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TOP Óvoda bővítés pályázat költségnövekmény.
TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény.
Rendezési terv módosítása – új eljárás.
23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
M8 autóút 188+600 km szelvényébe tervezett kihajtóágánál a 8-as főút
0+100 és 0+300 km szelvényében a közvilágítás üzemeltetése.
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Tárgy: TOP Óvoda bővítés pályázat költségnövekmény
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. augusztus 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1 kódszámú
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” felhívására a Játékvár Óvoda bővítése és energetikai
felújítása tárgyában. A pályázat 2017. évben 150.000.000,- Ft támogatásban részesült,
biztosítandó önerő 1.300.000,- Ft, összköltség 151.300.000,- Ft mellett. A Képviselő-testület
103/2016. számú határozatával további 26.647.200,- Ft saját forrást biztosított a projekten
kívül a kapcsolódó, de a projektben el nem számolható többletköltségekre (felújításra
2.570.000,- Ft-ot; udvarra 9.500.000,- Ft-ot; tornaszoba eszközbeszerzésére 2.000.000,- Ft-ot;
közbeszerzési díj kiegészítésére 430.000,- Ft-ot; kommunikációra 100.000,- Ft-ot; tervezésre
9.347.200,- Ft-ot; műszaki ellenőrzésre, tervezői művezetésre 2.700.000,- Ft-ot). A 103/2016.
számú határozat 3. pontjában arról is hozott döntést a Képviselő-testület, hogy megvizsgálja
annak lehetőségét, hogy további 16.000.000,- Ft-ot biztosítson az udvari parkolók
kialakításához.
A projekt keretében az óvoda 68 m2-es tornaszobával, 16 m2-es szertárral (a tornaeszközök
biztonságos tárolásához) és 75 m2-es többfunkciós közösségi térrel bővül, melyek - tekintettel
a jelenlegi kialakításra és elrendezésre - új épületszárny hozzáépítésével valósíthatók meg. A
meglévő épületszárnyak központi részén új akadálymentesített bejárat létesül, melyen
keresztül a bővítés is elérhetővé válik, egy meglévő helyiségből akadálymentes
mellékhelyiség készül. A felújítás során megvalósul a régi épületszárnyak utólagos
hőszigetelése és a nyílászárók cseréje is.
A Támogatási szerződés aláírására 2017. júniusában került sor, a projekt megvalósítására
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. Projekt zárás dátuma: 2019. június 30.
Az építési engedélyes tervek 2017. november 30-ig elkészültek, az építési engedélyt
megszereztük. A kiviteli terveket 2018. február végén vettük át. A projektben szereplő tételek
műszaki tartalmára nemrég a tervezői költségbecslést is frissítettük, amely magasabb összegű
lett, mint a pályázatban 2 évvel ezelőtt megbecsült összeg: bruttó 183.816.380,- Ft. Az
indikatív, előzetes kivitelezői költségbecslés ennél is magasabb összeget mutatott: bruttó 203
millió forintot. Mindez már azt követően, hogy a tervezőkkel, a főépítésszel és a
városüzemeltetéssel a terveket több körben áttekintettük és ahol csak lehetett, egyenértékű, de
az olcsóbb kiviteli megoldásokat választottunk.
A Képviselő-testület ezt követően, még a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
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eljárás megindítása előtt, a 78/2018. számú határozatával a projekt megvalósításához
szükséges saját forrást a 103/2016. sz. határozatban megítélt 1.300.000,- Ft-on felül (a
frissített tervezői költségbecslést alapul véve) további legfeljebb 35.386.380,- Ft mértékig
biztosította a 2019. évi költségvetés terhére. Azzal, hogy kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési szerződés megkötése előtt
újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
FEJLEMÉNYEK:
A Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott módon, a Kbt. 115.§ szerint megindított nyílt
közbeszerzési eljárás keretében 3 ajánlat érkezett be az ajánlattételi felhívásra (lásd: bontási
jegyzőkönyv -> 2. sz. melléklet). A legkedvezőbb érvényes ellenszolgáltatású ajánlat
151.415.618,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 192.297.835,- Ft összegű. Vagyis a pályázati projekt
bruttó 195.077.835,- Ft összegből valósítható meg és ehhez a projektből 150 millió Ft
támogatás áll rendelkezésre, a hiányzó összeg pedig (a projekten belül a saját forrásként
vállat 1.3 M forinton felül) + 43.777.835,- Ft.
Projekten kívül, de a fejlesztéshez kapcsolódóan ehhez még minimálisan hozzájönnek a
tervek kifizetésének, az eszközök beszerzésének (tornafal, tornapadok, tornaszőnyeg,
bordásfal, székek, asztal, polcrendszer a szertárba), a műszaki ellenőr alkalmazásának és az
udvari játszóeszközök bontásának-áttelepítésének költségei. A 103/2016. számú határozatban
vállalt 26.647.200,- Ft „helyett” mindez összesen 16.754.622,- Ft, de ebből már a tervezés
teljes összegét kifizettünk, vagyis itt még 7.407.422,- Ft kifizetésére lehet a megvalósítás
esetén szükség.
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KÖLTSÉGNÖVEKMÉNY IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet a felmerülő költségnövekmény
megigénylésére lehetőséget biztosít. A 3. § (2) alapján, amennyiben a költségnövekmény a
támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor
igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter
gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról. Fontos továbbá az 5. § által
meghatározott főszabály szerint amennyiben a költségnövekmény mértéke eléri az eredeti
támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény NEM támogatható. „5. § Ha a
költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.”
Esetünkben a költségnövekmény összege a támogatási összeghez képest + (bruttó)
43.777.835,- Ft, vagyis + 29,18 %, vagyis a támogatgató költségnövekmény mértéken
belül vagyunk.
A költségnövekmény megítélésére a Vas Megyei Önkormányzat tesz javaslatot és a Kormány
hoz döntést. Tekintettel erre és az igazságügyi szakértő kirendelésére, az elbírálás folyamata
egyrészről hosszadalmas is lehet, másrészről nem egy automatikusan megítélendő
támogatásról beszélhetünk. A kivitelezési szerződés megkötésére ugyan 60 nap áll
rendelkezésre a közbeszerzési eljárás keretében, a munkálatoknak mielőbb neki kellene állni
és a kivitelezési szerződést mielőbb alá kellene írni. A szerződés megkötésével a Képviselőtestület azt a kockázatot vállalja, hogy amennyiben a Kormány nem vagy nem teljes
mértékben biztosítja majd Önkormányzatunk számára a költségnövekményt, azt teljes
egészében saját forrásból kell biztosítania. (Lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat a
saját hozzájárulást csak a projekt végén, tehát jövőre biztosítsa és idén a beruházás
megindulhat csak a támogatás terhére.) A projekt megvalósításától a kivitelezési szerződés
megkötése után az Önkormányzat már nem tud következmények nélkül visszalépni.
A projekttől történő elállás esetén („B” verzió) az eddig felmerült projektköltségek, azaz
mindösszesen 10.727.200,- Ft (közbesz. szakértő díja: 1.270.000,- Ft + közbesz. eljárások
díja: 40.000,- Ft + projekttábla 70.000,- Ft + tervezés: 9.347.200,- Ft) teljes egészében az
Önkormányzatot terhelik úgy, hogy ebből a projektben elszámolni tervezett költség
mindössze 1.380.000,- Ft lenne.
Ezen felül a támogatás összegének visszafizetését a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. §
(4) bekezdése szabályozza a következők szerint: „Az előleg visszakövetelése esetén a
kedvezményezett vagy a szállító az előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. 6:47. §-a
szerinti ügyleti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

A / VERZIÓ
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-201600019 azonosítószámú „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai
felújítása” című projekt megvalósításához szükséges saját forrást a 103/2016. sz.
határozatban megítélt 1.300.000,- Ft-on felül további legfeljebb 43.777.835,- Ft
mértékig biztosítja a 2019.évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a Közbeszerzési Bizottság által legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített
vállalkozóval történő kivitelezési szerződés aláírására.
2.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az 1.
pontban meghatározott + 43.777.835,- Ft költségnövekmény 100%-ának biztosítására az
1. számú melléklet szerint igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz.

3.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projekthez kapcsolódó további
fejlesztések (műszaki tervdokumentáció, az eszközök beszerzése, a műszaki ellenőr
alkalmazása, játszóeszközök áttelepítése) megvalósítására a 103/2016. számú képviselőtestületi határozat 2. pontjának módosításával - a pályázati projekten kívül - további
7.407.422,- forintot biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

B/ VERZIÓ
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-201600019 azonosítószámú „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai
felújítása” című projekt megvalósításához szükséges saját forrást NEM tudja
biztosítani, ezért a projekt megvalósításától eláll. A projekt előkészítése kapcsán
eddig felmerült azon költségeket, amelyek fedezete a pályázati támogatás lett volna,
1.380.000,- Ft összegben saját forrásból a ……………… terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2018. július 31.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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1. számú melléklet
Iktatószám: ……../2018.
Tárgy: A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt költségnövekményére
támogatás igénylése

Magyarné Vadász Irén Igazgató Asszony részére
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Tisztelt Közreműködő Szervezet!
Tisztelt Igazgató Asszony!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1 kódszámú
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” felhívására a Játékvár Óvoda bővítése és energetikai
felújítása tárgyában. A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 azonosítószámú, „A Szentgotthárdi
Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű pályázatunk 2017. évben
150.000.000,- Ft támogatásban részesült, ehhez az Önkormányzatunk által biztosítandó
önerő 1.300.000,- Ft, így a projekt tervezett összköltsége 151.300.000,- Ft volt.
A projekt műszaki tartalmának összeállítása körültekintő tervezés és műszaki előkészítés,
valamint széleskörű szakmai egyeztetést követően, a költséghatékony technológiák és
műszaki megoldások alkalmazásával került meghatározásra. Az építőiparban tapasztalható
jelentős áremelkedésekkel számolva Önkormányzatunk a kiviteli tervdokumentáció végleges
változatát több szakértővel is átnézette és úgy készítette el, hogy a lehetséges csökkentéseket,
egyenértékű, de olcsóbb műszaki kiváltásokat átvezette azokon.
Ezt követően a projekt műszaki kivitelezésére a Kbt. 115.§ szerint megindított nyílt
közbeszerzési eljárás keretében több ajánlat is érkezett, a legkedvezőbb
ellenszolgáltatású ajánlat is bruttó 192.297.835,- Ft összegű, szemben a 2017. 06. 01-én
hatályba lépett IKT-2017-617-I1-00000802 iktatószámú Támogatási Szerződésben az építési
költség sorokon szereplő, a pályázat benyújtásakor (2016.!) tervezett bruttó 148.430.000,Ft-tal. Ezt a legalacsonyabb összegű ajánlatot Önkormányzatunk az építőipar jelenlegi piaci
árszintjének ismeretében el is kívánja fogadni, a költségek további csökkentésére nem látunk
reális lehetőséget. Ezen felül ugyanis bármilyen műszaki tartalom csökkentés már a pályázati
felhívással összhangban megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását sodorná veszélybe.
Ezzel a kiviteli költségtöbblettel a pályázati projekt összköltsége bruttó 195.077.835,- forintra
növekszik, ehhez a pályázati projektből 150 millió Ft támogatás és 1.300.000,- Ft
önkormányzati saját forrás áll rendelkezésre, vagyis a projekt megvalósításához további +
43.777.835,- forintra van szükség.
A város egyetlen és térség székhelyóvodájaként is működő SZEOB Játékvár Óvoda régebbi
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épületszárnya közel 50 évvel ezelőtt, az újabb épületszárny is több mint 30 éve épült! Az
intézmény egészét érintő jelentősebb rekonstrukció azóta nem történt! A 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet egészségfejlesztésre, mindennapos testnevelésre és testmozgás
biztosítására vonatkozó előírásainak az intézmény jelenleg nem felel meg, nem
rendelkezik sem tornaszobával, sem az intézmény működéséhez szükséges többcélú
közösségi térrel sem! A projektben ezen hiányosságokat tervezzük orvosolni, illetve
akadálymentesítést és energiahatékonysági intézkedésként a teljes épület külső hőszigetelését,
valamint a külső nyílászárók cseréjét tervezzük megvalósítani. Önkormányzatunk mindezekre
tekintettel a projektet mindenképp szeretné megvalósítani, ennek érdekében élünk a 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet által biztosított költségnövekmény igénylési lehetőséggel, mivel a
költségnövekmény saját forrásból történő finanszírozására Önkormányzatunk pénzügyi
helyzetéből eredően nincs lehetőség.
A többletkötelezettség mértéke jelentősen meghaladja Önkormányzatunk gazdasági teherbíró
képességét, a kötelező feladataink ellátása is komoly kihívások elé állítja aktuálisan a
településünket. Az Opel Szentgotthárd Kft, mint a legnagyobb helyi adófizető cég tulajdonosi
körének 2017. évi megváltozása és gyártás-kapacitásának csökkenése miatti 300 millió
forintos iparűzési adóbevétel kiesésünk mellett idén az adóerősség-képesség miatti állami
elvonás a 2016-os év iparűzési adóbevételeit veszi figyelembe, vagyis 2018 évben – a
bevételkiesés mellett - további 240 millió Ft elvonással kell megbirkóznunk. Emellett az
Önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás 2018 évi összege is további 216 millió
Ft. Mivel a 2019-es év is hasonló nagyságrendű nehézségek elé állít bennünket, a projekt
kapcsán felmerülő többletköltségeket Önkormányzatunk már képtelen kigazdálkodni.
A pályázati projekten kívül, de a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb olyan költségeket, mint a
műszaki tervdokumentációk elkészítése, a tornatermi eszközök és bútorok beszerzése, a
műszaki ellenőr alkalmazása és az udvari játszóeszközök bontása-áttelepítése, így is teljes
egészében Önkormányzatunk biztosítja a projekttől elkülönülve, saját forrásból, ennek
összege összesen bruttó 16,7 millió Ft. A pályázati projektben ezen túl 1.300.000,- Ft önrész
is szerepel, vagyis Önkormányzatunk a kapcsolódó fejlesztésekre mindösszesen így is 18
millió forintot fordít kizárólag saját forrásokból.
A csatolt 1. számú mellékletben található költségtábla „Módosított költségvetés”-ben található
összegek szerződésekkel, és ajánlatokkal alátámasztottak, illetve konkrét piaci
tapasztalatokra, visszajelzésekre épülnek, így már a projekt végleges, piaci árakkal igazolt
költségvetését tartalmazza.
A 2016-ban benyújtott támogatási kérelem előkészítése során az akkor érvényes piaci árak
szerint történt meg az építési költség meghatározása. Az eltelt több mint két év során az
építőipari árak, anyagköltségek jelentősen emelkedtek, valamint Vas megyében az
ausztriai munkaerő-piac elszívó és árfelhajtó hatása is halmozottan jelentkezett. Fentiek
miatt a pályázat benyújtásakor körültekintően tervezett építési költség a megvalósítás
időszakára nagymértékű költségnövekményt eredményezett. A Kbt. alapján megindított nyílt
közbeszerzési eljárás során beérkezett más ajánlatokat is figyelembe az aktuális piaci ár
alátámasztott.
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A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)
bekezdés c) pontja, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, a …./2018. számú
képviselő-testületi határozatával ezúton kezdeményezi a bruttó 43.777.835,- Ft összegű
költségnövekményre vonatkozó támogatás igénylését.
Kérelmünkben igényelt az összes költségnövekmény: 43.777.835,- Ft, amely összeg a
megítélt támogatási összeg + 29,18 %-a.
Szentgotthárd, 2018. augusztus 01.

Kedvező elbírálásukban bízva, tisztelettel:

Huszár Gábor
polgármester

Mellékletek (papír alapon és elektronikusan / e-mail):
1. Költségnövekmény miatti költségvetési átcsoportosítások bemutatása és
költségnövekmény kimutatás táblázat 1. sz. melléklet
2. Módosított költségvetés (TSZ 1. sz. melléklet)
Mellékletek (csak elektronikus formában / e-mail):
3. Lefolytatott közbeszerzési eljárás bontási, Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv, legkedvezőbb
ajánlat tételes költségvetése.
4. Egyes költségvetési sorokat alátámasztó szerződések:
a. Tervezés (VÉ-KO Kft.)
b. Közbeszerzési szakértő – Megbízási szerződés (Dr. Biró Ügyvédi Iroda)
c. Közbeszerzési eljárási díj (NEKSZT Kft.)
d. Marketing, kommunikációs szolgáltatás – megbízási szerződés (Virtuart Kft.)
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Tárgy: TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. augusztus 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívására az Arany János
Ált. Iskola energetikai felújítása tárgyában. A pályázat 2017. évben 158.818.397,- Ft, 100 %os támogatásban részesült, ebből 154.515.637,- Ft Önkormányzatunk költségvetése, a
fennmaradó összeg a Vas Megyei Önkormányzat projektrésze. (A pályázat konzorciumban
valósul meg a Vas Megyei Önkormányzattal, aki a projektmenedzseri és nyilvánossági
feladatok biztosításáért felel a megkötött szerződés alapján.)
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: utólagos külső, valamint pótlólagos
(padlás-, pince-, lapostető) hőszigetelés; külső nyílászárók cseréje; napelemes rendszer
telepítése (96 db 270 Wp névleges teljesítményű napelem modul); projektszintű
akadálymentesítés. A projekt célja az épület fűtési és világítási energiaigényének csökkentése.
A Támogatási szerződés aláírására 2017. júniusában került sor, a projekt megvalósítására
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de a Támogatási szerződésben vállalt teljesítés, projekt
zárás dátuma: 2019.01.31.
A kiviteli tervdokumentáció elkészült, ezt követően a kivitelező kiválasztására lefolytatott
közbeszerzési eljárás első körben eredménytelen volt, nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A
projektben szereplő tételek műszaki tartalmára tervezői költségbecslés is készült, amely most
2018. júniusban – az újabb közbeszerzési eljárás megindítása előtt - felülvizsgálatra került. Ez
a most készült tervezői költségbecslés magasabb összegű, mint a pályázatban 2 évvel ezelőtt
megbecsült összeg, nettó 134.982.133,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 171.427.309,- Ft. Az indikatív,
előzetes kivitelezői költségbecslés ennél is magasabb összeget mutatott: bruttó 190 millió
forintot.
A Képviselő-testület ezt követően, még a kivitelező kiválasztására irányuló újabb
közbeszerzési eljárás megindítása előtt, a 133/2018. számú határozatával a projekt
megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 31.429.135,- Ft mértékig biztosította a
2019. évi költségvetés terhére, azzal, hogy kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési szerződés megkötése előtt újra a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
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FEJLEMÉNYEK:
A Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott módon, a Kbt. 115.§ szerint megindított nyílt
közbeszerzési eljárás keretében 2 db ajánlat érkezett be az ajánlattételi felhívásra (lásd:
bontási jegyzőkönyv -> 2. sz. melléklet). A legkedvezőbb érvényes ellenszolgáltatású
ajánlat 148.188.967,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 188.199.988,- Ft összegű.
Vagyis a pályázati projekt bruttó 207.185.120,- Ft összegből lenne valósítható meg és ehhez a
projektből 158.818.397,- Ft támogatás áll rendelkezésre, a hiányzó összeg pedig +
48.366.723,- Ft lenne:

pályázatban elnyert

139.980.995,-

Járulékos költségek
(tervezés, közbeszerzés,
kommunikáció,
projektmenedzsment,
tartalék)
bruttó Ft
18.837.402,-

legkedvezőbb
árajánlat
Különbözet

188.199.988,-

18.985.132,-

Megvalósítás
(felújítás)
bruttó Ft

Támogatás

158.818.397,
158.818.397,
-

Önerő

Összköltség

0,-

158.818.397,-

48.366.723,-

207.185.120,-

48.366.723,-

KÖLTSÉGNÖVEKMÉNY IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet a felmerülő költségnövekmény
megigénylésére lehetőséget biztosít. A 3. § (2) alapján, amennyiben a költségnövekmény a
támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor
igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter
gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról. Fontos továbbá az 5. § által
meghatározott főszabály szerint amennyiben a költségnövekmény mértéke eléri az eredeti
támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény NEM támogatható.
„5. § Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói
okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.”
A legkedvezőbb kivitelezői árajánlattal kalkulálva a projekt összköltsége minimálisan, de
meghaladná a költségnövekmény mértékének 30%-át (30,36%). Ahhoz, hogy a 30%
növekményen belül maradjunk, illetve a költségnövekmény összegét egyébként is a lehető
legkisebbre szorítsuk, a projekt költségsorain belül átcsoportosítást kell végeznünk. A
projektet 2.540.000,- Ft tartalékkal terveztük, ezt az összeget az építés költségeire teljes
egészében át kell csoportosítanunk. Az átcsoportosítást követően az alábbiak szerint alakul a
projekt költségvetése:
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Megvalósítás
(felújítás)
bruttó Ft
legkedvezőbb
árajánlat
Különbözet

188.199.988,-

Járulékos költségek
(tervezés, közbeszerzés,
kommunikáció,
projektmenedzsment)
bruttó Ft
16.445.132,-

Támogatás

Önerő

Összköltség

158.818.397,
-

45.826.723,-

204.645.120,-

45.826.723,-

A költségnövekmény összege az átcsoportosítások után tehát + (bruttó) 45.826.723,- Ft,
vagyis + 28,85 %, vagyis a támogatgató költségnövekmény mértéken belül vagyunk.
A költségnövekmény megítélésére a Vas Megyei Önkormányzat tesz javaslatot és a Kormány
hoz döntést. Tekintettel erre és az igazságügyi szakértő kirendelésére, az elbírálás folyamata
egyrészről hosszadalmas is lehet, másrészről nem egy automatikusan megítélendő
támogatásról beszélhetünk. A kivitelezési szerződés megkötésére ugyan 60 nap áll
rendelkezésre a közbeszerzési eljárás keretében, a munkálatoknak mielőbb neki kellene állni
és a kivitelezési szerződést mielőbb alá kellene írni. A szerződés megkötésével a Képviselőtestület azt a kockázatot vállalja, hogy amennyiben a Kormány nem vagy nem teljes
mértékben biztosítja majd Önkormányzatunk számára a költségnövekmény, azt teljes
egészében saját forrásból kell biztosítania. A projekt megvalósításától a kivitelezési
szerződés megkötése után az Önkormányzat már nem tud következmények nélkül visszalépni.
A projekttől történő elállás esetén
- az eddig felmerült projektköltségek /projektterv: 4.762.500,- Ft, műszaki
dokumentáció: 3.175.000,- Ft, új tervezői költségvetés: 60.000,- Ft; közbeszerzési
szakértő díja: 1.524.000,- Ft, közbeszerzési eljárás díja: 140.000,- Ft, nyilvánosság:
334.010,- Ft (VMÖnk.), projektmenedzsment (VMÖnk.): 880.229,- Ft + 3.088.521,Ft – utóbbi pontos összege tárgyalás kérdése lehet/ az Önkormányzatunkat terhelik
mindösszesen 13.964.260,- Ft összeggel.
A támogatás összegének visszafizetését a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. §
(4) bekezdése szabályozza a következők szerint: „Az előleg visszakövetelése esetén a
kedvezményezett vagy a szállító az előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. 6:47. §-a
szerinti ügyleti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A/
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VS1-201600011 azonosítószámú „Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon”
című projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 45.826.723,- Ft
mértékig biztosítja a 2019. évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza
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a Polgármestert a Közbeszerzési Bizottság által legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített
vállalkozóval történő kivitelezési szerződés aláírására.
5.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az 1.
pontban meghatározott + 45.826.723,- Ft költségnövekmény 100%-ának biztosítására
igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

B/
2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VS1-201600011 azonosítószámú „Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon”
című projekt megvalósításához szükséges saját forrást NEM tudja biztosítani, ezért a
projekt megvalósításától eláll. A projekt előkészítése kapcsán eddig felmerült
költségeket 13.964.260,- Ft összegben a ……………… terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2018. július 31.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet
Iktatószám: ……../2018.
Tárgy: A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt költségnövekményére
támogatás igénylése

Magyarné Vadász Irén Igazgató Asszony részére
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Tisztelt Közreműködő Szervezet!
Tisztelt Igazgató Asszony!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívására a Szentgotthárd
és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola energetikai felújítása tárgyában. A
TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú „Arany János Iskola energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon” elnevezésű pályázatunk 2017. évben 158.818.397,- Ft, 100 %-os
támogatásban részesült.
A projekt műszaki tartalmának összeállítása körültekintő tervezés és műszaki előkészítés,
valamint széleskörű szakmai egyeztetést követően, a költséghatékony technológiák és
műszaki megoldások alkalmazásával került meghatározásra.
A projekt műszaki kivitelezésére a Kbt. 115.§ szerint megindított nyílt közbeszerzési
eljárás keretében több ajánlat is érkezett, a legkedvezőbb ellenszolgáltatású ajánlat is
bruttó 188.199.988,- Ft összegű, szemben a 2017. 06. 01. hatályba lépett IKT-2017-617-I100000861 iktatószámú Támogatási Szerződésben az építési költség sorokon szereplő, a
pályázat benyújtásakor (2016.!) tervezett bruttó 139.980.995,- Ft-tal. Ezt a legalacsonyabb
összegű ajánlatot Önkormányzatunk az építőipar jelenlegi piaci árszintjének ismeretében el is
kívánja fogadni, a költségek további csökkentésére nem látunk reális lehetőséget. Ezen felül
ugyanis bármilyen műszaki tartalom csökkentés már a pályázati felhívással összhangban
megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását sodorná veszélybe.
A projekt költségvetést 2.540.000,- Ft tartalékkal terveztük az előre nem látható költségekre
tekintettel. A többletköltségek csökkentése érdekében ezt az összeget az építés költségeire
teljes egészében átcsoportosítottuk, így - az átcsoportosítást követően - a pályázati projekt
összköltsége bruttó 204.645.120,- forint lesz, ehhez a pályázati projektből 158.818.397,- Ft áll
rendelkezésre, vagyis a projekt megvalósításához további + 45.826.723,- Ft forintra van
szükség.
Az iskola a város és a térség 1-4. évfolyamos általános iskolája, a legkisebbek tanulnak itt. Az
épület az 1960-as években épült, azóta külső korszerűsítés nem történt! A fűtéskorszerűsítést
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pár éve sikerült megoldanunk, de a megfelelő hatásfok eléréséhez feltétlenül szükséges lenne
az épület hőveszteségét csökkenteni utólagos hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével. A
fejlesztés nem csak az üzembentartó Tankerület költségeit csökkentené jelentősen, de a bent
tartózkodók (6-10 éves tanuló ifjúság) hőkomfort érzetét is nagymértékben növelné. A
napelemes rendszer telepítésével a villamos energia igényt szeretnénk tovább csökkenteni,
továbbá a projekt során az akadálymentes átközlekedés is végre megvalósulhatna az
épületben. Önkormányzatunk mindezekre tekintettel a projektet mindenképp szeretné
megvalósítani, ennek érdekében élünk a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet által biztosított
költségnövekmény igénylési lehetőséggel, mivel a költségnövekmény saját forrásból történő
finanszírozására Önkormányzatunk pénzügyi helyzetéből eredően nincs lehetőség.
A többletkötelezettség mértéke jelentősen meghaladja Önkormányzatunk gazdasági teherbíró
képességét, a kötelező feladatink ellátása is komoly kihívások elé állítja aktuálisan a
településünket. Az Opel Szentgotthárd Kft, mint a legnagyobb helyi adófizető cég tulajdonosi
körének 2017. évi megváltozása és gyártás-kapacitásának csökkenése miatti 300 millió
forintos iparűzési adóbevétel kiesésünk mellett idén az adóerősség-képesség miatti állami
elvonás a 2016-os év iparűzési adóbevételeit veszi figyelembe, vagyis 2018 évben – a
bevételkiesés mellett - további 240 millió Ft elvonással kell megbirkóznunk. Emellett az
Önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás 2018 évi összege is további 216 millió
Ft. Mivel a 2019-es év is hasonló nagyságrendű nehézségek elé állít bennünket, a projekt
kapcsán felmerülő többletköltségeket Önkormányzatunk már képtelen kigazdálkodni.
Az épület tulajdonosaként ugyan Önkormányzatunk nyújtotta be és valósítja meg a pályázati
projektet, az iskola fenntartója és működtetője – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény alapján - a Szombathelyi Tankerületi Központ. A projekt megvalósítása a
használat szempontjából elsősorban a vagyonkezelő Tankerületi Központ érdeke, aki
természetesen támogatja mind a projekt megvalósítását, mind az ehhez szükséges
többletköltség megigénylését.
A csatolt 1. számú mellékletben található költségtábla „Módosított költségvetés”-ben található
összegek szerződésekkel, és ajánlatokkal alátámasztottak, illetve konkrét piaci
tapasztalatokra, visszajelzésekre épülnek, így már a projekt végleges, piaci árakkal igazolt
költségvetését tartalmazza.
A 2016-ban benyújtott támogatási kérelem előkészítése során az akkor érvényes piaci árak
szerint történt meg az építési költség meghatározása. Az eltelt több mint két év során az
építőipari árak, anyagköltségek jelentősen emelkedtek, valamint Vas megyében az
ausztriai munkaerő-piac elszívó és árfelhajtó hatása is halmozottan jelentkezett. Fentiek
miatt a pályázat benyújtásakor körültekintően tervezett építési költség a megvalósítás
időszakára nagymértékű költségnövekményt eredményezett. A Kbt. alapján megindított nyílt
közbeszerzési eljárás során beérkezett más ajánlatokat is figyelembe az aktuális piaci ár
alátámasztott.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)
bekezdés c) pontja, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
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költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, a …./2018. számú
képviselő-testületi határozatával ezúton kezdeményezi a bruttó 45.826.723,- Ft összegű
költségnövekményre vonatkozó támogatás igénylését.
Kérelmünkben igényelt az összes költségnövekmény: 45.826.723,- Ft, amely összeg a
megítélt támogatási összeg + 28,85 %-a.
Szentgotthárd, 2018. augusztus 01.

Kedvező elbírálásukban bízva, tisztelettel:

Huszár Gábor
polgármester

Mellékletek (papír alapon és elektronikusan / e-mail):
1. Költségnövekmény miatti költségvetési átcsoportosítások bemutatása és
költségnövekmény kimutatás táblázat 1. sz. melléklet
2. Módosított költségvetés (TSZ 1. sz. melléklet)
Mellékletek (csak elektronikus formában / e-mail):
3. Lefolytatott közbeszerzési eljárás bontási, Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv, legkedvezőbb
ajánlat tételes költségvetése.
4. Egyes költségvetési sorokat alátámasztó szerződések:
a. Tervezés (NP Consult Kft.)
b. Közbeszerzési tanácsadás – Megbízási szerződés (Dr. Biró Ügyvédi Iroda)
c. Műszaki ellenőri szolgáltatás – vállalkozói szerződés (Luthár Erika e.v.)
d. Marketing, kommunikációs szolgáltatás – megbízási szerződés (Vas Megyei
Önk.)
e. Projektmenedzseri feladatok ellátása szerződés a (Vas Megyei Önk.)
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – új eljárás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Bouti Ferenc és Bouti Dávid 2018. júniusában kérelmet nyújtottak be a Tisztelt Képviselőtestület felé amiben a településrendezési eljárás kapcsán a tulajdonukban levő 0842/14 hrsz-ú
telek teljes területének belterületbe vonására kezdeményezték. A Képviselő-testület a
kérelem teljesítését 135/2018. számú határozatával nem támogatta.
Bouti Ferenc és Bouti Dávid ezt követően azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy tegyék lehetővé, a Rábatótfalu városrész Alsópatak utca végén
elhelyezkedő, tulajdonukban levő 0842/14 hrsz-ú telek északi, közvetlenül az utolsó
belterületi hrsz-ú telek melletti kb. 3500 nm –nyi részének belterületbe vonhatóságát.
Kérelmük szerint – 1.sz. melléklet - a kialakuló telken egy családi házat terveznek építeni, a
közműellátást saját maguk fogják biztosítani, a telek megközelítését biztosító önkormányzati
út alkalmassá tételéhez hozzájárulnak.
A döntéshez kapcsolódó előterjesztés vonatkozó tartalma:
Bouti Ferenc és Bouti Dávid kezdeményezése:
Kezdeményezők a Rábatótfalu városrész 0842/14 hrsz-ú telek – Alsópatak utca falusias lakóterületi visszaminősítését indítványozzák.
A hatályos rendezési terv a telket beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági terület
– M0 jelű övezetébe sorolja.
Javaslat:
A telek falusias lakóterületi átminősítése nem javasolt, az alábbiak miatt: a rendezési
terv falusias lakóterületi hasznosításra kijelölt területekben bővelkedik, további
területek kijelölése nem indokolt; a telek elhelyezkedése miatt az út-, csapadékvíz és
közműjárulékos költségek aránytalanul magasak, amelyek kiépítésére és fenntarására
az önkormányzat fedezetet nem tud biztosítan. Sajno nagyon rossz tapasztalatok
vannak a lakott területektőlk távolabb megépített házakhoz vezető utak és közművek
kiépítése, és főleg fenntartása kapcsán. Mint városi polgárok olyan körülményeket
várnak el a lakott területtől távolabb megépített ingatlanjukra mint amit a település
központi részén élők – ami viszont joggal mondhatjuk, hogy irreális elvárás. .
Az új kérelem teljesítése:

2018. augusztus 1-jei rk. testületi ülés előterjesztései
A 2018. júniusi kérelem vonatkozásában adott javaslat módosítására indok nem merült fel.
A helyi építési szabályzatban rögzíteni kell, hogy az Alsópatak utca környezetében:
- további telekfelosztásra nincs lehetőség
- telkenként egy önálló rendeltetési egység: egy egylakásos lakóépület
építhető
- további külterületi területek belterületbe vonásra nem jelölhetők ki

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hatályos rendezési
tervek Bouti Ferenc és Bouti Dávid Szentgotthárd Tótfalusi u. 62. szám alatti
lakosoknak a Szentgotthárd 0842/14 hrsz-ú telek egy részének belterületbe vonására
irányuló módosítási kérelmét nem támogatja.
A Képviselő – testület kimondja, hogy az Alsópatak utca környezetében további
külterületi területek belterületbe vonásra nem jelölhetők ki.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a hatályos
rendezési tervek módosítása kapcsán, Bouti Ferenc és Bouti Dávid Szentgotthárd
Tótfalusi u. 62. szám alatti lakosoknak a Szentgotthárd 0842/14 hrsz-ú telek északi,
kb. 3500 nm –nyi része belterületbe vonhatóságának vizsgálatát támogatja, az alábbi
feltételekkel:
A helyi építési szabályzatban rögzíteni kell, hogy a belterületbe vonható telekrészen és
annak környezetében egy telken csak egy önálló rendeltetési egység: egy egylakásos
lakóépület építhető; a telkek tovább nem oszthatók.
Az Alsópatak utca 0842/14 hrsz-ú telek belterületbe vonható telekrészének építési
telekké minősítéséhez, közművesítéséhez, a csapadékvíz elvezetés, a közvilágítás
bizosításához kapcsolódó költségeket az Önkormányzat nem biztosítja.
Az Alsópatak utca környezetében további külterületi területek belterületbe
vonásra nem jelölhetők ki.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018.július 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.augusztus 1-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábatótfalu városrész mellékelt térképkivonatán (2.sz. melléklet) jelölt területe
vonatkozásában a Képviselő-testület 23/2017.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletével
változtatási tilalmat rendelt el a módosított helyi építési szabályzat és szabályozási terv
hatálybalépéséig.
A változtatási tilalom hatálya alatt, az érintett területen telket alakítani, új építményt létesíteni,
meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
A tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló
építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra,
valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a
településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásra,
Az ütemezés szerint a változtatási tilalom fenntartása néhány hónapot jelentett volna, a
teljesítés azonban elhúzódott.
A változtatási tilalom elrendelésének célja a 244/2016. számú Képviselő-testületi határozat
telekalakítási vonatkozásának érvényre juttatása volt, ez a „változtatási tilalom”
megfogalmazás azonban a telekalakításti is, az építkezést is kizárja. A már kialakított telkeken
a beépítés megakadályozása már nem lehet cél, hiszen a kialakított építési telket megszerző
tulajdonos azt jogszerűen beépítheti , az építkezést magát nem lrhet megakadályozni. Nem is
ez volt az önkormányzat célja, hanem a telkek túlzottan nagy számának kialakulását
gondoljuk fontosnak megakadályozni, hiszen ennek nyomán alakulhat majd ki kezelhetetlen
helyzet úgy a csapadékvíz elvezetése miatt, mint a közlekedés és közművezetékek
vezetésének problémája miatt.
Ezek miatt célszerűnek látjuk az építési tilalom megszüntetését. Ettől kezdve csak a
telekalakítási tilalom fenntartása marad a területen mindaddig, amíg ez a településrendezési
eljárás be nem fejeződik – azt követően az új szabályok szerinti telekalakításra is minden
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további nélkül lehetőség lesz. Mindezekhez azonban a rendeletünket módosítani kell.
Mivel a teljesítés elhúzódott, szükségessé vált a változtatási tilalmat kizárólag a
telekalakításokra korlátozni.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet elfogadásának társadalmi hatása
arra a néhány telektulajdonosra van, akik építési telekkel rendelkeznek a területen, de a ilalom
miatt nem tudtak építkezni.
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: A rendelet elfogadása segíti és megkönnyíti a Képviselő-testület 244/2016.
számú döntésének végrehajtását.
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 rendeletetmódosítást.
Szentgotthárd, 2018. július 25.
Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… .(… . … .) önkormányzati rendelete
a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
módoításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselőtestületének a változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a
„változtatási tilalom” szövegrész helyébe „telekalakítási tilalom” szöveg lép.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás
1. §-hoz:
A változtatási tilalom helyett a változtatási tilalom egyik eleme, a telekalakítási tilalom marad
a továbbiakban az érintett ingatlanok vonatkozásában.
2. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz
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2. sz. melléklet
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Tárgy: M8 autóút 188+600 km szelvényébe tervezett kihajtóágánál a
8-as főút 0+100 és 0+300 km szelvényében a közvilágítás
üzemeltetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. augusztus 01-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
Az M8 autóút 188+600 km szelvényébe tervezett csomópont kihajtóágánál (Lukoil benzinkút
környezetében) a 8. számú út korrekciója miatt a meglévő közvilágítási hálózatot át kell
építeni a 0+100 és 0+300 km szelvények között (1. számú melléklet). A tervező korábban
többek között erre a tervezett körforgalomra is megkérte a közvilágítás kiépítésére vonatkozó
szabvány alóli felmentést, de ezt nem kapta meg, így ezen a részen is ki kell építeni a
szabványos közvilágítást. Ahhoz, hogy a megvalósítás alatt lévő M8-as autóút Szentgotthárd
közigazgatási területén tervezett kihajtóágát a 8-as főúthoz ki tudják építeni, illetve ehhez
szükséges hatósági engedélyeket be tudják szerezni, a szabvány szerinti közvilágítást meg kell
tervezni, ki kell építeni, majd az üzembe helyezés után valakinek üzemeltetnie kell.
A Szentgotthárd 0356/4. hrsz.-ú ingatlan (volt AGIP kút) területének tulajdonosa jelenleg
MOL Nyrt. A benzinkutat 2017. áprilisában véglegesen bezárták, így a meglévő közvilágítási
hálózat nem üzemel és várhatóan az átépítés után sem fogják üzemeltetni. A Szentgotthárd
0355/63. hrsz-ú ingatlan (Lukoil benzinkút) tulajdonosa csak a benzinkút területén lévő 2
db lámpatestet kívánja a jövőben üzemeltetni, a 8-as főúton kialakított hálózatot a
továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.
Az állami tulajdonú utak kezelését végző Magyar Közút Nonprofit Zrt. koncepciója az, hogy
közvilágítási hálózatot nem üzemeltet.
Ezen a ponton kerül képbe az önkormányzat.
A tervező által elkészített tervezett közvilágítási hálózat 13 db lámpatest üzemeltetését
jelenti. Az előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatolt kimutatás alapján a tárgyi
közvilágítási hálózat éves energia igénye 1627,9 kWh lesz. Jelenleg a közvilágítás célú
villamos-energia felhasználás után 13,50,- Ft/kWh díjat, illetve a karbantartásnál pedig
1.439,- Ft/lámpatest/év + ÁFA díjat fizetünk, így ez az önkormányzatnak éves szinten
cca. 50,- eFt-os kiadást jelentene.
Az M8-as autóút projekt kapcsán a 7459. jelű Rábafüzesi bekötőúton is átépítésre kerül az
önkormányzat által üzemeltett meglévő közvilágítási hálózat, de itt az átépítés után nem
változik az energia felhasználás.
A fenti közvilágítási hálózatok ki-, illetve átépítése a tárgyi projekt része, ennek keretében
valósulnának meg, amely során a városban rendszeresített, energiatakarékos LED
technológiás lámpatestek kerülnének felszerelésre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja alapján az önkormányzat feladata a közvilágításról való gondoskodás.
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Az természetesen lehet vita tárgya, hogy ez az állami országos utak menti, nem lakott
területek közvilágítására vonatkozik-e vagy sem.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az előírások szerinti szabványos közvilágítást ki kell építeni a közvilágítást, ez része az M8
projektnek. A projekt mergépülése Szentgotthárd Városnak érfekében áll – ahogy az is, hogy
e beruházás során legyen lehajtási lehetőség az ipari parki területek felé is. .
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
M8-as projekt keretén belül valósul meg az átépítés, amelyhez szükséges hatósági
engedélyeket a beruházó szerzi be, illetve a kiépítéshez szükséges forrást is a beruházó
biztosítja. A meglévő városi közvilágítási hálózat üzemeltetésével megbízott szervezet el
tudja látni a projekt keretében kiépített új hálózat üzemeltetését is, amelyhez szükséges
többlet forrást azonban az önkormányzatnak biztosítania kell.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az üzemeltetéshez szükséges forrást (energia díj, karbantartás) az önkormányzat
költségvetésében évente biztosítani kell.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A beruházó nem kap hatósági engedélyt M8-as szentgotthárdi lehajtó ágának kiépítésére
illetve közvilágítás nélkül a projekt ezen része nem tud megvalósulni. .
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogató döntés esetén az üzembe helyezés után a közvilágítási hálózat üzemeltetésére
vonatkozó szerződésünket ki kell egészíteni.
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Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a közvilágítási hálózat üzemeltetésével
kapcsolatos döntés meghozatalát.
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az M8as autóút Körmend – Rábafüzes országhatár közötti szakasz építési munkái keretében
a Szentgotthárd közigazgatási területén átépítendő közvilágítási hálózatot
Szentgotthárd Város Önkormányzata üzembe helyezés után üzemeltetésre átveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. július 31.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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