017. október 16. 

 

         Labritz Béla 

                 alpolgármester   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Testvérvárosi megállapodás Szépvíz községgel 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala 2017. 

március 29-én (a Képviselő-testület 72/2017. sz. határozata értelmében) írta alá azt a 

szándéknyilatkozatot, amelyben a két település kifejezte együttműködési szándékát, illetve 

azt, hogy a közeljövőben az együttműködésük testvérvárosi szintre emelkedjen.  

Szentgotthárdi delegáció már két alkalommal látogatott el Szépvízre, megkezdődött a 

kapcsolatépítés és a közös célok megfogalmazása. Annak érdekében, hogy e célok 

realizálódhassanak illetve megindulhasson az együttműködés akár gazdasági, akár kulturális 

téren, akár civil szervezetek közötti kapcsolatok kialakítása által, esedékessé vált a 

testvérvárosi megállapodás megkötése.  

A Hargita megyei községet főként magyarok lakják, magyarországi testvérvárosuk a Békés 

megyei Újkígyós.  

Szentgotthárdot és Szépvizet mintegy 1000 km választja el egymástól, azonban a magyar 

nemzeti azonosságtudat hatékonyabbá teheti az együttműködést.  

 

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

szíveskedjék.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd és Szépvíz között testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre, és felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti testvérvárosi megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző      

 

Szentgotthárd, 2017. október 16.  

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 
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Tárgy: Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági szerződésének 

módosítása. 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. október 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági szerződésének 1 § - a szerint a cég idegen nyelvű 

elnevezése németül: „Bussines Park Szentgotthárd Gesellschaft mit bescrankter Haftung”, 

angolul: „Bussines Park Szentgotthárd limited liability company” néven szerepel, rövidített 

idegen nyelvű elnevezés nincs a társasági szerződésben. 

 

Az üzleti gyakorlatban a magyar nyelvű rövidített elnevezéssel azonos idegen nyelvű 

elnevezés alkalmazása az elfogadott. Ezért ezzel a szerződést javasolt kiegészíteni. 

 

A német és angol elnevezés a társasági szerződésben a következő rövidített idegen nyelvű 

szöveggel egészülne ki: 

       „németül: Business Park Szentgotthárd GmbH 

        angolul: Business Park Szentgotthárd Ltd„ 

 

A szeptember 27-i Alapító Okirattal kapcsolatos módosítások cégbírósági benyújtásával 

kivárjuk a lehetséges legutolsó 30. napot – október 27-ét, így a két módosítást az ilyenkor 

fizetendő költségek csökkentése érdekében egyszerre adjuk be a bíróságra – amennyiben ezt a 

javaslatot a Testület megszavazza október 26-án. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és 

elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 

Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat kiegészül a cég idegen nyelvű rövidített elnevezéseivel: 

                                           „Németül: Business Park Szentgotthárd GmbH 

                                            Angolul: Business Park Szentgotthárd Ltd„ 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács-Buna József a Kft. ügyvezetője 

 

Szentgotthárd, 2017. október 17. 

         Huszár Gábor  

                    polgármester           

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: M8 gyorsforgalmi út - hozzájárulás a vízvezetési szolgalmi 

joggal érintett telkek felosztásához 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2017. október 26-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda – 1054 Budapest Szabadság tér 7. – a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. megbízásából a mellékelt kérelmekkel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez. 

(1.sz. melléklet) 

 

A kérelmek az M8 gyorsforgalmi út építésének előkészítéséhez kapcsolódnak, hét, nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlan kapcsán, melyek tulajdoni lapján az Önkormányzat 

vízvezetési szolgalmi joga van rájegyezve. A szolgalmi jogok a rábafüzesi, jakabházai 

ingatlanok ivóvízellátását és a rábafüzesi ingatlanok szennyvízelvezetését biztosító 

közvezetékekre és védőtávolságukra vonatkoznak.   (2.sz. melléklet) 

 

Az említett hét ingatlant a beruházás kapcsán fel kell osztani. A felosztás ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása, ugyanis meg fognak 

változni a vízvezetési szolgalmi joggal érintett telkek helyrajzi számai. 

 

Az érintett ingatlanok:  

             ivóvízvezetékkel: 0232/3, 0240/1, 0237/1, 0253  (3.sz. melléklet) 

             szennyvízvezetékkel: 0244, 0264/2, 0264/1 (4.sz. melléklet) 

 

A 3. sz. és 4. sz. mellékletként csatolt kisajátítási vázrajzok bemutatják a változás utáni 

ingatlan-nyilvántartási állapotot is, a táblázat 13. számú oszlopában jelezve, hogy a kialakuló 

új telkek közül melyikre kerül bejegyzésre a vízvezetési szolgalmi jog.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a hozzájárulás megadására.     

  

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a vízvezetési szolgalmi jog 

jogosultja hozzájárulását adja az UTIBER Kft. - 1115 Budapest Csóka u. 7-13. – által 

készített 43.122 munkaszámú,  az M8 gyorsforgalmi út Körmend kelet (86.út) – Rábafüzes 

(osztrák határ) közötti szakasz kisajátítási terve szerinti telekalakításhoz a következő táblázat 

szerint: 

 

 

tervlap sorszáma 

vízvezetési szolgalmi joggal érinett  

telkek hrsz-a, amelyeket a vízvezetési szolgalmi 

jog terhelni fog 

81 0232/34, 0232/38 

79 0240/6 

82 0237/11 

83 0253/1 , 0253/3 

71 0244/1, 0244/2,0244/3, 0244/4 

76 0264/5 
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75 0264/3,0264/4 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

 

Szentgotthárd, 2017. október 12. 

    

 

                
               Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

 

 

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 

 
 

 

 

 



 
46 

 
 

 

 

 

 



 
47 

 
 

 

 

 



 
48 

 
 

 

 

 

 



 
49 

 
 

 

 

 

 



 
50 

 
 

 

 

 



 
51 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített 

eljárás – vélemények ismertetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 15/2017. számú határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására 

irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.  

 

A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet] a módosítások két 

eljárás keretében rendezhetők. Egy részük egyszerűsített eljárással, egy részük teljes 

eljárással. 

 

Ezen előterjesztés az egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódik. 

 

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati 

rendeletünk és a 314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet értelmében, a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárása során a képviselő-testületi döntéshozatal előtt lehetővé kell tenni a 

partnerek (Szentgotthárd közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes 

vagy jogi személy; Szentgotthárdon élő és bejelentett lakcímmel rendelkező felnőtt 

állampolgár; szentgotthárdi székhellyel rendelkező, bejegyzett civil szervezet stb.)  vélemény- 

nyilvánítási lehetőségét. Ennek keretében 2017. szeptember 18-án lakossági fórumot 

tartottunk és a honlapon a véleményezési anyag megtekintését valamennyi érdeklődő számára 

elérhetővé tettük.  

 

Az eljárás kapcsán a partnerek részéről egy vélemény érkezett. (1.sz. melléklet) 

 

A vélemény több alpontra tagolódik. Több javaslat – a 2.-7. és a 15. alpont – ezen eljárás 

keretében nem értelmezhető, a teljes eljárásba tartozik.   

 

A 14. pont elfogadásra nem javasolt, ugyanis nem tartozik a tervezési feladatok közé.  

 

A vélemény kapcsán a városi főépítész úrral egyeztetésre került sor. Javaslatai a 2. számú 

mellékletben lettek összefoglalva.    

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.     

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett partnerségi vélemény 

vonatkozásában az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú döntést hozza. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
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Szentgotthárd, 2017. október 16.            

               Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

 

 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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javaslat 

 

támogatásr

a javasolt 

 

támogatásra  

nem javasolt 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

X 

indokolatlan 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

nem 

értelmezhető 

 

3 

  

 nem 

értelmezhető 

 

4 

 

 nem 

értelmezhető 

 

5 

 

 

 nem 

értelmezhető; 

kétfordulósban 

kezeljük 

   nem 
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6 

 

értelmezhető; 

kétfordulósban 

kezeljük 

 

7 

 

 

 nem 

értelmezhető; 

kétfordulósban 

kezeljük 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

X 
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9 

 

 

 

 

 

 

X 

20%  

9, 0 m 

változat 

 

 

 

10 

 

 

X 

javítás  

szükséges 

 

 

 

11 

 

X 

amennyiben 

jsz szerint 

kötelező  

tartalom 
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12 

 

X 

amennyiben 

jsz szerint 

kötelező  

tartalom 

 

 

13 

 

 

X 

 

 

14 

 

 X 

nem tárgya a 

tervezési 

feladatnak 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

nem tárgya a 

tervezési 

feladatnak 

 

 

 

16 

 

 

X 
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17 

 

 

X 
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Tárgy: Adatkezelés szabályozása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő – testület 2017. október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez év május 30-án fogadta el az Országgyűlés a 2017. évi LXVI. törvényt a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról a következők szerint: 

 

6. § (1) A Ht. 35. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:) 

"g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj 

beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok 

ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 

lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket. 

 

Ez tehát rendeletalkotási kötelezettséget jelent. Egészen 2016-ig a a szilárd hulladék gyűjtését 

és elszállítását szabályozó 34/1995. (XII.28.) számú önkormányzati rendeletünk szabályozta 

ezt a kérdést hiszen azt a korábbi hulladékgazdálkodási törvény előírta. Mivel 2016-ban – 

rendeletünk jelentős módosításakor ez az előírás nem volt a törvényben, így hatályon kívül 

helyzetük. Most javaslatunk szerint ugyanezt a hatályon kívül helyezett szövegezést ugyanoda 

emelnénk vissza. , 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján) 

 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet elfogadása társadalmi hatással 

nem jár  

Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs. 

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és egészségügyi 

következményekkel nem jár. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Miután törvény kötelez ennek rendezésére, így elmaradása esetén 

törvényességi észrevétel illetve eljárás következhet a mulasztás miatt.  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendeletet.  

 

Szentgotthárd, 2017. október 18. 

 

 

         Dr Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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1. sz. melléklet  

 

 

...../… önkormányzati rendelet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 34/1995. /XII.28./ önkormányzati rendelet 

 módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 34/1995. /XII.28./ önkormányzati rendelet 11.§-a az 

alábbi (3) bekezdéssel egészíti ki: 

„(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást végző 

kezeli, ez kötelező adatkezelés. A Kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe vevők 

körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek, tartozásainak 

nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások végrehajtása. A 

kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn kívül 

csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak biztosítja. Az adatkezelés 

időtartama a szolgáltatás igénybe vételének ideje és az igénybe vételt követően öt év. Az Az 

adatkezelő a közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete 

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Huszár Gábor                                   Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                         Jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 
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Indokolás 

1.§-hoz: 

- A törvény által kötelezően előírt szabályozást tartalmazza, ami a szilárd hulladék gyűjtésével 

és elszállításával mint közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő személyes adatok 

kezelésének tartalmát szabályozza.  

 

2.§-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017.október 26-i ülésére 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

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. 2017. évben a támogatás maradt. 

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/ 2016. évi beszámoló készítése , a zárszámadás elfogadása az áprilisi ülésen megtörtént.  

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban, 

havonta aktualizáljuk és csatoljuk a két ülés közti  anyaghoz. 

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 

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.   

 

 

85/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

Tájékoztató a Széll Kálmán Ösztöndíjról: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évben már negyedik alakalommal hirdette meg a 

Széll Kálmán Ösztöndíjpályázatot. A rendelet alapján március 31-ig a pályázati lehetőséget 
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meghirdettük a szokásos módon - hirdető táblákon, plakátokon, szentgotthárdi lapban, 

honlapon, Facebook oldalon. A lehetőségről mindkét középiskola tájékoztatta az érintett 

diákokat is. 

 

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

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

középiskolások – közülük  idén három  pályázatot adtak be. 5 főt támogatna az önkormányzat. 

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

támogat az önkormányzat. 

 

A benyújtott pályázatok a kiírásának megfeleltek, a Bizottság mind az öt pályázó munkáját 

elfogadta.  

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

- Miért éri meg egészségesen élni? 

- Kresz ami ügyessé tesz  - avagy Kresz Park lehetősége Szentgotthárdon 

- A szentgotthárdi  ciszter apátság középkori élete 

- Kertészkedés – Munka vagy hobby? 

- Annyi ember vagy , ahány nyelvet beszélsz 

 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2017. SZEPTEMBER 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

Két ülés között történtek 

2017. október 

 

 

 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. 

-i   megtartott ülésén a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház tető-, 

ill. födémszerkezet felújítási kivitelezői munkái ”  tárgyában a Cseke Kft. ( 

Teskánd) ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára 

a szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – 

KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési 

határideje: 2017. október 31. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2017. július 6. 

-i   megtartott ülésén a „Szentgotthárd-Farkasfa Művelődési Ház homlokzat-

felújítási munkái ” tárgyában a Varga Imre építési vállalkozó ajánlatát az 

eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés 

megkötésre került. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest 

Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: 

2017. október 31.  
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 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) 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök 

 

 

 

 

 „Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási, 

felújítási tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra 

került. 

      Tervezési koncepció: 

 Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával 

 Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség 

kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések) 

 Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással (meglévő 

tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos szerkezetek cseréje) 

 Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése, 

színezés 

 Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel 

 Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése 

Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök. A 

ravatalozó épületének felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése folyamatban 

van. 

 

 

 

 

 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.) 

      Beruházás befejeződött. 

 

 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. 

június 15-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Út és egyéb 

közlekedési felületekkel kapcsolatos felújítási munkálatok” elnevezésű 
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közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. 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 

szerepelt a pályázati kiírásban. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától 

számított 90 napon belül. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések 

kiküldése, illetve a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötés, valamint a 

munkaterület átadása megtörtént. A munkálatok elvégzése folyamatban van. A 

kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július 

12-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd belterületi 

vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró 

döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm 

hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-

elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék 

burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-

elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési 

munkálatok megkezdődtek. Kivitelező: Vízéptek Bt. 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás 

korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes 

mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás 

korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás 

lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A korábban beérkezett 

igények/jelzések alapján továbbá megtörtént a lámpatestek felszerelése a 

Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé,  a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti 

oszlopra, illetve a 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 szeptember-október 

hónapban a közvilágítási hálózatot érintően három (3)  szakaszhibát, illetve  

két (2) egyedi hibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák 

elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg 

Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van. 

 

 

 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. június 15-én megtartott 

ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd vis maior támogatással 

kapcsolatos építési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró 

döntéséről. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 napon 

belül. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések kiküldése, illetve a 

szerződéskötés, valamint a munkaterület átadása megtörtént. A műszaki 

átadás-átvétel megtörtént. Az elszámolás határideje 2017. október 12. Az 

elszámolást határidőre benyújtottuk a MÁK részére. 

 

 A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést 

követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült 

engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént, az építési 

engedély jogerős lett. A kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A 

munkálatok elvégzése folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 

2017. szeptember 31.  Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 

megtörtént. 

 

 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. 

 

 Szerződést kötöttünk a rábakethelyi templom és a zsidai Jó Pásztor Kápolna közötti 

meglévő erdei út felújítását (Brenner sétány kialakítását). Kivitelező: Buldózer 2000 

Kft. A sétány kialakítása megtörtént. 

 

Megtörtént: 

 aknafedlapok szintreemelési munkái a Hunyadi utcában; Petőfi u. - Dózsa Gy. U. 

kereszteződésében; Rákóczi F. Utca - József A. Utca kereszteződésében 

 Járdaleszakadás javítási munkái Hunyadi u. Butiksor mögötti parkolóról kivezető úton 

 Útpadka leszakadás javítási munkái a Hegyi úton 

 Kolostor étterem mögötti kerékpárút, profilozását 2m x 20m-es szakaszon 
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 Szentgotthárd, Széchenyi úton a volt törmeléklerakóhoz vezető útnál árok és áteresz 

tisztítási munkákat 

 Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utca végén burkolat javítási munkákat 

 Szentgotthárd-Rábafüzes, Toldi Miklós utca útpadka javítását 

 

 Megrendeltük: 

 Zsilavek u. árkolási munkákat 

 Erdei u.(810/2 hrsz.) burkolat leszakadás helyreállítási munkáit 

 Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utca eleje (Farkasfai út 10. számú ház előtt) áteresz 

leszakadás helyreállítását 

 Május 1 utca útburkolat leszakadás helyreállítását 

 Zsida-hegy u. 6-al szemben árok tisztítását 

 Hunyadi u. útleszakadások helyreállítási munkáit 

 Szentgotthárd-Rábatótfalu, 117 hrsz-ú ingatlan bejárata előtti áteresz átépítése 

 Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában 865 hrsz-ú ingatlanok előtti rácsos folyóka építési 

munkáit 

 Felső utca árokburkolat és padka felújítási munkáit 

 Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út buszmegálló felújítási munkáit 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd-Rábatótfalu, Rábatótfalusi út 0896/1 és 0898/12 hrsz. 

területek között közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező: E.On Északdunántúli 

Áramhálózati Zrt. 

 Megrendeltük a temetői konténerek temetőn belülre helyezése kapcsán szükséges 

átalakítási munkákat. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 Megrendeltük Szentgotthárd város területén található közterületi információs táblák 

felújítását. Kivitelező: Virtuart Kft. 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utca pályázati projektből nem 

támogatható lakott külterületi szakaszán gravitációs gerincvezeték, ill. bekötővezeték 

kiépítését. 

 Megtörtént a rágcsálóírtás a város területén az alábbi helyszíneken és tapasztalatokkal: 

A Széchenyi-közi átjárónál található szennyvízgyűjtő akna körüli patkányfészek rendszer 

többszöri közterületi irtási munkái ellenére nem volt teljes mértékben eredményes, a 

szennyvíz-csatorna hálózatból is folyamatos az utánpótlás, ezért itt a Vasivíz Zrt. 

közbenjárását kértük. A Club 3 előtti füves terület, a szakrendelő és az óvoda környezete  

patkánymentesek. A Mártírok-úti sorház hátoldala szintén a szennyvíz aknák mellől kapja a 

patkány utánpótlást, itt is a Vasivíz Zrt. közbenjárását kértük. 

 Szentgotthárd város területén található hulladékudvar 2017. június 1-én 

megnyitott. A hulladékudvar üzemeltetésével az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. foglalkozik. A szentgotthárdi 

hulladékudvar nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:  minden kedden 

és csütörtökön 8.00-16.30, minden hó 1. szombatján 8.00-16.30. Bővebb 

információval a szolgáltató a hulladékudvar nyitvatartási ideje alatt a 94/200–

563-s telefonszámon áll rendelkezésükre. Továbbá a szolgáltatásról a 

http://www.stkh.hu/wpcontent/uploads/2016/02/tajekoztato_2016.jpg  és a 

http://www.stkh.hu/wpcontent/uploads/2016/02/tajekoztato_2016.jpg
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http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/  linkeken is 

lehet tájékozódni. 

A hulladékudvarban befogadható hulladékok fajtái: 

 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

3 

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

vízügyi hatáskör 0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 2 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 9 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

Nyilatkozatok: 0 

Eljárás megszüntetése, elutasító döntés 0 

 

 

 

PÉNZÜGY 
 

Költségvetési feladatok:   

 

A 2018. évi költségvetés előkészítési feladatok kapcsán felmerült a lehetősége annak, hogy a 

helyi adók közül a telekadó megszűnjön.  

Jelentős kb 200 millió forint telekadóval tartozik a SZIP Kft, melynek realizálódása 

bizonytalan. A legnagyobb telekadó fizetésre kötelezett cég éppen a ma már az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárdi Ipari Park Kft. Beváteéek híján – hiszen 

területek eladása jelenleg lassabban megy mint amiből az adófizetési kötelezettség teljesíthető 

lenne. A telekadó eltörlésével a további tartozás – növekedést lehetne megszüntetni. 

Megjegyezzük, hogy eredetileg a telekadót éppen azért vezettük be első sorban, hogy az addig 

szinte nem is működő, kilencven százalékban osztrák tulajdonban álló kft-nél változásokat 

indítsunk el. Ennek eredménye lett, hogy végül az egész cég városi tulajdonba kerülhetett, így 

a területekkel végső soron az önkormányzat tud rendelkezni. Jelentős változás lett ez amiről a 

telekadó nélkül nem is álmodhatott senki. Ma már ugyanez az adó sajnos hátrány magának az 

önkormányzatnak – ezért gondolunk annak megszüntetésére.  

  Ugyanakkor az Önkormányzat nem engedheti meg, hogy ez az összeg elévüljön, hisz 2014-

ben azzal a szándékkal vásároltuk költségvetési pénzből ( 635 ezer euro, akkori árfolyamon 

kb 200 millió forint), hogy ez az összeg visszakerül az önkormányzathoz, és ennek egyik – 

ráadásul  adómentes módja - a telekadó beszedése.  

Ha 2018. évtől a telekadó megszűnne, úgy  kb 80 millió forint adóbevétel kieséssel kellene 

számolnunk. A bevételi egyensúly megőrzése miatt lehetőség lenne a helyi adó vagy 

települési adó bevezetésére. A helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adójának 

újbóli bevezetésére lenne a legnagyobb esély. Ezt az adónemet korábban már alkalmazta a 

Képviselő-testület, de megszüntette. Önkormányzatunk a helyi adóztatásban csak a 

vállalkozásokat adóztatt(j)a, a magánszemélyek nem vettek(sznek) részt közteherviselés helyi 

formáiban. 

Szentgotthárdon 3485 db lakás, illetve lakóház van. Ha az NGM szerinti adómaximumot 

alkalmazzuk, úgy ez a hiányzó összeg beszedhető. Másik lehetőség, hogy a lakásokra és a 

nem lakás céljára szolgáló építményekre is vetünk ki adót. Így nem szükséges az 

adómaximummal számolni. 

Az önkormányzatoknak lehetősége van ún. „települési adó” kivetésére. A helyi adók 

megállapításának rendszerében a helyi adókról szóló törvény 2015. január 1-jétől hatályba 

lépett módosítása modellváltást hajtott végre. Az eddigiekben a helyi szinten bevezethető 

lehetséges adók és az adótényállás elemeinek kiszámítható szabályozásával párhuzamosan ez 
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időponttól kezdve a törvényalkotó felhatalmazta az önkormányzatokat közelebbről meg nem 

határozott, törvény által nem tilalmazott adók bevezetésére, illetve bármely közteher nélküli 

adótárgy adóztatására. Az alanyi kör generális korlátozása mellett a törvény nem határozta 

meg azokat a törvényi kereteket (lehetséges adótárgyak körét, az adótényállás egyéb elemeit, 

pl.: adó alapja, mértéke), amelyek között, és amelyekre tekintettel az adókötelezettség 

kivethető. A települési adókra vonatkozó új szabályozással a törvényalkotók célja az volt, 

hogy az önkormányzatok olyan helyi közteherviselési rendszert alakíthassanak ki, amely 

figyelembe veszi a helyi adózók teherviselő képességét.  

A települési adóból származó bevételt csak fejlesztési célra és az önkormányzati hatáskörbe 

tartozó szociális ellátások finanszírozására lehet felhasználni. 

 

Települési adó és helyi adó 

A települési adók nem a helyi adó trv. (Htv.) szerinti adózás alapján működnek. A helyi 

adókról részletes szabályok szólnak – adóalapra, adónemekre vonatkozóan, míg a települési 

adóknál csak tájékoztatási szabályt ír elő a Htv. Ha a bevezetett települési adóval 

kapcsolatban vannak olyan eljárási kérdések, amelyeket az Art nem szabályoz, akkor helyi 

rendeleti szabályozásra van szükség. Az adómértékre, adómentességre, adókedvezményre, 

adóalapra vonatkozó szabályokat és az eljárási szabályokat adórendeletben állapítja meg az 

önkormányzat. Az önkormányzat dönti el azt is, hogy kivetéssel vagy önadózással állapítják-e 

meg az adót. 

Amennyiben egy új települési adó kerül bevezetésre, akkor az erről szóló rendeletet legalább 

30 nappal megelőzően ki kell hirdetni. Nincs naptári évkezdethez kötve a települési adó 

bevezetése, az év során bármikor kihirdethető. 

Korlátozások 

Olyan közteherre, amire törvény hatálya már kiterjed, nem lehet települési adót bevezetni. 

Egy példa: az Szja adóköteles jövedelem, az Szja-trv. alapján, ezért erre települési adó nem 

vethető ki. Ugyanígy nem lehet épületre, telekre vagy olyan ebre, amely után ebrendészeti 

hozzájárulást kell fizetni. Ha mentességet állapít meg adótárgyra, tényállásra egy törvény, 

akkor arra szintén nem lehet a települési adót kivetni. Például: elektromos meghajtású 

gépkocsi  vagy súlyosan mozgáskorlátozott személy gépkocsija mentes a gépjárműadó alól. 

Mielőtt egy települési adó bevezetésre kerül, mérlegelendő a diszkrimináció tilalma, az 

arányos közteherviselés elve, az adóalanyok teherviselő képessége is. 

Az adó alanya 

Csak természetes személy lehet a települési adó alanya, nem lehet jogi személy, egyéb 

szervezet, állam, vagy önkormányzat, illetve magánszemély vállalkozó. 

Az adó tárgya 

Az alábbiakban a Magyarország néhány településén bevezetett települési adókról írunk 

néhány példát: 

Termőföld 

A termőföld lehet települési adó tárgya, mert nem állapít meg rá törvény adó kötelezettséget, 

sem mentességet. A földadó alapja a területnagyság és az aranykorona-érték is lehet. Az Szja-

trv. is csak a termőföld bérbe adásából származó jövedelemre terjed ki és nem magára a 

termőfölre. Ide tartozik például a bel- vagy külterületi szántó, gyümölcsös, kert, legelő. Az 

önkormányzat a településkép védelme érdekében a beépítetlen zártkerti ingatlanokat 

adóztathatná, de a gondozott, gyomnövénymentes kertek mentességet kaphatnának, vagy 

mentesül az adó alól, aki a termőföld teljes területét műveli, vagy a megművelt termőföld 

adómentességet élvez, de a rendeletben külön ki kell emelni, hogy nem számít 

megművelésnek, ha csak a gyomnövények ellen védekeznek, csak a művelési ágnak 

megfelelő növény termesztése mentesít az adó alól. 

A földadók érdekes sajátossága lehet, hogy a mezőőri szolgálatot tartják fent belőle. 

Járművek 
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Akár a gépjármű-törvény hatálya alá nem tartozó egyéb járműveket adóztatják kortól és 

teljesítménytől függően: lassú jármű és pótkocsija, mezőgazdasági vontató, kerékpár, moped 

szintén lehet települési adó tárgya. Egy települési közútra akár úthasználati díjat is ki lehet 

vetni. 

Egyéb lehetőségek 

Elképzelhető, hogy élőállatra pl.: lovakra évi 150 ezer Ft,vagy valamilyen számítástechnikai 

eszközre vetnek ki települési adót majd, de akár egy olyan szolgáltatás is lehet az adó tárgya, 

amelyet a településen lehet igénybe venni. Az építményadó nem terjed ki pl. műtárgyakra (pl. 

út vagy híd), ezek szintén lehetnének települési adó tárgyai. Lehet toronyadó, a mobilcégek 

az adóalanyok -az egyház (templom) mentességet kaphat, vagy nem, giccsadó: ez azt hivatott 

megakadályozni, hogy az építési engedélyeztetéshez nem kötött lakóházépítések nyomán ne 

váljon rémisztővé a kerület utcaképe. Az épületeket érintő „csúfság- adó”, amit a 

településképre nézve romboló, ízléstelen épületekre rónak ki…. és lehetne bármi mást is….. 

 

Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy megjelent az NGM tájékoztatója a tételes helyi 

adómértékek valorizációjáról 2018. január 1-től. Ennek alapján a maximum adótételek az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés bevételi oldalát 

érintő helyi adóztatásról elvi döntést meghozni szíveskedjen! 

 

A GotthardTherm Kft részére tavasszal nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határideje 

2017. december 31. 

 

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 önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

Adóhatósági munka: 
Az 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.   
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A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

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

ügyfeleknek, valamint a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 

További feladatok  

Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek 

nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési 

leírások. 

Eseti feladatok: 

A félév zárását követően a napokban történik az adózók számlaegyenlegének postázása. 

 

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: 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- 27/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.265)  önkormányzati rendelet módosítása  

értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

      -    28/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete:         

            a   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról 

            valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet  módosításáról változtatást nem  

            igényel. 

 

      -    29/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete: 

            a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló  

            rendelet módosítást nem igényel. 

 

- 30/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete: az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről 

változtatást nem igényel. 

 

- 31/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város közigazgatási 

területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, iskolafogászati körzetek 

kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása változtatást 

nem igényel. 
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- 32/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete: A közterületek használatáról és a 

közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek   bontásáról és    

helyreállításáról valamint a különböző  reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/199 

(IV.1.)önkormányzati  rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

                                                                             

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
 

2017. október 

 

Megválaszolandó felvetés a szeptemberi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben bevezetendő 

adókról a következő elvi döntést hozza: ……..  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2017. október 18. 

 

                                                                                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                jegyző  
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. október 17-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

nettó 

505.000.000,- 

nettó 426.208.381 

Ft,- 

nettó 

102.164.199,- 

Nyert! Megkötöttük a vállalkozási 

szerződést a Colas Alterra  Zrt.-

vel. Lakossági fórum került 

megrendezésre 2017. június 15-én. 

Az alapcső-letételi rendezvényre 

2017. június 26-án kerül sor. 

Kivitelezés folyamatban. Az 

építési munkák várhatóan 2017. 

november közepére lezárulnak. A 

műszaki átadás és a lakossági 

rákötések csak 2018. tavaszán 

várhatóak. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2016 

Belügyminisztérium  2 000 000,- 2 000 000,- 0,- 

Nyert! Digitális terepasztal német 

nyelvű fejlesztése.  

Kivitelezés befejeződött, 

elszámolás folyamatban. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 
103/2016. 151 300 000,- 150.000.000,- 1.300.000,- Tervezés  folyamatban. 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 
139/2016. 158.818.397,- 158.818.397,- 0,- Tervezés folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 299 765 000,- 299.765.000 0,- 

NYERT! Szerződéskötés 

megtörtént. Megvalósítás 

(tervezés) folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

ÓVODA VIZESBLOKK 

Belügyminisztérium 120/2016. 28 256 893,-  14 128 446,- 14 128 447,- 

Kivitelezés lezárult, műszaki 

átadás megtörtént. Elszámolás 

folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

Igényelt 

támogatás: 

15.000.000,- Ft 

nem nyert  

15.994.592,- Nem nyert. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  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!  

Megvalósítás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kolostorkönyvtár 

felújítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 350.000 € elbírálás alatt 52.500 € 

A projekt magába foglalná a 

fagerenda födém, a mennyezetkép 

és az oldalfalak díszítőfestésének 

restaurálását, illetve az ablakok, 

ajtók és a hajópadlók 

rekonstrukcióját is. 

Szlovén partnerekkel Maribor 

vezetésével, illetve a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeummal 

és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel közösen vennénk 

részt, melyben a 

kolostorépületünk ciszter 

könyvtárának felújítása 

történhetne meg. A pályázat 

benyújtásra került, ennek 

elbírálása folyamatban van.  a 

pályázat nem nyert 

támogatást,azonban augusztusban 

ismét benyújtásra került egy új 

elbírálásra.  Nem nyert. Újabb 

pályázati lehetőség miatt 

felülvizsgáljuk és előkészítjük 

újra. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € elbírálás alatt 14.191 € 

Közösen nyújtunk be pályázatot 

szlovén oldalról Apace, Szent 

András, Szent Anna, Lenart 

településekkel, illetve a Szlovén 

Örökségvédelmi Intézettel, 

magyar oldalról pedig pedig 

Őriszentpéter városával. Ennek a 

projektnek a keretében sor 

kerülne a Refektórium épületének 

oldalsó faburkolatának 

visszaállítására és restaurálására 

(lásd: I. számú melléklet), illetve 

ehhez kapcsolódóan - kötelező 

elemként - egy kvízjáték is 

kidolgozásra kerülne az 

idelátogató turisták számára a 

Refektórium kapcsán, a ciszter 

hagyományokra vonatkozóan. A 

pályázat benyújtásra került, 

ennek elbírálása folyamatban van. 

 a pályázat nem nyert 

támogatást, azonban 

augusztusban ismét benyújtásra 

került egy új elbírálásra.  

Nyert!  

Megvalósítás folyamatban, a 

faburkolat egy bemutatódarabja 

elkészült, a Refektóriumban 

megtekinthető. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 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! A szerződéskötés 

megtörtént, az első előleg 

kifizetésre került. Megvalósítás 

folyamatban. 

Testvér-települési 

programok és 

együttműködések 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
73 / 2017 501.600,- Ft 0 Ft 0 Ft 

Testvér-települési együttműködés 

előmozdítása az erdélyi 

Csíkszépvíz településsel. NEM 

NYERT (forráshiány miatt) 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

NYERT! A Támogatói döntés 

jelenleg folyamatban, addig nem 

ismerjük a végleges költségvetését 

a projektnek. Tervezett 

tevékenységek között szerepel a 

városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése és 

kialakítása, illetve a helyi termék 

és ezzel együtt a termelői piac 

fejlesztése. A Támogatáskezelő az 

indikátorok és a célcsoportok 

elérési lehetőségeinek 

felülvizsgálatát kérte, emiatt nem 

kaptuk még meg a végleges 

szerződést, azonban a pozitív 

elbírálás már megtörtént, nyert!  

2018-ban várható a tevékenységek 

megvalósítása a pályázat 

ütemezése miatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség 

Sportpark Program 

2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 db sportparkra és 1 db 400 m-es 

futókörre nyújtottunk be 

pályázatot. A sportparkok 

tervezett helyszínei: 

- a szentgotthárdi sporttelepen „D 

típusú” sportpark és 

- a „Várkert” közparkban „D 

típusú” sportpark és 

- a Szabadság téri „Liget” 

közparkban „D típusú” sportpark 

A futókör tervezett helyszíne: 

- szentgotthárdi sporttelep 

A pályázat benyújtásra került, 

jelenleg elbírálás alatt. Telefonos 

érdeklődés is történt, de továbbra 

sem született döntés 2017. 

júliusában sem. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Széchenyi István Általános 

Iskola tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 
261/2016 108.247.254,- Ft 75.773.078,- Ft 32.474.176,- Ft 

Széchenyi iskola 

tornacsarnokának fejlesztése: 

- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- 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. 

KIVITELEZÉS folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és 

Kétvölgy községek 

önkormányzatai konzorciumban 

közösen kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található Feketetó, 

Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint közösen 

kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges 

erőgépet és munkagépeket 

beszerezni. Elbírálás 

folyamatban. 2. hiánypótlás 

folyamatban, helyszíni szemlére 

10.20-án kerül sor. 

A szentgotthárdi 1956-os 

emlékpark felújítása 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

237/2016 bruttó 500.000 

Nyert! 

De az eredetileg 

igényelt 2.5 

millió FT-hoz 

képest csak 

500.000 Ft-ot 

ítéletek meg. 

30.000 Ft 

A pályázat NYERT,  500.000 Ft 

támogatást ítéltek meg. A 

felújítást a SZET Kft.végezte, 

2017. április 27-én ünnepség 

keretében került sor az átadásra. 

Elszámolást beadtuk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
71/2017. 26.600.000,- Ft 19.950.000,- Ft 6.650.000,- Ft 

Elbírálás alatt, hiánypótlást 

beadtuk 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

Nyert! Támogatás felhasználása: 

2018. június 30-ig. Megvalósítás 

folyamatban. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

NYERT 

szerződéskötés folyamatban 

Ipari parkok energia-

hatékonyságának javítása 
Európai Bizottság 157/2017 

237.375 EUR 

(kb. 72 millió Ft) 
elbírálása alatt 0,- Ft 

Nemzetközi projekt; az 

Inspiralia nevű spanyol 

pályázatíró céggel 

együttműködésben adta be a 

Szentgotthárdi  Ipari Park Kft. 

Jelenleg elbírálás alatt van. 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft benyújtva 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Benyújtva, hiánypótlás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZOI Vörömarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

174/2017. 62.476.885,- Ft - 0,- Ft Elbírálás alatt 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 200.000.000,- Ft elbírálás alatt 0,-Ft 
Elbírálás alatt, hiánypótlást, 

üzleti tervet beadtuk 
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2017. október 17-

én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városi Gondozási 

Központ - nyomtató 

beszerzése 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

megbízásából a 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

szociális Hivatal 

16/2016. 
149.860 Ft 

nyomtató beszerzés 
149 860,- 0 Ft 

A beszerzés megtörtént. Az 

elszámolást benyújtottuk. 

Városi Gondozási 

Központ 

személygépkocsi 

beszerzés  

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

13/2017. 3.224.000,- Ft elbírálás alatt 0 NEM NYERT 
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Tárgy: Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben 

folyó tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján 

–sport finanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének 

áttekintése. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg hatályban lévő sportkoncepciót 2015-ben fogadta el az Önkormányzat Képviselő-

testülete, ennek első felülvizsgálata az idei évben esedékes. A koncepció most is mindenki 

számára elérhető a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal internetes oldalán, a 

következő elérhetőségen: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-2015-86369.pdf 

 

Továbbra is hatályos törvényi szabályozás rendelkezik a sporttal kapcsolatban az 

Önkormányzatok számára, ami a hatályos Önkormányzati törvényben valamint a hatályos 

sporttörvényben a következők szerint olvasható:  

 

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól (II. Fejezet Feladat- 

És Hatáskörök) 

13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

 

2004. évi I. törvény a sportról - VII. Fejezet az állam és a helyi önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatai 

55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételeket. 

 

Az 1. számú mellékletben a sportkoncepció felülvizsgálata található. A 2. számú melléklet 

vázolja a sportszervezetekben folyó munkát az idei évben valamint áttekinti a városunk 

sportfinanszírozását. A 3. számú melléklet sportlétesítmények működtetésének áttekintését 

tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen. 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-2015-86369.pdf
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Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2015” című dokumentum aktualizálását az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

…………………… 

 

2. A Képviselő-testület a sportszervezetekben folyó munkáról és a sportlétesítmények 

működtetésének áttekintéséről szóló beszámolót az előterjesztés 2. és 3. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

…………………….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2017. október 18. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester  

                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

Sportkoncepciója 

 

 

 

2017. 
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I. 

Preambulum 

Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget, az ember mindennapi jólétének egyik 

fontos tényezőjét tekinti koncepciójának, legfontosabb mozgatórugójának. 

A városi sport koncepció megalkotása során – összhangban az Európai Sport Chartával – 

alapdokumentumként veszi figyelembe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényt és a 2004. évi I. sporttörvény. Ez utóbbi önállófejezetben 

rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól. 

- A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen 

kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. 

- A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres 

testedzéshez való jog az állampolgárok Alaptörvény által biztosított alapvető joga. 

- A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai 

nevelésében, a személyiség formálásában, megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. 

- A testnevelés és a sport részterületei – az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig – 

egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért minden terület 

fejlesztése fontos. 

- A város sportja – a külterületeken élőket is beleértve – meg kell, hogy feleljen az 

Európa Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és 

területfejlesztési kötelezettségeknek. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a felnőtt generációk esetében is az 

ép testben, ép lélek szellem jegyében.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében: 

 

- sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott sportlétesítmények 

esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak számára 

- sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára a versenysporthoz, hogy 

megkönnyítse a működésüket a következő sportágakban: labdarúgás, kézilabda, kick-

boksz, asztalitenisz, íjászat, sakk, atlétika (futás), sporttánc, teke. Sporttámogatást 

biztosíthat: sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára, 

sportrendezvények szervezéséhez (anyagi, sportlétesítmények ingyenes használata), 

iskolai sportrendezvények, egyéni kérelmek alapján rendkívüli támogatást is 

biztosíthat 

- sport és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében 

- támogatja, segítséget nyújt a városi-, iskolai- sport-, szabadidős- és egészségmegőrző 

rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, koordináláshoz. (Városi Sportnap, 

Csatafutás, Iskolai sport- és egészségnapok, Mobilitás Hete). 
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II. 

Sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott 

sportlétesítmények esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak 

számára 
 

 

 

Létesítmények 
 

Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok: 

- városi sporttelep a sportkoncepció készítésekor még folyamatban lévő tulajdonjog 

rendezés befejezését követően,  

- uszoda (az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm kft 

tulajdonában), 

- városi sportpálya és iskolai sportpályák, 

- Széchenyi Iskola sportcsarnoka, Vörösmarty M. Gimnázium tornaterme 

- városrészi sportpályák, 

- önkormányzati játszóterek, 

- Hársas-tó, 

- csónakkikötő, 

- a befejezés előtt álló kézilabda csarnok annak önkormányzati tulajdonba kerülése 

után. 

 

Városi Sporttelep (Sportöltöző, tekepálya, élőfüves pályák, műfüves pálya) 

 

A sporttelep fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos 

szerepet játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a 

termál programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is. 

 

A városi sporttelep tulajdonjoga és a sporttelepen épült multifunkcionális sportcsarnok sorsa 

előreláthatólag a közeljövőben kedvező módon rendeződik.  

A tekézőhöz kapcsolódó új öltözőépület kulturált körülményeket biztosít a helyi sportolók 

(labdarúgók és tekések) valamint a vendégsportolók számára.  

A 2015-ben elkészült műfüves pálya kihasználtsága folyamatosan növekszik a téli (januártól-

március) felkészülési időszakban,  

A városi sporttelep üzemeltetési, karbantartási és gondnoki feladatát a SZET Szentgotthárdi 

KFT látja el, a rezsi költségeket közvetlenül az Önkormányzat fizeti. A tekepálya bérbeadást 

és felügyeletét a Szentgotthárdi VSE tekeszakosztálya koordinálja, biztosítja a megfelelő 

felügyeletet a bérbeadás ideje alatt. Ez a rendszer a gyakorlatban hatékony, mivel az utóbbi 

időben az előírásoknak (hőmérséklet, tisztaság, házirend, páramentesítés) megfelelően üzemel 

a tekepálya. 

 

A sporttelep működtetésének segítésére az önkormányzat évente fenntartási hozzájárulást 

biztosít a SZET Szentgotthárdi KFT számára – beleértve ebbe a műfüves pálya karbantartását 

is.  

 

A sporttelep fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos 

szerepet játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a 
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termál programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is. Ilyen fejlesztés lehet egy 

kültéri sportpark létesítése a sporttelepen, amelyet pályázati forrásból szeretne megvalósítani 

az Önkormányzat. 

 

Műfüves labdarúgópálya új lehetőségeket biztosít a szentgotthárdi sportéletben, hiszen a téli 

időszakban az élőfüves pályák használhatatlansága miatt a környező csapatok és a szállodába 

érkező edzőtáborozó csapatok számára megfelelő környezetet biztosít a felkészülésük idejére.  

Továbbra is a fejlesztendő célok közé tartozik a 400 m-es atlétika pálya kialakítása, 

természetesen azzal mindenki tisztában van, hogy ennek komoly anyagi költségei vannak, 

amihez az Önkormányzati lehetőségek erősen korlátozottak ezért, ezért ennek megvalósítása 

is elsősorban pályázati forrásból lehetséges. 

 

 

 

Uszoda 

 

Az uszoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft tulajdona, az 

önkormányzat feladata annak biztosítása, hogy a gazdasági társaság az uszodában a sportolás 

lehetőségeit a szentgotthárdiak részére lehetővé tegye. 

A wellness komplexumban található uszoda 50 %-os kedvezménnyel használható a 

szentgotthárdiak számára. Megfelelő helyszínt biztosít az úszó sporthoz, valamint helyszínt 

biztosít az iskolai úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszásoktatásnak, /ami 

alapja lehet az egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógy úszásnak is helyet. 

Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, a jövőben is helyszínéül kell 

lennie a különféle versenyeknek /szabadidős, városi, megyei, országos, meghívásos 

nemzetközi, testvér városi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra, nyári úszótáborok, ezeket az 

eseményeket folyamatosan bővíteni kell. 

A mindennapos testnevelés órák keretein belül továbbra is vannak tanítási időben úszásórák a 

diákok, ahol a tanulók egy része az úszás alapjaival ismerkedhetnek meg az ügyesebbek pedig 

a technikájukon javíthatnak. Azok, akik komolyabban szeretnének foglalkozni az úszással, 

nekik délutáni foglalkozáson van lehetőségük fejleszteni úszástudásukat, amit továbbra is 

több szakember biztosít a gyerekek számára. A szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 

ingyenes úszásoktatást biztosít a város és kistérségben élők számára korlátozott létszámban, 

ami az évek folyamán egyre népszerűbb program. 

Az adottságok adottak lennének egy úszóegyesület számára, azonban ilyen 

egyesület/szakosztály még nem alakult városunkban, ez a jövő megoldandó feladatai közé 

tartozik. Azonban egy ilyen egyesület alapításához és működtetéséhez anyagi háttér 

biztosítása (ingyenes/kedvezményes uszodahasználat) nélkül a hosszú távú működésük 

nehezen megoldható. 

 

 

Városi sportcsarnok (Széchenyi iskola) és iskolai tornatermek 

 

Jelenleg a legnagyobb sportcsarnok városunkban, több pályázatnak is köszönhetően lehetőség 

volt felújításokra. Ilyen renoválási munkák voltak: öltözők teljes felújítása, vizesblokkok 

felújítása, folyosó felújítása, régi vasajtók cseréje, ablakcsere, külső szigetelés és színezés.  

A sportcsarnok bérbeadását továbbra is az Önkormányzat koordinálja, a bevételek is hozzá 

folynak be, de az Önkormányzat rendezi a felmerülő közüzemi költségeket.  

Kihasználtságot tekintve, a több helyi kézilabda egyesület miatt csökkent a piaci alapon 

kiadható bérleti órák száma, jelenleg a kézilabda egyesületek 50 %-os kedvezménnyel 

használhatják a csarnokot. A megváltozott helyzetre tekintettel célszerű lenne meghatározni 
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azt is, hogy heti milyen órakeretben használhatják kedvezményesen a városi egyesületek a 

sportcsarnokot, az ezen felüli időben pedig nekik is teljes bérleti díjat kell fizetni.  

 

Az iskolai tornatermek: tanítási időben az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát 

és felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai tornatermek 

közül az Arany J. Iskola tornaterme  az iskolát fenntartó tankerület kizárólagos rendelkezése 

alatt áll így az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtere. Az 

önkormányzat kizárólagos rendelkezése alatt áll a Vörösmarty Gimnázium tornaterme és a 

Széchenyi Iskjola tornateermeként is funkcionáló Városi Sportcsarnok. Gazdasági 

szempontokat is figyelembe véve, az iskolai foglalkozások után e tornatermek  bérbe adhatók. 

Továbbra is a fejlesztendő területek közé tartozik az Arany János iskolában a jelenlegi 

tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem kialakítása, amelynek érdekében pályázati 

lehetőségeket keresünk.    

A mindennapos testnevelésnek köszönhetően az iskolai tornatermek még inkább fontos részét 

képzik az oktatásnak. Most már minden évfolyam számára van napi testnevelés óra, ezért 

komoly probléma az, hogy akár egy időben 3 osztálynak is osztoznia kell a tornacsarnokon, 

ami a gimnáziumban illetve az alsós általános iskolában nehezen megoldható, illetve nem 

tudnak megfelelő minőségű órákat tartani, a kevés hely és zsúfoltság miatt. Erre a problémára 

lehet az „új multifunkciós sportcsarnok”, amelynek befejezése remélhetőleg a közeljövőben 

megtörténik.      

Az iskolai sportpályák fenntartásáról már a Tankerület köteles gondoskodni valamennyi 

oktatási intézmény esetében. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem iskolai 

tanulók sportolásának is. 

 

Városrészi sportpályák 

 

Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, Máriaújfaluban és Zsidán (itt jelenleg 

sport célú foglalkozást a SZVSE Szent Sebestyén Íjász szakosztálya tart) használják 

szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán és Rábafüzesen a labdarúgó 

csapatok megszűnésével, azok hasznosítására nem került sor, ám ugyanakkor ezek a pályák, 

ha a szükséges mértékben karban vannak tartva, akkor sportolásra is alkalmas helyek 

maradnak, de törekednünk kell hasznosításukra. 

Valamennyi sportpálya önkormányzati tulajdonban van, és használatukat Szentgotthárd Város 

Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számra. A településrészi 

sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell ellenszolgáltatást nyújtani, de itt 

azonban fontos megjegyezni, hogy az öltözők ingyenes használatát a településrészi 

sportegyesületeknek biztosítjuk csak. Az öltözőkben elfogyasztott víz, és elektromos energia 

költségét, viszont a sportegyesületek fizetik. 

Amennyiben az öltözők használatát harmadik félnek átengedik, úgy a használattal felmerülő 

többletköltségek is a sportegyesületet terhelik. 

A TAO támogatásnak köszönhetően (a látványsportágak számára, mely a városban a 

labdarúgókat és a kézilabda csapatot érinti) az egyesületek pályázhatnak működési és 

utánpótlás támogatásra, felszerelésekre és létesítménykorszerűsítésre, ezekhez a 

pályázatokhoz azonban önrész szükséges (30%-os), a lehetőségeihez mérten ezt az 

Önkormányzat támogatta, ha teheti a jövőben is segíti ezeket a pályázatokat az önrész 

biztosításával. 

 

Önkormányzati játszóterek 

 

A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás 

lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában, jelentős fejlesztések történtek. Játszótereink nagy 
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része gyökeresen átalakult, és a legmodernebbnek számító játszó eszközök állnak a 

gyermekek rendelkezésére, hogy fejleszthessék motorikus és fizikális képességeiket. A 

továbbiakban a még nem korszerűsített játszóterek felújítására kell figyelmet fordítani, de 

ezek anyagi fedezete, csak pályázati pénz vagy magán tőke bevonásával valósulhat meg. 

Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a beépítetlen területeket is, amelyek lakó 

környezetünkön belül vannak és a gyermekek előszeretettel használnak sportolásra 

/elsősorban focizásra/. 

Az Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is 

fontosnak tartja. A továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az 

előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli a gyermekek sportolási 

lehetőségeinek változását és negatívan értékeli azt az esetet, amikor az említett lehetőségek 

orvosolhatatlanul csorbát szenvednek. 

 

 

Hársas-tó 

 

A tó folyamatos fejlesztésének köszönhetően (megújult vizesblokk, büfé, esőbeálló rész, 

gyerekjátékok) a környék még inkább vonzóbb és kulturáltabb szórakozási és sportolási 

lehetőséget biztosít az ide érkezők számára. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása 

az önkormányzat számára kötelező feladat.  

A Hársas-tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. Fel kell térképezni azokat a 

lehetőségeket / nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek/, amelyek biztosítják a 

tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd és a környék ismertségét 

határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív irányban hatna az idegenforgalom 

alakulására. 

A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható 

természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló 

kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak, melyet a jó idő 

beálltával szép számban is igénybe vesznek a sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek. 

Ezekhez az elfoglaltságokhoz szükséges feltételek, közte a turista utak turistajelzéssel való 

ellátottsága – mint ahogy az az idegenforgalmi koncepcióban is megfogalmazásra került – 

megfelelően megoldódott. 

A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete az az 

önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma már a szükséges infrastruktúrával is 

ellátott, de ez nem jelenti azt, hogy az állag megóváson felül a jövőben nem kellene az 

esetleges fejlesztésével foglalkozni a környezet még hatékonyabb megóvása és az ide látogató 

vendégek még kulturáltabb kiszolgálása érdekében. 

 

 

Csónak kikötő (Alpokalja Motelnél) 

 

A részben önkormányzati beruházásból létre jött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 

jelentheti. Meg kell oldani, hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban 

hozzáférhetőbbé váljon. Az ideális az volna, ha a vízi sportágak közül az evezésnek 

Szentgotthárd nagyobb súlyt adna. Ehhez oktatásra, eszközökre, szervezeti formára lenne 

szükség vagy a meglévő evezős egyesületekkel való szorosabb együttműködés – akár a 

mindennapos testnevelésbe is be lehetne vonni ezt a területet – ehhez a szükséges 

egyeztetéseket az iskolákkal le kell folytatni. Ettől függetlenül is a vízi sportbázis kialakítása 

önkormányzati sportfeladat lehetne.  
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A részben önkormányzati beruházásból létre jött létesítmény egy vízi sportbázis alapját 

jelentheti. Meg kell oldani, hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban 

hozzáférhetőbbé váljon és ismertebb legyen a helyiek körében. 

 

 

Multifunkcionális sportcsarnok 

 

A sportcsarnok sorsa remélhetőleg hamarosan rendeződik, és belátható időn belül megtörténik 

a befejezése, ha ez így lesz megfelelő sportolási lehetőséget biztosít a helyi sportolók, iskolák 

számára és egyéb rendezvényeknek is ideális helyszínül szolgálhat. A sportcsarnok léte 

önmagában is nagyon fontos Szentgotthárd sportéletében. 

 

 

III. 

Sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a 

működésüket és sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet 

kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot 

egyaránt támogatja.  

Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása érdekében. 

A támogatások fajtái: 

- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján a Szentgotthárdi székhelyű egyesületek 

részére 

- közvetett támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények (sportcsarnok, sportpálya, 

műfüves pálya, tekepálya) ingyenes vagy az önköltségi ár alatti bérleti, illetve használati díj 

megállapításában  

- indokolt esetekben kérelem után az önkormányzat rendkívüli támogatást is biztosíthat akár 

év közben is (amennyiben anyagi lehetőségei is engedik és indokoltnak tartja), a helyi 

egyesület sportolóinak nemzetközi versenyen való eredményes szerepléshez, illetve egyéb 

versenyeken való részvételhez, felkészülésükhöz 

- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál, illetve a 

tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi uszodánál a sportcélú 

hasznosítás biztosítása az igénylőknek. 

Az önkormányzat lehetőségeihez, és az éves költségvetését figyelembe véve igyekszik minél 

hatékonyabban közvetlen és közvetett formában támogatni a helyi sportot. 

Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez 

kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást. 

A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az 

önkormányzati keretből, előzetes kérelem alapján mérlegelést követően lehetőséget 

biztosíthat. 

 

 

A versenysport támogatása 

 

Csapat sportágak támogatási elvei: 

 

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

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

biztosít egyelőre az önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is 
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melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. A 

támogatások felosztását továbbra is az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottság dönti el, a felosztás a Bizottság mérlegeli, hogy milyen arányban osztja szét a 

költségvetésben meghatározott elosztható sporttámogatási keretet. 

A nem pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok, műfüves labdarúgó pálya, 

tekepálya, városi sporttelep, városrészi labdarúgó pályák használatát ingyenesen vagy 

kedvezményesen biztosítja az önkormányzat az egyesületetek számára.  

 

Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve: 

 

Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre 

adható. 

VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett 

felkészülési szerződés köthető. A korábbi években több ilyen kérelmet is támogatott 

Szentgotthárd városa (Synergy Fintess, Skorpió Kick-box SE, Szentgotthárdi VSE – teke 

szakosztálya, Pars Krisztián felkészülés). 

 

Pénzbeli támogatás egyéb feltételei: 

 

Önkormányzati támogatást, csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet 

kaphat. Amennyiben a sportegyesületek év közben az Önkormányzat költségvetéséből 

támogatást igényelnek, úgy a benyújtáshoz szükséges írásos kérelem, Országos Bírói 

Hivatalhoz benyújtott mérlegbeszámoló letétbehelyezését igazoló dokumentum, illetve a 

közpénzek átláthatóságához szükséges nyilatkozat (ami alábbi linken elérhető, „Nyilatkozat” 

néven: http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-

hirdetmenyei/seo-url-10.html). 

A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban 

meghatározott időpontig kötelesek tételesen (a sportegyesület nevére szóló 

számlamásolatokkal és beszámolóval) elszámolni. 

Az a sportszervezet, amely nem tett eleget korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási 

kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és annak elfogadásáig további 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

Az a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy 

más köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet: 

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

- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 

- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 

- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 

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

- a sportág szentgotthárdi hagyományai 

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

- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 

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

sportoló 

- hagyományok, ésszerűség figyelembe vétele  

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

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

pályázónak meg kell felelnie. 

 

IV. 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-hirdetmenyei/seo-url-10.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-hirdetmenyei/seo-url-10.html
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Sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata sportszervezőt alkalmaz, akinek feladatai a következők: 

- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), 

- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása, 

- a műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása, karbantartás), 

- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 

menedzselése, 

- városi sportrendezvények szervezése, 

- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 

- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk 

ellenőrzése, 

- szabadidősport szervezése, 

- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében 

való részvétel, 

- kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel, 

- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.  

 

 

 

V. 

Szabadidősport, a fiatalok sportolásának segítése 
 

A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a 

szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az 

egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és 

javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és 

fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell 

biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. 

Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű 

úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic 

walking jellegű túrákra, természetjárásra, extrém sportnapokra. 

Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott 

munkája. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, amihez megfelelő programterv 

bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad, melyet a költségvetés tervezésekor az 

Önkormányzat elé be kell mutatni és így a következő évre ezt be lehet építeni a 

költségvetésbe. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is 

bekapcsolódhat ebbe a programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata. 

Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport 

megmozdulások keretein belül is, Mobilitás Hete, Kihívás Napja, Városi Úszóverseny, Női 

Labdarúgó Torna, Terepfutó verseny, Diákolimpiai rendezvények – és remélhetőleg a 

jövőben ezen rendezvények száma még növekedni fog. 

Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.  

Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken, 

esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen 

jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen. 

Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó 

környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra 

mondottakat is. 
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Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati, 

civil szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek. 

Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást 

népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli 

települések lakosai is becsatlakozhatnak.  

Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben 

bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az 

egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat 

által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő, 

bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség. 

 

Az iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál 

 

Fontos feladat lett a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés 

segítése érdekében, a kötelező testnevelési órákon felül, a délutáni mozgás, sportolás 

megszervezése és ennek koordinálása a civil szervezetek, sportegyesületek, testnevelők, 

diákok és szüleik között. 

 

Szentgotthárd sportéletének egyik, ha nem a legfontosabb szelete, a diáksporthoz és a 

szabadidősporthoz hasonlóan az egyesületekben zajló utánpótlás nevelés. A sport különböző 

szegmensei között igen halvány határvonal van és ez is gyakran összemosódik, így nehéz 

különbséget tenni utánpótlás nevelő, versenysport, diáksport és szabadidő sportegyesületek 

között, de nem is ez a lényeges, mert mindegyik egyesületnek megvan a maga elsődleges 

profilja. Az iskolákkal szorosan együttműködve, a tanévhez alakítva ki kell alakítani a 

megfelelő sport- és egészséggel kapcsolatos programokat a diákok számára a tanév folyamán. 

A másik fontos szegmens a diákolimpiai versenyekre való megfelelő felkészítés támogatása. 

Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé 

tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik, és csak ritkán adódik meg az a lehetőség, 

hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat 

a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják. 

A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos 

fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el. 

A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának 

növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb, 

sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez. 

Az utánpótlást végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban is játszó labdarúgó- és 

kézilabdacsapatok korosztályos játékosait. Jelentős értéket képviselnek ezek a műhelyek, 

hiszen tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett, lelkes edzők és testnevelők. 

Munkájuk rendkívül fontos, mert értéket teremtenek, sportolási lehetőséget biztosítanak a 

gyermekek számára és nem elhanyagolható az sem, hogy utánpótlást nevelnek a városi 

sportegyesületek számára, ezért támogatásuk fontos a város önkormányzata részéről is. E 

munka segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével 

történik / sportcsarnok, tornaterem ellenszolgáltatás nélküli, vagy minimális 

ellenszolgáltatásért való rendelkezésre bocsátása /, illetve a műhelyek számára anyagi 

támogatás biztosítása a sportra szánt keretből. 

 

Új műhelyek létrehozása: Az Önkormányzat lehetőségei mérten segíti az új sportágak 

meghonosítását városunkban, amennyiben van megfelelő számú tömegbázis és megfelelő 

tárgyi feltételek az új sportág megteremtéséhez, illetve biztosított a hosszú távú, folyamatos 

működés.  
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Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet. 

Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kaphat az önkormányzattól a jövőben is. Indokolt 

esetben az Ifjúsági Tanács is támogathat saját keretéből diáksportot érintő versenyeket, 

rendezvényeket. 

 

A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett 

sporteseményeken, ahol a szülők, barátok, ismerősök megnézhetik őket, sőt akár együtt is 

küzdhetnek különböző versenyeken. Ehhez két dologra van szükség, versenyekre a városban, 

illetve a közvetlen közelében és gyermekekre, szülőkre, akik részt vesznek ezeken a 

megmozdulásokon. Ezen események megszervezése a Sportszervező egyik legfontosabb 

feladata. Ugyanekkor a testnevelőkre is hárul feladat, hogy ezeken a versenyeken, aktív 

közreműködőként szerepeljenek a lebonyolítás segítése terén. 

Az önkormányzati támogatás egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok 

megszervezése. 
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2. számú melléklet 

 

 

Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről 
 

 
 

A fenti táblázat alapján 2017-ben 9 egyesület működik Szentgotthárdon. Továbbra is a 

legnépszerűbbek a klasszikus sportágak (labdarúgás, kézilabda), de a többi egyesület is szép 

számban tudhat sportolókat soraiban. 

 

Kiswire Szentgotthárd VSE – Labdarúgó szakosztály 

 

A szakosztály továbbra is zavartalanul működik, a TAO- illetve az Önkormányzati 

támogatásnak köszönhetően anyagi problémái nincsenek. A felnőtt csapat a korábbi évekhez 

megszokottan a Megyei I. osztályú bajnokságban szerepel, stabil tagja a mezőnynek, a csapat 

többségét saját nevelésű játékosok adják. A szakosztály a tradícióinak megfelelően fontos 

szerepet szán az utánpótlásnak, több csapatot is versenyeztet különféle bajnokságban (U19, 

U16, U14, illetve a Bozsik programban is több korosztályt szerepeltet az ovisoktól a 13 éves 

korosztályig). A minőségi munka elismerése, hogy a szakosztály szakmai együttműködést 

kötött az Illés Akadémiával illetve a Haladással, aminek köszönhetően a tehetségesebb 

játékosok hozzájuk igazolhatnak (illetve átigazolás nélkül is látogathatják edzéseiket), ezzel 

lehetőséget teremtve arra, hogy a jövőben profi labdarúgók lehessenek. Az egyesület 

beszámolójából kiderül, hogy a jövőben problémát jelenthet a csökkenő sportolni vágyó 

gyereklétszám. A TAO támogatásnak köszönhetően a Sporttelep infrastruktúráját is 

igyekeznek fejleszteni (öntözőberendezés, kispadok, kerítés felújítás, labdafogó háló, 

gyepkarbantartás). 
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Thermalpark Szentgotthárd VSE – Teke szakosztály 

 

A tekesport nem tartozik a TAO által támogatható sportágak közé, így ők leginkább az 

Önkormányzati támogatásra, szponzori támogatásra, illetve a tekepálya üzemeltetéséből 

származó bevételekből (szerződésben rögzített %), valamint önmaguknak kell finanszírozni 

kiadásaikat. A felnőtt együttes továbbra is az NB I-es bajnokság Nyugati csoportjában 

szerepel, az utánpótlás csapat pedig évek óta az aranyéremért csatázik. Az egyesület gondolva 

az idősebb játékosokra a Megyei bajnokságban is versenyeztet csapatot. 2017-ben a 

szakosztály fiatal versenyzői nemzetközi Világkupa versenyen képviselhették hazánkat és 

Szentgotthárdot, ami szintén azt bizonyítja, hogy megfelelő minőségű szakmai munka folyik 

a helyi tekesportban, illetve a szakosztály segítségével gondos gazdája van a tekepályának. 

 

Szentgotthárd VSE – Asztalitenisz szakosztály 

 

Az évek folyamán az egyik legkedveltebb sport lett Szentgotthárdon az asztalitenisz, ennek 

bizonyítéka, hogy az egyesület edzésein és „szabadidősportos napján” egyre több sportolni 

vágyó látogatja a szakosztály edzéseit. Az idei évre elértek arra a szintre, hogy lassan kinövik 

az eddig az edzéseinek helyet biztosító SZMSZC III. Béla iskola csarnokát, a következő 

évben lehetséges, hogy új helyszínre kell költözniük. A szakosztály legnagyobb kiadását a 

terembérlet teszi ki. A versenyzők továbbra is 2 bajnokságban szerepelnek (megyei I. és 

megyei II. osztályban). A versenyzők egy új edzővel készülhetnek, aki garanciát jelenthet a 

fejlődésre. A szakosztály gyakori résztvevője a helyi rendezvényeknek is, nagy számban 

látogatják edzéseiket helyi diákok is. 

 

Szent Sebestyén Íjászkör  

 

A Szent Sebestyén Íjászkör, mint a Szentgotthárdi Városi Sportegyesület Szakosztálya 

jelenleg 15 egyesületi taggal rendelkezik. Az Íjászkör 2017. évre vonatkozóan az 

legfontosabb tervei a következők: az íjászcsapat tagjainak minél több hazai és nemzetközi 

versenyen való részvételének biztosítása, regionális íjászverseny szervezése, lebonyolítása, az 

íjászat minél szélesebb körben történő megismertetése, az Íjászkör technikai felszerelésének 

fejlesztése, a szabadban történő edzés biztosításához megfelelő íjászpálya kialakítása, amit 

elképzelésük szerint a Városi Sporttelepen szeretnének kialakítani, amihez kérik az 

Önkormányzat segítségét is. A finanszírozás tekintetében az Önkormányzati támogatás 

mellett, szponzori támogatásokból, saját finanszírozásból illetve különböző rendezvényeken 

biztosított sportszolgáltatás után kapott tiszteletdíjból tartják fent magukat.  A szakosztály 

rendszeres résztvevője a különböző városi rendezvényeknek.  

 

Rábatótfalu SE 

 

A megyei II. osztályú bajnokságában szerepel a felnőtt csapat, mellett az egyesület szerepeltet 

U19-es, U14-es, öregfiúk (magyar- szlovén-osztrák kispályás bajnokságban) és női 

csapatokat. Számukra is az Önkormányzati támogatás mellett komoly segítséget jelent a 

TAO, valamint a szponzori támogatásnak. Ezeknek a forrásoknak köszönhetően az egyesület 

megfelelő anyagi háttérrel működik.  

 

Szentgotthárdi Sakkegyesület 

 

A nehéz kezdetek ellenére sikeresen működik a helyi amatőr sakkcsapat Szentgotthárdon. 

Leginkább a gyerekek alkotják az egyesületet, de szép számban találhatóak idősebb sakk 

kedvelők is. Az anyagi forrásaik azonban nagyon minimálisak, ők leginkább az 
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Önkormányzati támogatásra és szülői támogatásokra számíthatnak. Az idei évben viszonylag 

sok versenyen indultak az egyesület versenyzői ahonnan szép sikerekkel tértek haza. 

Számítanak nagyobb mértékű Önkormányzati forrásra, amiből saját versenyt illetve tábort 

szerveznének.  

 

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 

 

Az idei versenyszezonban is több külföldi illetve Magyarországon rendezett nemzetközi utcai 

versenyen szerepeltek sikeresen az egyesület tagjai. Az egyesület tagja Somogyi Gábor négy 

Szenior Országos Bajnoki címet is szerzett. A 2017-es őszi versenyszezonban a Synergy 

Fitness Szentgotthárd SE színeiben szeretnének a Szombathelyen rendezendő 10 km-es 

Országos Bajnokságon illetve a Spar Budapest Maraton kereteiben rendezendő futamokon is 

részt venni. Továbbá külföldi, nemzetközi versenyeken is rajthoz állni. 

Ahhoz, hogy ebben a sportágban (atlétika, hosszútávfutás) továbbra is az egyesület 

eredményesen tudjunk szerepelni ahhoz továbbra is szükségük van Önkormányzati 

támogatásra is. 

 

Skorpió Kick-box SE 

 

Egyesületünk 2001 óta tart kick-box oktatást és edzést Szentgotthárdon. Jelenlegi taglét-

számunk 36 fő, melyből utánpótlás korú 28 fő. Edzéseik helyszíne SZOI VMG Tornaterme, 

aminek bérleti költsége az egyesület legnagyobb költsége, amit a számukra biztosított 

Önkormányzati támogatás sem fed le teljesen, így a további költségeiket más forrásból kell 

rendezni. A következő évben szeretnék egy 1 főt beiskolázni edzésképzésre, aminek költsége 

320.000 Ft. Az egyesület a korábbi évekhez hasonlóan idén is kiváló eredmények ért el, ismét 

voltak szentgotthárdi válogatottak. 2018 céljai: még több versenyen való részvétel 

(mindenkinek a megfelelő szintű verseny választva), küzdőruha beszerzés, új szabályok 

szerint a gyermek és kadet korosztálynál új védőfelszerelések beszerzése, 2 db box zsák és 

fali tartó beszerzését. Ezeket az egyesület önerőből nem tudja finanszírozni, ezért kérik az 

Önkormányzat segítségét. 

 

Máriaújfalu SE - labdarúgás 

 

Az együttesben jelenleg 20 fő sportol, kik döntő többségében Szentgotthárdon élnek. Céljuk 

elsősorban, hogy minél több helyi fiatalnak biztosítsunk sportolási lehetőséget. Máriaújfalu 

életében fontos szerepet tölt be a labdarúgó mérkőzés. 

Az egyesület teljes éves költségvetése adományokból áll, amelyet a városrészen élők 

gyűjtenek össze számunkra. E mellett a Máriaújfaluért Egyesület is segíti csapat működését és 

játékosok is áldoznak hobbijukra. A pálya és környékének karbantartását és fejlesztéseket a 

csapat tagjai végzik, illetve az egyesület rendezi a közüzemi számlákat is. 

Sajnos az öltözőépület állapota nagyon megromlott az utóbbi években, aminek felújítását nem 

tudja megoldani az egyesület önerőből a jövőben ehhez szeretné az Önkormányzat segítségét 

kérni az egyesület. 

 

Kézilabda 

 

Jelenleg 3 kézilabda egyesület is működik városunkban, ez egy megyeszékhely esetében is 

nehezen kivitelezhető, nem beszélve egy kisvárosról. Jelenlegi helyzetben sajnos az NB II-es 

csapat nem tud indulni a bajnokságban mivel, nem tud kiállítani junior csapatot. 

 

Szentgotthárdi KK 
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Az egyesület elnöke a tájékoztatása alapján az alábbiak miatt nem tudta vállalni az NB II-es 

megmérettetést a gárda a következő bajnokságban. A versenykiírás szerint a férfi felnőtt 

csapat mellet indítani kell ifjúsági csapatot is. Az ifjúsági mérkőzésen kötelező minimum 10 

főt kell benevezni egy bajnoki mérkőzésre. Jelenleg ezt a létszámot nem tudja biztonsággal 

kiállítani minden mérkőzésre az egyesület. Aminek büntetése sorozatos pontlevonással járna 

(a felnőtt csapattól is), valamint pénzbüntetéssel is, így valóban nem lenne ésszerű vállalni az 

indulást. Ezért döntöttek a játékosok, hogy inkább a biztos megyei bajnokságban indulnának. 

Az előzetes információk alapján az NBII-es csapat minden játékosa egyöntetűen vállalta az 

alacsonyabb osztályban való szereplést a Szentgotthárdi VSE égisze alatt indulnak a 

következő szezon Győr-Moson-Sopron Megyei I. osztályú bajnokságban. 

 

Szentgotthárdi VSE – kézilabda szakosztálya 

 

Az idei évben új szakosztállyal is bővült a városi sportegyesület (kézilabda). Nekik 

elsődlegesen a céljuk az utánpótlás nevelés volt, azonban az NB II-es csapat problémái miatt 

a Győr-Moson-Sopron Megyei I. osztályú bajnokságban is indulnak felnőtt csapattal is, ha 

rendezni tudják soraikat a bajnokság indulásáig (2017.10.01.). A szakosztály eredetileg 

utánpótlás nevelési céllal alakult, amihez szakképzett edzők párosulnak, illetve a 

szakosztályvezető a helyi kézilabda életben elismert és tisztelt testnevelő. Az egyesület 8-14 

éves korig szeretne megfelelő lehetőségeket biztosítani a kézilabda sportág iránt érdeklődő 

helyi és környékbeli fiatalok számára. Jelen pillanatban szponzori támogatással és szülői 

segítséggel működnek, a jövő évtől számíthatnak TAO támogatásra is, így működésük 

gördülékenyebb lehet. 

 

Máriaújfalu SE – kézilabda 

 

A szakosztály 2015 óta működik, hasonló céllal kezdték meg működésüket, mint a korábban 

leírt egyesület, ők is utánpótlást nevelnek. A tavalyi évi bajnokságban a felnőtt csapat mellett 

országos U14-es, U12-es és serdülő bajnokságban versenyeztette játékosait. A felnőtt csapat 

megnyerte a 2016-2017-es Somogy – Zala - Vas Megyei I. osztályt, de még az utánpótlás 

érdekeit szem előtt tartva nem vállalta a magasabb osztályt. Az egyesületben jelenleg 82 

igazolt játékos sportol, akiknek a munkáját 4 edző (akikből 1 személy edzői tanfolyama 

folyamatban), 1 e‐munkatárs, 1 szakmai mentor, 3 ügyintéző segítik. Az egyesületben 

szervezett munka zajlik, a megbízott tisztségviselők precízen végzik a rájuk bízott 

feladatokat. Költségeiket tekintve ők is a TAO támogatásra számíthatnak leginkább, de 

szponzori támogatás, illetve a szülők támogatás biztosítja működésüket. A jövő évi 

Önkormányzati támogatásból a felnőtt csapat utazásának tehermentesítése (12 utazás), felnőtt 

csapat felszerelés támogatás (labda/kézilabda, wax) és védőfelszereléseket finanszíroznának. 

 

 

Sportfinanszírozás 
 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság a márciusi Bizottsági ülésén 

határozza meg az adott évre vonatkozó versenysport támogatások felosztását. A Bizottság 

számára ez mindig nehéz és hálátlan feladat, mivel lehetetlen mindenki számára igazságos 

arányban felosztani a költségvetésben biztosított adott évi keretet.  

A jövőben az egyesületek vezetőinek kötelező egy olyan beszámolót benyújtani március 

elsejéig, amely tartalmazza az éves munkájukról szóló beszámolót, taglétszámukat, adott évi 

terveiket, céljukat, továbbá milyen támogatási igényük van az adott év versenysport 

támogatási keretéből. Mindez a feltétele annak, hogy a Bizottság az egyesületek számára 
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támogatást határozzon meg, ennek hiányában támogatáshoz nem juthatnak. Szintén nem 

támogatható az egyesület, aki nem számol el időben az előző évi önkormányzati 

sporttámogatásról. 

Célszerű lenne hasonlón elgondolkozni a sportszervezetek számára is, ahol a Bizottsági 

döntés előtt az egyesületeknek/szakosztályoknak vázolniuk kell az éves terveiket, illetve az 

éves versenysport támogatási keret tudatában bizonyos összeget igényelhetnek az adott 

keretből, a végleges döntést továbbra is az Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság határozná 

meg, de több információhoz jutnának a pályázati dokumentumok által, talán így átláthatóbb 

képet kapnak az egyesületek költségeit tekintve. Illetve ezzel arra próbálnánk ösztönözni az 

egyesületeket, hogy átfogóbb képet kapjunk az éves terveikről, munkájukról.  

  



 
107 

 3. számú melléklet 

 

 

Sportlétesítmények működtetésének áttekintése 
 

 

Műfüves labdarúgó pálya 

 

Az Önkormányzat tulajdonában található létesítmény a téli időszakban biztosít megfelelő 

felkészülési lehetőséget a környékbeli illetve ide érkező edző vagy edzőtáborozó csapatok 

számára. A helyi csapatok meghatározott időkeretben térítésmentesen használhatják a 

műfüves pályát. A bérleti díjat fizető csapatok pedig 20.000 Ft/óra (illetve este 5000 Ft-os 

felárral világítással) használhatják a pályát és az öltözőt. A magyar csapatok mellett osztrák 

valamint szlovén csapatok is előszeretettel bérbe veszik a szentgotthárdi műfüvet, akiknek 

visszajelzése alapján a környék egyik legjobb pályája van birtokunkban. A tavaszi szezonra 

történő felkészüléskor gyakorlatilag péntektől – vasárnapig folyamatos a pálya 

kihasználtsága, az ingyenesen használatot kapó egyesületeket ösztönözni kell arra, hogy a 

hétvégi időszakot lehetőségeikhez mérten tartsák szabadon a bérleti díjat fizető bérlők 

számára. A hotellel történt együttműködésnek köszönhetően edzőtáborozni is érkeznek 

csapatok, akik naponta általában 2 edzésre használják a pályát. Egy ilyen pálya fenntartása 

költséges, de muszáj a megfelelő állag megőrzése, mivel ezt az Önkormányzat az MLSZ-vel 

kötött szerződésben 10 évre vállalta ezt, tehát erre a jövőben is áldozni kell. A megfelelő 

karbantartást az MLSZ ellenőrei évente kétszer, az eddigi ellenőrzések alapján a gotthárdi 

pályát mindig kiválóra értékelték. 

 

Tekepálya 

 

Az öltözőépítés után új üzemeltetési forma után kellett néznie az Önkormányzatnak. Ekkor 

jött az a lehetőség, hogy a bérléssel kapcsolatos feladatokat a tekeszakosztály látja el, akik 

ezért a bérleti díjból %-ot kapnak. A kezdetben sok bizonytalanság volt ebben az üzemeltetési 

formában, azonban az idő azt mutatja, hogy működőképes ez az együttműködés és megfelelő 

„gazdával” működik a tekepálya, nem tapasztalhatóak a korábbi problémák. A pálya bérleti 

díja: 2000 Ft / óra / sáv amit egy gép rögzít és ezután pontosan kiderül, hogy mennyit kell 

fizetnie a bérlőnek. A korábbi időszaktól eltérően nincs állandó nyitva tartású büfé a pályán, 

csak sportrendezvények esetén illetve csoportos pályafoglalás esetén van esetenkénti 

kitelepülés, ezt egy egyéni vállalkozó végzi szerződésben rögzített feltételekkel. 

 

Városi Sporttelep (öltöző + labdarúgó pálya) 

 

A sporttelep karbantartási és gondnoki feladatait továbbra is s SZET KFT látja el, 

meghatározott havi keretet kap ezen feladatok ellátására. Ebből a keretből fizetik a 

gondnokot, a takarítást és a labdarúgó pálya és környéke karbantartási, gondozási költségeit. 

A nagyobb értékű felújítási költségeket az Önkormányzat megrendeli a SZET Szentgotthárdi 

KFT-től és a teljesítést követően fizeti a részükre. A műfűvel kapcsolatos kisebb 

karbantartásokat is a KFT látja el (gyomirtás, söprés) szintén Önkormányzati megrendelést 

követően. A rezsi költségeket (áram, gáz) már az Önkormányzat fizeti. 

 

Tornacsarnokok (Széchenyi, gimnázium) 

 

A továbbiakban is Önkormányzati üzemeltetésben maradt a Széchenyi iskola tornacsarnoka 

valamint a Vörösmarty Gimnázium tornacsarnoka, így a bérleti és karbantartási feladatokat 
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továbbra is az Önkormányzatnak kell biztosítani. Az általános iskola bérleti díja: 4700 Ft/óra, 

míg a gimnáziumé 3300 Ft/óra. A megnövekedett számú kézilabda csapatok miatt a bérlők 

jelentős részét ezen csapatok teszik ki, akik viszont 50 %-os kedvezménnyel használhatják a 

termeket. Az októberi, novemberi időszak tájékán megnövekszik az igény a bérlésre, viszont 

a megnövekedett számú kézilabda csapatok miatt (akik kedvezménnyel használják a termet), 

csökken a szabad kiadható órák száma. A jövőben - a sporttámogatások meghatározásakor - 

meg kell határozni a kedvezményes heti bérelhető óraszámot is, a kedvezményes használaton 

felül nekik is teljes bérleti díjat kell fizetni. 

Örömteli, hogy a Kézilabda Szövetség pályázatából sikerült részben felújítani a Széchenyi 

iskola tornatermét és öltözőit, az utóbbi időben ez már nagyon szükséges volt, illetve szintén 

pozitív hír, hogy újabb ütemet írt ki az MKSZ, amire szintén pályázatot nyújtott be az 

Önkormányzat. 

 

Városrészi sportpályák (Rábatótfalu, Máriaújfalu) 

 

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a városrészi pályákat a településrészen található 

csapatok számára, viszont a közüzemi díjakat és a karbantartást saját forrásból kell 

megoldaniuk. Máriaújfalu csapata jelezte, hogy az öltözőépület renoválásra szorul, aminek 

megoldásához Önkormányzati segítséget kérnek. A Zsidai pálya karbantartását pedig a 

Szemle egyesület végzi. 
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Tárgy: Önkorm. vagyongazd. helyzete, 2018. évi vagyongazdálkodási 

irányelvek elfogadása.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselő-

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

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

változtatni. 

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

olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé 

tárni azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel 

évek óta visszatérő, meg nem oldódott problémák 

I. 

Beszámoló a 2016. évben elfogadott Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról: 

 

1.) Belterületi ingatlanok: 

 

„Hasznosítható ingatlanok: 

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

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 

- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének egyik 

feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése. A 

2016. évben esedékes településszerkezeti terv és a Szentgotthárd területére 

kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési Szabályzat elkészítése során e 

területekre különleges figyelmet kell fordítani. 

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

hasznosíthatóságának vizsgálata  

- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok 

esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 

Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 

Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 

Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, 

kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 

  

 A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a 

szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra. 

 

A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 

bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
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Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban Rábakethelyi és 

Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét célszerű 

megteremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési 

tervet kell készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is 

tartalmazza. 

 

Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek 

kialakításához szükséges ingatlanokat meg kell vásárolni, majd művelés alól kivonni, s 

telekalakítást követően közművesíteni. 

 

Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park KFT 

működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba vállalkozások 

letelepítéséről gondoskodni kell.   

További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek megszerzése 

által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második ütemben az Ipari Park 

III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út közt) szükséges 

területek megszerzése a magyar államtól. 

 

Megoldási lehetőségeket kell keresni a városi sporttelep Kézilabda Klub által nem 

használt területeinek, építményeinek részben vagy egészben történő visszaszerzésére, 

üzemeltetésére.” 

 

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

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

került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a 

„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így 

sem jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető 

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

nem vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen ingatlanok jelenleg haszonbérletként 

kerültek hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási költségeinek megspórolása mellett plusz 

bevételt eredményeznek.  

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

keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

Néhány, a Vakarcs K. úttól déli irányban lévő területet egy kivételével 100%-ban 

megvásároltuk (de megvétele folyamatban van), itt több építési telek kialakítható lesz. Ezen 

ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd telekalakítást követően közművesíteni kell, s 

ezután értékesíthetővé válnak. 

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

Az elfogadott településrendezési eszközök a telkek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. 

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

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

telek bruttó 1250.-Ft/m2 áron.)  

-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan: Az elfogadott településrendezési eszközök a 

telek kertvárosias lakóterületi hasznosítását lehetővé teszik - közművesítés, útépítés 

szükséges. Az I. ütemben megvalósítható, Vadvirág utcai megközelítéssel legalább 10 db 

építési telek kialakítható - közmű- és útfejlesztés szükséges. Az elmúlt időszakban beruházási 

szempontból változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén 

lehetne azon terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni. A 

legnagyobb problémát okozza a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe 

van adva, továbbá Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 
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-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János 

erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa 

kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása 

következtében az ingatlan értékesebbé válik. Ez a munka ebben az évben el is kezdődött, 

szociális tüzifa célra termeltettünk ki fát.  

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

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

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

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

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta kettő ütemre bontani a 

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

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

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

ehhez azóta sem lett rendelve. 

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

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

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

kettőszáznál is több tulajdonosa van. Az elmúlt években ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről 

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

Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.  

            

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

megállapodás köttetett a TREKANT Invest Kft-vel, mely ingatlanon lakásokat tartalmazó 

társasház épül, s  a beruházást követően az Önkormányzat minimum 2, maximum 3 db., 

összesen 116 m2 hasznos alapterületű lakáshoz jut. A beruházásnak a megállapodás szerint 

2017. 12.31-ig meg kellett volna valósulnia, ami a jelenlegi állapot szerint biztosan nem fog 

megtörténni. A kivitelezés megvalósulásának feltétele a szomszédos társasház kéményeinek 

jelentős megmagasítása, vagy az egyik önkormányzati lakó elköltöztetése. Továbbá felmerült, 

ill., a Kft kezdeményezte ezen lakóingatlan bővítését, melyet a testület a 2017. augusztusi 

ülésén a 202/2017. sz. határozatával elviekben támogatta.  

2014-ben a területet ideiglenes parkoló céljára kialakítottuk, mely jól funkcionál. Az ingatlan 

beépítése esetén további plusz parkoló igényekkel is számolni kell. A József A. úton és a 

Széchenyi úton (Zöldfa udvarban) időnként már most is kaotikus a parkolási helyzet. Ezen 

parkolóhelyek kiváltására tárgyalásokat kezdtünk a volt FALCO terület tulajdonosával, ahol a 

Wesselényi út felől megközelíthető területen kerülne kialakításra parkolóhely.     

 

Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre a Helyi Építési Szabályzat szerint az érintett 

József A. u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanok együttes forgalmi értéke egy régebbi értékbecslés alapján 16.241.000.-Ft. Ezen 

ingatlanokra hasonló konstrukcióban, mint a József A. u. 30. sz. alatti teleknél társasház 

épülhetne, mely társasházban további lakásokhoz juthatunk. Itt a legoptimálisabb beépítés 

korlátozó tényezője az, hogy a két önkormányzati telke közt egy magántulajdonba lévő 1326 

hrsz-ú, telek helyezkedik el amelynek vételára elég magas.   Egyelőre itt is parkolásra 

alkalmas terület került kialakításra. 

- Dr. Augustin-Gyurits Katalin által felajánlott szentgotthárdi 04/14 (10.553 m2) és 04/16  

(10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlását a Testület támogatta. A vételár kifizetése több 

lépcsőben történik - az utolsó vételár részlet 2018.03.31-ig kerül kifizetésre, így 

tulajdonunkba véglegesen csak ezután kerülnek az ingatlanok. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen 

növelte a tulajdonában lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek 
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részére maga az Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés volt 

az ingatlanokra, legutóbb a Testület hozzájárulása alapján egy logisztikai cég számára 

értékesítésre került kb. 10.000 m2 terület.  

- A Testület döntött további terjeszkedési igényekről is a 2015. évben, 66/2015 és a 190/2015. 

sz. határozatával, melyben két ütemre osztva, első körben az Ipari Park II-ben 4 db, kb. 6.8 ha  

Állami tulajdonban lévő terület megszerzését célozta meg, második ütemben az Ipari Park III-

nak  nevezett területen, az árapasztó vápától északra és az M8-as gyorsforgalmi úttól délre 

lévő mintegy 35-40 ha területet kívánja megszerezni.  

Bármennyire is szerettük volna az ingyenes tulajdonba adást az Ipari Park II-ben lévő 

termőföldek esetén a jelenlegi jogszabályok ill. az NFA törvény  nem teszi lehetővé, így 

marad a vásárlás.  

Az 1615 hrsz-ú út esetében van mód a térítésmentes átvételre. A testület az NFA 

képviselőjének tájékoztatása alapján külön-külön is, a 220/2016; 221/2016; 222/2016 sz 

határozatával ismét kezdeményezte az Ipari park II-höz tartozó területek megvásárlását, ill. az 

út esetében a térítésmentes átadását. A 60/2017. sz. határozatában a testület támogatta a 

0256/5 és a 0269/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlását 8.360.000.-Ft ill. 9.590.000.-Ft értékben. 

A szükséges Nyilatkozatokat 2017. májusában elküldtük a NFA-hoz, azóta várjuk a szerződés 

megkötését….  

Az Ipari Park III estében, vápától északra lévő területekkel az M8-as gyorsforgalmi úthoz 

szükséges telekalakítást követően lehet továbblépni. 

Az Önkormányzata által elnyert „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése”, TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 pályázati projekt összköltsége 478.000.000,- Ft, 

100%-os támogatási intenzitás mellett. A gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív a 

térségben, ezért az ipari park fejlesztését és bővítését valósítjuk meg a projekt keretében az 

M8-as gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláig. Az Ipari Park „II. ütem” elnevezésű területén 

közlekedőfelület kialakítása (egyesített kerékpárút- és járda), valamint az autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése történik meg a projekt keretében. Az ipari parkban már működő és a 

jövőben betelepülni kívánó vállalkozások számára az alapinfrastruktúra kialakítása 

elengedhetetlen, így ezen vállalkozások térségbe vonzásához, illetve megtartásához szükséges 

a III. ütemmel történő bővítés is, a projekt által a közlekedési infrastruktúra (út) kiépítésével 

és a teljes közművesítéssel (víz, csatorna, áram, közvilágítás). A III. ütem kialakításához - az 

árapasztó vápa és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út között - szükséges a területek 

megszerzése is a magyar államtól, az előzetes tárgyalások alapján nem kisajátítási eljárás, 

hanem telekalakítás (megosztás) keretében – a területszerzéssel kapcsolatos tárgyalások 

folyamatban vannak. A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. július 30.  

 

- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező 

területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak, egy földhivatali jognyilatkozat 

aláírása hiányzik a Klub részéről. A tulajdonjog rendezése, az eredeti tulajdoni állapot 

visszaállytása folyamatban van, a Képviselő – testület ebben a kérdésben döntést is hozott a 

megállapodás elfogadásáról.  

 

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

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

 

Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú 

ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért. 

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 

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

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre 

vonatkozó külön előírások:   

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 

- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 

- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 

erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 

előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 

erdőgazdálkodó a felelős. 

 

- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi 

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

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

 Az idei évben 1 db. külterületi ingatlan került értékesítésre. 

2014. év decemberében 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot, de az ingatlanok a testület 

300/2014. sz. határozata alapján egyelőre nem kerülnek értékesítésre, mivel az NFA-val 

történő csereügylet céljából – mely a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű 

ingatlan kiskertek megszerzését célozza -  a 299/2014. sz. határozat alapján felajánlásra 

került. 

 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan 

forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség 

megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van 

lehetőség. 

Erdő ingatlan 2017. évben nem került értékesítésre. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az  

erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag 

miatt.  

3.) Önkormányzati bérlakások: 

 

Lakások: 

„Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 

lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 

forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.  

A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások 

értékesítésének szabályait.  

Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-

igénylők nagy számát.  

Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos 

önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.  

A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanya” további fejlesztését, 

átépítését napirenden kell tartani. Az ingatlan átalakításához pályázati 

lehetőségegeket vizsgálni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek hasznosítására 

is fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.” 
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- Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyar Államtól térítésmentesen megkapta a 

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

A laktanya 2014.09.19-n birtokba adása megtörtént. Azóta pályázat került benyújtásra, 

aminek keretében 202 fős munkásszállás kerülne kialakításra, s október végére már döntés is 

lehet – erről a 2017. szeptemberi ülésen előterjesztés is készült. Mivel a térítésmentes 

tulajdonba adás célja a megkötött szerződés alapján szociális lakások kialakítása volt, ezért 

kezdeményeztük a felhasználási cél kiegészítését az MNV Zrt. felé. Erről utoljára 2017. 

08.25-n kaptunk tájékoztatást, melyben közölték, hogy kérelmünket a Szombathelyi iroda 

továbbította Budapesti központba, s válaszadásra várunk.    

 

- 2017. évben a Költségvetésben lakásértékesítés nem lett tervezve.   

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

emeltén 3 db. lakás megvásárlásáról. A lakások elkészültek, a használatba vételi engedély 

kiadására várunk.  

 

- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és 

egy üzletből álló társasház –az üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) alatti ingatlan 

homlokzatának s tetőzetének felújítása a 2018. évben megvalósulhat, evvel a költségvetés 

tervezésénél számolni kell, s a 2. helyen álló Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz .alatti lakóház 

(3 lakásból álló társasház) földszintjén lévő 2 db. nagy alapterületű lakás átalakításával 3-4 

db. lakás lenne kialakítható, mely finanszírozását a 2018. évi költségvetésben tervezni 

kellene, vagy pályázat esetén forrást szerezni rá.  

 

- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások 

–ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten 

elsősorban piaci alapon kerültek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb 

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

felújításra is.  

A teljesen új építésű lakások esetében megfontolásra javasoljuk azt, hogy a jelenlegi, lakbérek 

megállapításáról szóló rendeletünkben a bérleti díjak számolásánál alkalmazott korrekciós 

tényezők közé kerüljön egy plusz tényező. 

Természetesen több korrekciós tényező befolyásolja a bérleti díjat, településen belüli 

elhelyezkedés, emelet, komfortfokozat, fűtési mód. 

De most kimondottan a : „Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) 

bek. szerinti mértékét 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban részesült lakások esetén 

30%-kal növelni kell”. 

Ezt javasolnánk így kiegészíteni: 

„Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§ (1) bek. szerinti mértékét 8 

éven belül épített lakások esetében 50%-kal , 9 - 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban 

részesült lakások esetén 30%-kal növelni kell”. 

Ezen módosítás érezhető hatása a piaci alapon kiadott új lakásoknál jelentkezne –mivel azokat 

elsősorban piaci alapon kívánjuk bérbe adni-, melyek közelebb kerülnek a jelenlegi 

magánszektorban bérbe adott lakások díjához. 

 

 

Példaként szemléltetnénk a bérleti díj alakulását egy 50 m2-es, városközponti, egyedi 

gázkazános, 1. emeleti lakás esetében: 

 

 bérleti díj/hó új 

építés és 30%-os 

 bérleti díj/hó új építés 

és 50%-os 



 
115 

korrekcióval korrekcióval 

alaplakbér 8850.-Ft alaplakbér 8850.-Ft 

városközpont 10% 885.-Ft városközpont 10% 885.-Ft 

gázkazános fűtés 30 % 2655.-Ft gázkazános fűtés 30 

% 

2655.-Ft 

új építés 30 % 2655.-Ft új építés 50 % 4425.-Ft 

Paici alap 

(kedvezményes) 3-

szoros szorzótényező 

45.135.-Ft Paici alap 

(kedvezményes) 3-

szoros 

szorzótényező 

50.445.-Ft 

Paici alap 5-szörös 

szorzótényező: 

75.225.-Ft Paici alap 5-szörös 

szorzótényező: 

84.075.-Ft 

Természetesen ez csak egy javaslat a Testületnek kell dönteni arról, hogy javasolja a rendelet 

módosítását!  

 

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

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

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

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

esetenként igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi 

forrást évről-évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati 

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

években az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-

ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió, 2017-ben: 15,4 Millió 

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

Üzlethelyiségek: 

Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 

korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a 

bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött 

megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  

Értékesíthető garázsok:  

Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 

jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 

 

Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), a hivatal épületének felújítását, 

tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.   

 

- Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2017-ben nem került sor. 

- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.  

Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartottuk megvalósíthatónak! 

 

- A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat 

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

további bérbeadása mellett döntött. 

A garázsok bérbeadásából 2016. évben 2.607.951.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 

 

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
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A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 

üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a 

fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.  

5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 

élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni 

kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő 

átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.  

5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi kontrollt 

kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati 

feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját a következő évben ki 

kell alakítani.”   

 

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

mivel nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása.  

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

Therm kft esetében inkább elsősorban még mindig  az ügyvezető és a polgármester, kisebb 

részben a kft felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetések formájában 

történik.   

- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll 

heti szinten megtörténik.  

- Igen jelentős, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft teljes üzletrésze  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatáé lett. A cégnek hatékonyan működő vezetőre van szüksége..  

 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető vagyonkezelői 

jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is ennek 

fontosságát tartalmazza. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január 

1-től a köznevelési intézmények (Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. 

Gimnázium, Kollégium, Takács Jenő Zeneiskola) működtetése a tankerületi központot illeti 

meg, így azok az illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerülnek.  

Törekedni kell arra, hogy a Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási 

intézményekben a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása és kezelése 

Önkormányzat irányítása alatt maradjon.” 

 

A III. Béla Szakképző Iskola vagyonkezelésbe adása megtörtént a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal részére.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január 

1-től a köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központot illeti meg, így azok az 

illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerültek.  

Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a sportterek 

(Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása teljes eglszlben az Önkormányzatnál maradt  

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és 

működtetése Szentgotthárdon 

 

A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET Szentgotthárdi 

Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott részének 

működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé válik.  Továbbra is 

nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal és a kft között. 

Ehhez kapcsolódhat a Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése is melynek keretében ezt a 
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szervezettet is be kel vonni az önkormányzati feladatok megoldásába,  Az önkormányzat 

vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a 

vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, 

a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A 

vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 

 

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

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1-

től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása befejeződött, a 

tartozások rendezése megtörtént, a követelések behajtása folyamatban van- ez átszállt az 

Önkormányzatra. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol napi egyeztetés történik a 

Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a 

közterület-felügyelettel.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2014. és 2015-

es év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 
2016. 

2017.01.01– 

2017.10.15. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

4.158.e-Ft 17.184.e-Ft 

Ebből: 

 
2016. 

2017.01.01– 

2017.10.15. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
0.–Ft 8.253.e.-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

0.-Ft 0. -Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
1.192.e. –Ft  7.142.e.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
2.966.e -Ft 1.787.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

önkormányzati bevétel 

0.-Ft 0.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 2016-ban 0.-Ft  

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

- Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalékfizetése: 2016-ban: 

3.157.262.-Ft (tőkekivonás) 

 

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

kivételével)  

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

mentességünk van 2012-től) 

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

 2014-ben: 5.397.804.-Ft (ebből: közterület: 3.969.189.-, haszonbérlet: 1.428.615.-Ft) 
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 2015-ben: 8.473.853.-Ft (ebből közterület: 2.221.934.-Ft, haszonbérlet: 1.451.919.-Ft, 

Charpatia vízerőmű: 4.800.000.-Ft, tekepálya: 542.830.-Ft) 

 2016-ban: 3.547.312.-Ft (ebből közterület: 1.724.091.-Ft, haszonbérlet: 1.354.971.-Ft, 

tekepálya: 468.250.-Ft) 

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

   

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

évre, az inflációval történő emelések ellenére is) 

 2013-ban: 27.661.e.-Ft. 

 2014-ben: 25.939.297.-Ft 

 2015-ben: 30.699.500.-Ft 

 2016-ban: 30.883.117.-Ft 

 

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

származó bevételek összege: 

 2013-ban: 7.229.603.-Ft 

 2014-ben: 8.473.847.-Ft 

 2015-ben: 8.448.885.-Ft  

 2016-ban: 8.259.660.-Ft 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2016. 2017.01.01– 2017.10.15. 

14.350.e.-Ft 33.977.e. –Ft 

2017-ben: a 01/14 és 014/16 hrsz-ú ingatlanok vételár rész: 30.355.500.- 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke: 

2015: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft 

2016.ban: hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken. 

 

9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft 

 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

Javaslat:………………………………………………………………………………….. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2018. évre 

vonatkozó az Előterjesztés  1. számú melléklete szerint módosítja. 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

Szentgotthárd, 2017. október 16. 

 

 

          

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr.Dancsecs Zsolt 

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

A 2018.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási 
irányelvek 

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 
 
I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
2. Külterületi ingatlanok 
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő) 
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 
  
1.) Belterületi ingatlanok: 
Hasznosítható ingatlanok: 
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak: 

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

egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat 
kiépítése. A 2016. évben esedékes településszerkezeti terv és a 
Szentgotthárd területére kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési 
Szabályzat elkészítése során e területekre különleges figyelmet kell 
fordítani. 

- Az „Akasztó domb” nyugati oldalán (8 db telek) és keleti területén 
elhelyezkedő területek értékesíthetőségének, illetve 
hasznosíthatóságának vizsgálata  

- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi 
ingatlanok esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon 
értékesítéséről. 

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles 
befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  
 A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) 
hasznosítása a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra. 
 
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban  
Rábakethelyi és Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét  
célszerű megteremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre 
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cselekvési tervet kell készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök 
megszerzésének tervét is tartalmazza. 
Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési 
telkek kialakításához szükséges ingatlanokat meg kell vásárolni, majd művelés alól 
kivonni, s telekalakítást követően közművesíteni.   
 
József A. u. 29. és 33 sz. alatti beépítetlen területek hasznosítását szorgalmazni kell 
– az ingatlanok fejlesztésére elképzelés(eke)t kell készíteni. 
 
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park 
KFT működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba 
vállalkozások letelepítéséről gondoskodni kell.   
További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek 
megszerzése által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második 
ütemben az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as 
gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése a magyar államtól. 
 
A városi sporttelep tulajdonjogának rendezéséhez a szükséges, Képviselő – testület 
által elfogadott megállapodást alá kell írni,  annak   üzemeltetéséről gondoskodni 
kell. . 
 
2.) Külterületi ingatlanok: 
 
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 
 
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú 
ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért. 
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 
 
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 
 
2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 
erdőgazdálkodó a felelős. 
 
3.) Lakások: 
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Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 
forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.  
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások 
értékesítésének szabályait.  
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-
igénylők nagy számát.  
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos 
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét, az új építésű (8 éven belül épült) 
lakások bérleti díjának megállapításához plusz kategóriát kell beépíteni a lakbérek 
megállapításáról szóló rendeletben szabályozott jelenlegi korrekciós tényezők közé.  
 
A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanya” további fejlesztését, 
átépítését napirenden kell tartani. Az ingatlan átalakításához pályázati 
lehetőségegeket vizsgálni kell. A munkásszálló kialakítására benyújtott pályázat 
sikeressége és megvalósulást követően annak üzemeltetéséről, s maximális 
kihasználtságáról gondoskodni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek 
hasznosítására is fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni. 
 
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
Üzlethelyiségek: 
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy 
a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött 
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  
Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 
 
Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), a hivatal épületének 
felújítását, tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.  
 
 
5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 
üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének 
előfeltétele a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan 
megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös 
üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat 
számára előnyös formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját 
valamennyi szervezet esetében egységes elvek alapján a következő évben ki kell 
alakítani.    
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II. Vagyonkezelői jog létesítése 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 
2017. január 1-től a köznevelési intézmények (Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., 
Vörösmarty M. Gimnázium, Kollégium, Takács Jenő Zeneiskola) működtetése a 
tankerületi központot illeti meg, így azok az illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerülnek. 
Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és 
a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, 
működtetésük a tankerületi központot illeti meg,  
 
Törekedni kell arra, hogy a Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti 
oktatási intézményekben a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása és 
kezelése Önkormányzat irányítása alatt maradjon.  
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben 
a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok 
teljes egészében az önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása 
városi sportcélokra fontos feladat ezen a területen.   

IV. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon 

 
- A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon 
kezelőjévé válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Ehhez kapcsolódhat a Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft működtetése is melynek keretében ezt a szervezettet is be kel vonni az 
önkormányzati feladatok megoldásába, Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek 
a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy 
sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a 
városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A 
vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése 
is a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 
- Az elnyert, ingatlanok fejlesztését is magával hozó pályázati projektek 
megvalósítása során jelentős változás következik be ingatlanvagyonunkban.: Ipari 
Park III. kialakítésa kapcsán területek megszerzésére és azok fejlesztésére lesz 
szükség. 
A Kossuth L. u. – Kethelyi út kerékpárút fejlesztése, a Várkert fejlesztés és a 
pályázat sikeressége esetén a Laktanya fejlesztése  során jelentősen növekedni fog 
az érintett területek állaga és vagyoni értéke, ugyanakkor fel kell készülni az azok 
özemeltetésével kapcsolatosan felmerülő üzemeltetői feladatok növekedésével is. . 
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Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

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

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

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

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

 

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

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

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

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

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    
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Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 
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26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60      
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

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

63      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 
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79 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 

S
z
tg

-F
a
rk

a
s
fa

 

109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 
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134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

183 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 
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184 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

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

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

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

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

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

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

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

192 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 
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Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok: 

 

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

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

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

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

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

 

 

 

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

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Elhelyezkedés 

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

 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 

Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

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

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

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

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

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

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

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

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

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

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

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

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

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

Sztg-Rábatótf. 
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Tárgy: Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, illetve a forgalmi rend 

felülvizsgálata 
 

ELŐTERJESZTÉS   

a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  

Bevezetés 

 

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

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

települési önkormányzatok tulajdonában vannak.  

 Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a 

Képviselő-testület 2016. októberi ülésén foglalkozott. 

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

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

jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott 

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

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

vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. 

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

egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a 

képviselő-testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti 

jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, 

behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatásköre 

tartozik. Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a 

sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.  

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

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

is.  

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

 8.sz főútvonal  

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

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

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

Rábafüzes összekötő út)   

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

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

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

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

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

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

 

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

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, 

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

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

jelzőtáblákat ezen utak mentén.  
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Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2017. október 12. ülésén 

foglalkozott az előterjesztés III. fejezetében részletezett forgalmi rend változási javaslatokkal 

is, ahol ismertetjük a bizottsági ülésen a javaslatokkal kapcsolatban kialakított álláspontot is.  

 

 

II. 

Útfelújítások 

 

A Képviselő-testület 2017. februári ülésén foglalkozott a 2017. évre vonatkozó 

önkormányzati utak burkolat-felújításával és 44/2017. számú határozatában döntött a Kilián 

Gy. utca, a Szentgotthárd 475/38. hrsz.-ú út (Radnóti úti játszótérhez vezető út), a Dózsa Gy. 

úti járda burkolat-felújításáról, illetve a Kossuth L. utcai parkoló – Fürdő utca összekötéséről 

és a Május 1. úti autóbuszöböl felújításáról. Továbbá a közlekedési hatóság kötelezése alapján 

idén készült el a Szentgotthárd 1377/6. hrsz.-ú közút forgalomtechnikai átalakítása. A fent 

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

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

 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Kilián Gy. utca 150,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása 

150,00 fm hosszúságú 620,00 

m
2
-es felületű burkolatának 

teljes szélességű felújítása (2 

rtg-ben: kiegyenlítő + 

kopóréteg), útpadkák 

kialakítása, közműaknák 

szintbeemelésével 

9.633.457,- Ft 

2., Szentgotthárd 475/38. 

hrsz.-ú út (Radnóti úti 

játszótérhez vezető út) 

45,00 fm  hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása 

45,00 fm hosszúságú 190,00 

m
2
-es felületű burkolatának 

felújítása, új 2 rtg.-ű AC-11-es 

jelű hengerelt aszfaltréteg 

készítése, beton folyókával, 

stabilizált útpadkával 

2.327.853,- Ft 

3., Dózsa Gy. úti járda   

360,00 m hosszúságú 

útszakasz teljes szélességű 

burkolat-felújítása  

360,00 fm hosszúságú 586,00 

m
2
-es felületű burkolatának 

felújítása, új 2 rtg.-ű AC-8-as 

jelű hengerelt aszfaltréteg 

készítése, tetőlefolyók 

bekötése, rácsos folyókák 

építése, finom tereprendezés 

6.927.685,- Ft 

4., Szentgotthárd 50. hrsz 

parkoló északi oldalán 

ingatlancsatlakozás 

kiépítése a Szentgotthárd, 

Fürdő utca irányába 

68,10 m2 felületen 

aszfaltburkolat készítése 2 rtg.-

ben AC-11 j. aszfaltkeverék 

beépítésével. Nemesített padka 

készítése 1,25 - 1,25 m 

szélesen, 10 cm vtg.-ban. 20,00 

m
2
 felületen a zöldterület 

rendezése 

1.194.351,- Ft 

5., Szentgotthárd, Május 1. 

utcai déli oldali buszöböl 

82,00 m
2
-es felületű 

burkolatának felújítása 

Új burkolatalap készítése 

összesen 82,00 m
2
  felületen A 

megsüllyedt 77,00 m
2
 felületű 

térkő burkolat helyreállítása 

3.028.185,- Ft 
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depón lévő térkőből, illetve 

15,40 m
2
 pótlása. Járdaburkolat 

újra aszfaltozása 64,00 m2 

felületen AC-8 j. 

aszfaltkeverék beépítésével 

6., Szentgotthárd 1377/6. 

hrsz.-ú  közút 
forgalomtechnikai átalakítása 

VÉ-KO Invest Kft. által 

készített M24-2/2016. számú 

engedélyezési 

tervdokumentáció alapján 

A közlekedési hatóság által 

engedélyezett terveknek 

megfelelően Szentgotthárd 

1377/6.  hrsz.-ú közút 

forgalomtechnikai átalakítása 

(ívkorrekció, kiemelt szegély 

építés, várakozó helyek 

kialakítása, csapadékvíz-

elvezetés, burkolat-felújítás) 

7.529.431,- Ft 

 

Továbbá idén a sikeres Terület- és Településfejlesztési Operatív Programoknak  a városi 

közlekedés fejlesztésével kapcsolatos pályázatok előkészítései is zajlanak, így a Kossuth L. – 

Kethelyi út pályázattal érintett szakaszán  irányhelyes kerékpárút építésével, illetve az 

iparterületi fejlesztésekkel kapcsolatban a Felsőliget utcában gyalog, illetve kerékpárút, 

buszöbölpár, buszforduló, valamint az ipari park III. ütemén új feltáró út építésével 

kapcsolatos tervek elkészíttetése, engedélyezési eljárások lefolytatása. Továbbá elbírálás alatt 

van a VP külterületi utas pályázatra benyújtott Szentgotthárd – Farkasfa városrészen lévő 

Kiserdő u., illetve Zsilavek – Feketetó tó u. felújítása. Sajnos a Szentgotthárd, Hunyadi út 

önkormányzati szakaszának burkolat-felújítása benyújtott pályázatunkra nem nyertünk 

támogatást. 

 

Forgalmi rend változások 

 

Tájékoztatás a legutóbbi 2016. októberi ülésen, a 232/2016. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

Szentgotthárd - Rábatótfalu, Akác utca 3,50 tonnás 

súlykorlátozás elrendelése 

A Képviselő-testület a súlykorlátozást 

nem támogatta 

Szentgotthárd - Zsida, Szépvölgyi utca 

lakóingatlanokkal rendelkező szakaszán 3,50 tonnás 

súlykorlátozás elrendelése 

A Képviselő-testület 232/2016. számú 

Képv. test hat 2. pontjában elrendelt 

súlykorlátozást 16/2017. számú 

határozatával visszavonta 

 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú 

ingatlanon (régi piac) lévő parkolóba orral előre 

történő beállás elrendelése 

A kiegészítő tábla kihelyezése 

megtörtént 

 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú 

ingatlanon (régi piac) lévő parkoló összekötése a 

Fürdő utcával  

A Képv. testület 301/2016. számú 

határozatában döntött az összekötésről.  

Az összekötés megtörtént a műszaki 

átadás-átvétel folyamatban van 

Szentgotthárd – Rábakethely, Kis utca Sallai I. utca – 

Bem J. utca közötti szakaszán a Bem J. utca irányába 

egyirányú közlekedés elrendelése 

A Képviselő-testület 132/2017. számú 

határozatának 1. pontja alapján nem 

támogatta az egyirányú közlekedés 

elrendelését  

Szentgotthárd, József A. utca 25-27. lakóingatlanok 

előtt várakozási tilalom munkanapokon történő  

A kiegészítő tábla elhelyezése 

megtörtént. 
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elrendelése 

Szentgotthárd 1417/11, 1417/13, 1417/14, 1410/2, 

1412/2, 0175/2 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő 

közút elnevezése 

Az utca elnevezése 275/2016. számú 

Képv. testületi határozattal megtörtént 

(Fácános utca) 

Szentgotthárd, Széll K. tér 19. alatti épület 

kapualjában történő behajtás, illetve a Széll Kálmán 

tér szökőkút mögötti részén a közlekedés rendjének 

kérdése  

A Képviselő-testület 132/2017. számú 

határozatában 2. pontja alapján nem 

változtatott a tárgyi útszakaszok 

közlekedési rendjén  

 

Továbbá a Képviselő-testület 2017. augusztusi ülésén hozott 194/2017. számú határozatában 

támogatta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósítandó 

Kossuth L – Kethelyi út cca. 1.300 méteres szakaszán (Tompa M. utcától – Brenner János 

térig) irányhelyes kerékpársávok kialakítását.  

 

III.  

Javaslatok  

 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

1. Szentgotthárd, Kilián Gy. utca teljes felújítása (hiányzó részeken csapadékvíz-

elvezetés kiépítése, teljes szélességű burkolat-felújítása) a közelmúltban fejeződött 

be. Már korábban is jelezték az ott lakók, illetve az út rossz állapota is azt 

bizonyította, hogy az utca egy részén történő folyamatos parkolások akadályozzák 

elsősorban a nagy gépjárművek közlekedését. A parkoló járműveket ezek a nagy 

gépjárművek csak az útpadkára, vagy esetleg a csapadékvíz-elvezető folyóka 

igénybevételével tudják kikerülni és az útpadka, illetve folyóka teherbírása már 

nem olyan, mint az úttesté és ezáltal folyamatosan lejárták az útpadkát, így 

mellette lévő útburkolat, illetve a beton folyóka is sérült (leszakadt). Az utca 

meglévő paraméterei (szűk keresztmetszete) nem teszik lehetővé, hogy a 

folyamatosan parkolni lehessen az út szélén a közlekedés akadályozása nélkül. A 

lakók egy része is folyamatosan jelzi hivatalunk felé ezt a problémát. Az út új 

burkolatának, padkájának, csapadékvíz-elvezető rendszerének védelme 

érdekében javasoljuk az utcában mindkét oldalon várakozási tilalom 

elrendelését. A korlátozást a nagy kommunális szolgáltató gépjárművek (pl.: 

hulladékszállító gépjárművek) akadálytalan közlekedése érdekében 

javasoljuk elrendelni, amelyek napközben közlekednek, ezért a korlátozást 

ugyancsak az ott lakók javaslatára 7:00 – 17:00 közötti időszakra lenne 

célszerű elrendelni (1. számú melléklet). Ezzel nagy gépjárművek akadályozása 

megszűnne és egyúttal, akinek gondot okoz saját ingatlanán az autó tárolása az 

továbbra is megállhat munkaidőn kívül a háza előtt. Véleményünk szerint az 

István király utca végén a Termálfürdő nem használt hátsó bejáratához annak 

idején kiépített közterületi parkolókat használhatnák azok a gépjárművel 

rendelkező lakók, akiknek gondot okoz gépjárművük saját ingatlanukon történő 

elhelyezése. 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről is megállapításra került, hogy a Kilián Gy. utca zsákutca, így 

közlekedésbiztonsági szempontból nem feltétlenül indokolt a várakozás 

megtiltása, de az út meglévő szűk paraméterei miatt viszont ők is indokoltnak 

tartják a várakozási tilalom elrendelését. 
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2. A közterület-felügyelők a helyszíni tapasztalataik alapján jelezték, hogy a 

Szentgotthárd, Szabadság téri Liget déli oldalán lévő útszakaszon (Vörösmarty 

utca folyatatása a Szabadság téri Ligetnél) a folyamatos parkolások akadályozzák 

az Árpád út – Szabadság téri Liget déli oldalán lévő út – Petőfi utca 

kereszteződésében a közlekedést.  A Szabadság téri Liget déli oldalán lévő út 

lakóházak felöli oldalán az útkereszteződés közelében folyamatosan parkolnak. Az 

iskolai tanítás kezdés-befejezéskor ezen az úton folyamatosan érkező 

gépjárműveknek az Árpád útra történő kikanyarodáskor a parkoló gépjárművek 

miatt át kell húzódniuk az út bal oldalára. Ennek következtében az Árpád útról, 

vagy a Petőfi utcából erre az útszakaszra bekanyarodni kívánó gépjárművek nem 

tudnak behajtani erre az útszakaszra a bal oldalon folyamatosan feltorlódó autósor 

miatt. Ennek a problémának a megoldása érdekében javasoljuk az utcában 

Árpád út felöli végében 30 m hosszon megállási tilalom elrendelését (2. számú 

melléklet).   
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről is megállapításra került, hogy indokoltnak tartják a korlátozás 

bevezetését, egyúttal javasolták esetleg itt is az időkorlát bevezetését az 

tanításokhoz igazodóan. 

3. Ugyancsak a közterület-felügyelők a helyszíni tapasztalataik alapján jelezték, hogy 

a Szentgotthárd, Rózsa F. utcának a Szent Erzsébet utca – Tompa M. utca közötti 

déli oldalán a folyamatosan parkoló gépjárművek kikerülése balesetveszélyes 

helyzeteket okoz a nehezen belátható útkanyarulat miatt (nem lehet időben észlelni 

a Zsidai út felől érkező gépjárműveket) A kérdéses szakaszon családi házak 

találhatóak, ezért nem indokolt, hogy folyamatosan az utcán tárolják az ott lakók a 

gépjárműveiket. A folyamatosan jelentkező balesetveszélyes helyzetek 

elkerülése érdekében javasoljuk a megállási tilalom kiterjesztését a Rózsa F. 

utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől – Tompa M. utca kereszteződéséig 

terjedő szakaszára (3. számú melléklet).  
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről is megállapításra került, hogy indokolt ezen az útszakaszon a 

megállási tilalom kiterjesztése. 

4. Lakossági kérelem érkezett hivatalunkhoz (4. számú melléklet), hogy a 

Termálfürdő iskola felöli bejáratánál, illetve az István király utca felőli 

végében lévő összesen 3 db forgalomlassító küszöböt (fekvőrendőrt) távolítsuk el, 

vagy részlegesen távolítsuk el csak a kimeneti irányokba félpályán maradjanak. A 

kérelem indoklásaként leírták, hogy egyébként is 30 km/h sebességkorlátozás van 

érvényben az útszakaszon, a gyorshajtókkal szemben nem védenek ezek a 

fekvőrendőrök az egymás közötti nagy távolságok miatt, illetve egy lehetséges 

alternatív útvonal lehetne ez az útszakasz a városközpont tehermentesítésére, de az 

indoklás szerint a fekvőrendőrök miatt nem használják az autósok. Annak idején 

azzal az indokkal kerültek ki ezek a forgalomlassító küszöbök, hogy a 

Termálfürdő előtti területre nagy sebességgel érkeztek a járművek útszakaszra és 

így veszélyeztették a közlekedés biztonságát, a gyalogosok testi épségét. A 

Termálfürdő előtti „útszakasz” jelen pillanatban a fürdő épületét magában foglaló 

önkormányzati ingatlanon, egészen pontosan természetben a fürdő parkolóján 

vezet keresztül, tehát nem közút. A félpályás elbontásuk pedig véleményünk 

szerint balesetveszély forrása lesz egyben, mivel mindenki ki akarja majd kerülni 

és át fog térni a másik forgalmi sávba. A kérelem tárgyát képező, korábban 

kihelyezett forgalomlassító küszöbök elérték a céljukat, hiszen az arra közlekedők 

már nem tudnak olyan nagy sebességgel behajtani a Termálfürdő előtti parkolókba 

és ezáltal nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, a gyalogosok testi épségét. 
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A fentiek alapján nem javasoljuk a forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) 

eltávolítását.  

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről is megállapításra került, hogy közlekedésbiztonsági 

szempontból nem indokolt az eltávolításuk.   

5. Közmeghallgatáson tett lakossági felvetés alapján vizsgáltuk a Szentgotthárd, 

Hunyadi út József A. utca – Május 1. útig terjedő szakaszán egy új gyalogos-

átkelőhely létesítését, illetve időközben lakossági jelzésekből felmerült még a volt 

Tűzépnél megépült tömbházak előtti részre is új gyalogos-átkelőhely létesítésének 

igénye. A Hunyadi út  Széll Kálmán tér – Május 1. úti kereszteződésig tartó 

szakasza és az Ady E. úti kereszteződéstől a temetőig terjedő szakasza 

önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű egyéb szakaszai állami tulajdonban és 

kezelésben vannak. A Hunyadi út József A. utca – Május 1. útig terjedő szakasza 

cca. 400 m hosszúságú és az elején (gimnázium épülete előtt), illetve a végén a 

Május 1. úti kereszteződésénél van jelenleg gyalogos-átkelőhely. A közbenső 

szakaszon a gyalogosok céljaiknak megfelelően a két átkelőhely között 

alkalomszerűen, bárhol keresztezik az utat úti céljuk elérése érdekében. 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 közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet). Az előírások szerint gyalogos-

átkelőhelyet csak akkor kötelező kijelölni, ha a járműforgalom a csúcsórában az 

1000 járműáthaladás fölé emelkedik. A helyi rendőrség tájékoztatása alapján, az 

útszakaszon személyi sérüléssel járó baleset a közelmúltban nem történt. 

Amennyiben az útszakaszon egy új gyalogos-átkelőhely létesülne, attól még 

feltételezhetőleg a többi szakaszhoz hasonlóan az úti céljuknak megfelelően bárhol 

átkelnének a gyalogosok. Új gyalogos-átkelőhely létesítése terv-, illetve 

engedélyköteles, eljárás során vizsgálni kell többek között a közút megvilágítási 

szintjét, illetve az akadálymentesítést is. A kérdést vizsgáló közlekedési szakértő 

csatolt véleménye (5. számú melléklet) alapján inkább a vonali 

forgalomcsillapítást (sebességkorlátozás, keresztirányú hullám, átépítések stb.), 

illetve „átmenő” forgalom útbaigazító táblákkal történő terelését javasolja a Május 

1 út irányába. Ezekkel az intézkedésekkel véleménye szerint az utca lakossági 

élettér a bevásárló, gazdasági, tartózkodási és pihenési funkcióra alkalmassá válik. 

A fentieket is figyelembe véve egyelőre nem javasoljuk új gyalogos-átkelőhely 

kijelölését ezen a szakaszon. Erre a kérdésre a volt kaszagyári, illetve a volt 

buszpályaudvar területének rendezésével egyidejűleg kellene visszatérni. 
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről elhangzott, hogy véleményük szerint megfelelő távolságra 

vannak ezen a szakaszon a gyalogos-átkelőhelyek, a rehabilitációs kórház 

környékén hiányzik inkább szerintük, illetve ezen ülésen a bizottság részéről még 

a volt Hunyadi vendéglő előtti szakaszon merült fel új gyalogos-átkelőhely 

létesítésének igénye. 

6. Többen jelezték hivatalnál, hogy a nehezen belátható út - kereszteződéseknél, - 

csatlakozásoknál forgalomtechnikai tükröket helyeztessünk ki. Indoklásuk 

szerint elsősorban az úttal párhuzamos várakozóhelyeken és az út szélén parkoló 

járművek miatt nehéz a kereszteződéseket, csatlakozásokat belátniuk. Az elmúlt 

időszakban érkezett jelzések alapján ezek a helyszínek:  Szentgotthárd 145. hrsz.-ú 

út – Kethelyi út, Szentgotthárd 50. hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló (régi piac) – 

Kossuth Lajos utca, Szentgotthárd 33., 35. hrsz.-ú ingatlanokon lévő parkoló – 
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Kossuth L. utca, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal kijárata – Széll 

Kálmán tér stb. A forgalomtechnikai tükrök kihelyezésével érintett útszakaszok 

állami tulajdonban és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében vannak, ezért 

kihelyezésük esetén az állami közútkezelő hozzájárulását is be kell szerezni. 

Ebben a kérdésben most a Képviselő-testület elvi döntését kérjük, hogy 

mérjük-e fel ezeket a helyszíneket és a jövő évi költségvetésben tervezzük-e a 

kihelyezésük költségét. Az biztos, hogy ennek jelentős költségkihatása van, 

csak az igazán veszélyes és igen indokolt esetekben érdemes ezzel foglalkozni, 

az ilyen szempontból veszélyes helyeken pedig álláspontunk szerint vannak 

kihelyezve tükrök.  
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről elhangzott, hogy nem tartják indokoltnak kihelyezésüket, mert 

kellő odafigyeléssel biztonságosan ki lehet fordulni ezekből az 

útkereszteződésekből. 

7. Az előterjesztés 6. számú mellékletéhez csatolt levél alapján kérik, hogy a Jókai 

M. utca 2-6. számú ingatlanok előtt korlátozzuk a várakozásokat. A kérelem 

indokaként előadták, hogy véleményük szerint a közeli szociális intézményben 

dolgozók, illetve oda érkezők egész nap a Jókai Mór utcában az ő házaik előtt 

parkolnak, annak ellenére, hogy nem túl messze az utca túlsó végén egy ingyenes, 

de még kihasználatlan kiépített parkoló is van. Javasoljuk a Jókai M. utca 2-6. 

számú ingatlanok előtti szakaszra várakozási tilalom elrendelését, azzal a 

kitétellel, hogy az ott lakók engedéllyel várakozhassanak ezen a szakaszon, 

illetve ezen a jelzőtáblán egyúttal jelölni kellene az onnan 200 méterre lévő 

ingyenes parkolót is (7. számú melléklet).  

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a 

rendőrség részéről is megállapításra került, hogy egyetértenek a tárgyi útszakaszon 

a várakozás korlátozásával és egyúttal az érintett intézmény felkeresését is 

javasolják a dolgozóik intézmény területén belüli parkolásának megoldása 

érdekében.  

8. A József A. utcába jelenleg a hamarosan beépítésre kerülő, illetve a közelmúltban 

elbontott lakóingatlanok helyén ideiglenes parkolásra is alkalmas területek lettek 

kialakítva a parkolási gondok megoldása érdekében. Ezek az ingatlanok nagyon 

értékes belvárosi építési területek, amelyek reményeink szerint hamarosan 

beépülnek, ezért időben gondoskodnunk kell új parkolási lehetőségek 

biztosításáról. A közelben lévő volt Falco telephelye adja magát többek között 

parkoló kialakítására is. A Wesselényi utca felöli hátsó bejáraton keresztül 

megközelíthető lebetonozott terület megszerzésével viszonylag gyorsan és 

költségtakarékosan lehetne a terület végleges hasznosításáig ideiglenes parkolót 

kialakítani. Ebben a kérdésben jelen előterjesztés keretein belül még nem kellene 

dönteni, mivel a volt Falco telephely ingatlanának kérdésével külön előterjesztés 

foglalkozik.  

 

 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Kilián Gy. utcában várakozási tilalom 

elrendelése 7:00 – 17:00 között (2 db 

jelzőtábla, 2 db kiegészítő tábla) 

63.000,- Ft  



 
137 

2., Szabadság téri Liget déli oldalán 

megállási tilalom elrendelése (1 db 

jelzőtábla, 1 db kiegészítő tábla) 

31.500,- Ft 

3., Rózsa F. utcában megállási tilalom 

kiterjesztése (jelzőtábla áthelyezés)  

7.500,- Ft 

4., István király utca forgalomlassító 

küszöbök (fekvőrendőrök kérdése) 

- 

5. Hunyadi J. utcában gyalogos-átkelőhely 

építése 

- 

6. Forgalomtechnikai tükrök kérdése elvi döntés 

7., Jókai Mór utca várakozás korlátozása (1 

db jelzőtábla, 1 db kiegészítő tábla) 

31.500,- Ft 

8., Volt Falco telephely ideiglenes parkoló 

kialakítása 

külön előterjesztésben 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát. 

 

 

H a t á r o z a t i    J a v a s l a t 
 

1.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Kilián Gy. utca mindkét oldalán várakozási tilalom 7:00 – 17:00 

óra közötti időszakban történő elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2017. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Kilián Gy. utca mindkét oldalán várakozási tilalom 7:00 – 17:00 

óra közötti időszakban történő elrendelésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. 
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Szabadság téri Liget déli oldalán lévő útszakasz lakóingatlanok 

felöli oldalán az Árpád úti végétől 30 m hosszon megállási tilalom 

elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2017. évi költségvetése 

út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Szabadság téri Liget déli oldalán lévő útszakaszon megállási 

tilalom elrendelésével.  

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől – Tompa M. 

utca kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalom elrendelésével. A  

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2017. évi költségvetése út – híd keret 

terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől – Tompa M. 

utca kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, István király utcában, illetve a Termálfürdő Füzesi út felöli 

bejáratánál lévő forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) eltávolításával.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

István király utcában, illetve a Termálfürdő Füzesi út felöli bejáratánál lévő 

forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) eltávolítása kérdésében az alábbi 

döntést hozza: … 

 

Határidő:  ….. 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

5. 
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Hunyadi J. utca József A. utca Május 1. út közötti szakaszán új gyalogos-

átkelőhely kijelölését nem támogatja. Az utca forgalomtechnikai kérdésére a volt 

kaszagyári tömbterület, illetve a volt Hunyadi út buszpályaudvar rendezésekor 

vissza kell térni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Hunyadi J. utca József A. utca Május 1. út közötti szakaszán új gyalogos-

átkelőhely kijelölésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …. 

 

Határidő:  2016. december 01. 

Felelős:   Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy készüljön egy felmérés azokról a nagy forgalmú, nehezen belátható 

útkereszteződésekről, illetve - csatlakozásokról, ahová forgalomtechnikai tükrök 

kihelyezése indokolt. A megvalósításukhoz szükséges fedezetről pedig a 

pénzügyi lehetőségek függvényében a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 

évi költségvetése elfogadásakor dönt. 

 

Határidő:  2018. évi költségvetés elfogadása 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

forgalomtechnikai tükrök kihelyezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

...  

 

Határidő: … 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Jókai M. utca 2-6. számú ingatlanok előtti szakaszon „kivéve 

engedéllyel” feliratú kiegészítő táblával ellátott várakozási tilalom 

elrendelésével. A korlátozással érintett útszakaszon történő várakozást a 

Szentgotthárd, Jókai Mór utca 2., 4., 6. számú ingatlanokon lakó gépjármű 

tulajdonosok részére lehet engedélyezni.  A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2017. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

     Határidő: 2017. november 30. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Jókai M. utca 2-6. számú ingatlanok előtti szakaszon várakozási 

tilalom elrendelésével.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2017. október 16.  

                  
 Doncsecz András 

 Városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: 

 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 

BEJEK LÁSZLÓ         

9700 Szombathely,  

Alsóhegyi u. 60/A. 

 

 

 

 

Ügyszám: 7 /2017.             Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

                                                           Hivatal 343-7/2017 számú  

megrendelésének megfelelően                                                              mérnök szakértői 

munka végzése 

 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

 

 

  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 343-7/2017 számú, 2017. február 7.- én kelt E-

mail 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: 

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 
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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. 

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)  
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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 

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:  
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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 gyalogos-

átkelőhely megépítése. A főútvonalon – az előzőekben írt jogszabály alapján - a gyalogos 

csak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen mehet át, a ’közelében”-t nem kell vizsgálni.   

 

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 

  



 
151 

6.sz. melléklet 
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7.sz. melléklet 

 


