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Tárgy: A Csákányi László Filmszínház további működése 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018.  július 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ELŐZMÉNYEK:  

 

A Képviselő-testület 5 éve foglalkozott legutóbb a szentgotthárdi mozi működtetésével. Az 

akkor meghozott 82/2013. számú Képviselő-testületi határozat az üzemeltetéssel a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft-t bízta meg 2018. augusztus 31-

ig. A döntés közvetlen előzménye volt, hogy a mozi digitális (DCI) és 3D technológiára 

alkalmas átalakításának költségét bruttó 26.6 millió forinttal támogatta az Önkormányzat. A 

digitalizáció mellett azóta – szintén önkormányzati beruházásban - az épület részleges 

felújítása is megtörtént (előcsarnok átalakítás – vizesblokk kialakítás, nézőtéri fejlesztések, 

stb.). A Filmszínház a digitalizációt követően újra a város egyik meghatározó kulturális 

színterévé vált, évente átlagosan 390 előadással és több mint 21 ezer fő nézővel. 

 

A SZET Kft. a teljes körű üzemeltetést ellátta: filmrendelések, műsor összeállítás, vetítések, 

büfé üzemeltetés, takarítás, stb. A jegyértékesítésből és a büfé szolgáltatásaiból származó 

bevétel teljes egészében a SZET Kft-hez került. A SZET Kft. fedezte a működtetés költségeit 

– az Önkormányzat a rezsiköltséget biztosította úgy, hogy azokhoz évi 840.000,- Ft 

támogatást biztosított havi egyenlő részletekben a SZET KFT részére. Szerződés szerint az 

ingatlan felújítási költségeit 50.000,- Ft felett az Önkormányzat viselte.  

 

A 2D + 3D vetítéstechnikai berendezés használata után 12.000,- Ft + ÁFA/hó összegű bérleti 

díjat fizetett a SZET KFT az Önkormányzatnak azzal, hogy az Önkormányzat, mint 

tulajdonos volt köteles gondoskodni a vetítéstechnika karbantartásáról, üzemképes 

állapotának fenntartásáról. (Amennyiben bérleti szerződés keretében hasznosította az 

Önkormányzat az új vetítéstechnikát, annak ára az ÁFÁ-val csökkent, mert az 

visszaigényelhetővé vált.)  

 

 

ÚJ MEGÁLLAPODÁS 

 

A jelenleg hatályban lévő üzemeltetési szerződést 2018. augusztus végéig kötöttük meg. A 

vetítéstechnika ÁFA visszaigénylése miatt legalább 2018. végéig bérleti konstrukcióban kell 

gondolkodnunk. Ezt figyelembe véve a 2018. szeptember 01. időponttól történő üzemeltetés 

történhet az alábbi variációban:  
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  2018.08.31-ig 

(jelenlegi 

szerződés) 

2018.09.01 – 2018.12.31. 2019.01.01 – 

határozatlan ideig 

vetítéstechnika 

bérleti díj 

12.000,- Ft + 

ÁFA/hó 

12.000,- Ft + ÁFA/hó 0,- Ft 

Önk. rezsi 

hozzájárulás 

70.000,- Ft/hó 0,- Ft (+ a szerver 

garancia díját a 

tulajdonos Önk. fizeti meg 

2018-ban) 

58.000,- Ft/hó 

/ 85.000,- Ft/hó 

  

A fenti táblázat szerint az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2018. szeptember 

01. nappal hatályba lépő szerződés tervezetét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az abban 

foglaltakat támogatni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A/ variáció: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Csákányi László Filmszínház üzemeltetésével 

2018. szeptember 01. naptól határozatlan ideig a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztési Kft-t bízza meg, felhatalmazza a Polgármestert az 1. számú 

melléklet szerinti üzemeltetési szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Gál József SZET KFT ügyvezető igazgató 

 

B/ variáció: 

 

……………………….. 

 

Szentgotthárd, 2018. július 12. 

 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
/ PIROSSAL A SZET KFT ÚJABB JAVASLATAI / 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11. – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester), mint tulajdonos – a 

továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (9970 

Szentgotthárd, Füzesi út 8., képviseletében eljár: Gál József ügyvezető), mint üzemeltető – a 

továbbiakban: Üzemeltető 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2018. számú 

határozatával arról döntött, hogy a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház (a 

továbbiakban: Mozi) üzemeltetését 2018. szeptember 01. időponttól határozatlan ideig 

átadja az Üzemeltetőnek. 

1.2. Az üzemeltetési konstrukció tartalma: Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonát 

képező ingatlanban, az önkormányzat tulajdonát képező eszközökkel az 

Önkormányzat megbízásából önkormányzati feladatot lát el.  

1.3. Az Üzemeltető feladatai: 

1.3.1. Az Üzemeltető az éves előadásszámot összesen legkevesebb 340 / 300 előadásban, 

heti 5 / 4 vetítési napon biztosítja. 

1.3.2. A jegyárakat az Üzemeltető szabadon állapítja meg. 

1.3.3. A Moziban – az intézményekkel megkötött megállapodások alapján -  filmvetítéseket 

szervez a tanulóifjúság, illetve a városban, kistérségben működő óvodák gyermekei 

számára. Az Üzemeltető az éves iskolamozi vetítések számát 6 előadásban, az éves 

óvodamozi vetítések számát 1 előadásban vállalja. Az iskolai, óvodai előadás közt a 

tananyaghoz szorosan kötődő alkotásokat, megtekintésre ajánlott egyéb alkotásokat és 

könnyű, szórakoztató filmeket vetít, minden esetben a korosztály igényeinek 

megfelelően.  

/ A Moziban filmvetítéseket szervez a tanulóifjúság, illetve a városban és a 

kistérségben működő óvodák gyermekei számára. Az Üzemeltető az éves iskolamozi 

vetítések számát 6 előadásban, az éves óvodamozi vetítések számát 1 előadásban 

vállalja. Szorosan együttműködik a Filmklubbal, és évente legkevesebb 12 előadást 

biztosít a számára. 

1.3.4. Filmklubot tart fenn és működtet, amelynek éves előadás számát legkevesebb 12 

előadásban biztosítja. 

1.3.5. Az Üzemeltető különféle korosztályok és rétegek számára hirdet meg 

előadássorozatokat - a szervezendő előadások különösen az alábbi rétegeket, 

csoportokat, közösségeket célozzák meg: 

- a városban és térségében lévő óvodásokat, általános iskolákat, középiskolákat, 

- a Nyugdíjasok civil szerveződéseit 

- a Fővárosi Szociális Otthon lakóit, 

- a Filmklub jelenlegi és jövőbeni tagjait, szimpatizánsait. 
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1.3.6. Az Üzemeltető a Moziban büfé üzemeltetéséről gondoskodik. 

1.3.7. A Mozi műszaki berendezéseit folyamatosan karbantartja, javítja, az épület fűtési-, 

víz-, szennyvíz- és elektromos hálózatát rendszeresen, illetve folyamatosan 

karbantartja, az épület nyílászáróit javítja, karbantartja, az épület csapadékvíz elvezető 

rendszerét karbantartja, javítja. 

 

1.4. Az Önkormányzat vállalásai: 

1.4.1. Az Önkormányzat biztosítja a Mozi épületének ingyenes használatát az Üzemeltető 

részére.  

1.4.2. Az Önkormányzat biztosítja a Mozihoz tartozó, leltár szerinti vagyontárgyak ingyenes 

használatát – kivéve a mozi vetítéstechnikai berendezésének használatát, amelyről 

jelen üzemeltetési szerződés 3.) pontja rendelkezik. 

 

2. Az üzemeltetési költségek megosztása 

 

2.1 Az Önkormányzat mérhető elektromos áram és a fűtési rezsiköltségét viseli úgy, hogy 

a rezsiköltségekhez és az egyéb működési költségekhez 2019. január 01. időponttól 

évi 696.000,- Ft / 1.020.000,- Ft támogatást biztosít az Üzemeltető részére. A 

támogatás fizetése havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 20. napjáig átutalással 

történik. 

2.2 Az önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítási költségeit – a kisebb költségigényű, 

azaz 50.000,- Ft érték alatti, illetve a 1.3.7. pontban felsorolt karbantartási munkák 

kivételével – az Önkormányzat viseli azzal, hogy ezekre a forrást az Üzemeltető is 

szerezhet. 

2.3 A jegyeladásból és a büfé szolgáltatásaiból származó valamennyi bevétel az 

Üzemeltetőt illeti.  

 

3. A digitális vetítéstechnika használata és díja 

 

3.1. Az Önkormányzat bérbe adja, az Üzemeltető pedig 2018. szeptember 01. naptól 

2018. december 31. időpontig terjedő időtartamra bérbe veszi az Önkormányzat 

tulajdonát képező szentgotthárdi mozi (2D + 3D) vetítéstechnikai berendezését, amely 

szerverből és vetítőgépből áll. 2019. január 01. időpontot követően a vetítéstechnika 

használata térítésmentes. 

3.2. A Szerződő Felek a bérleti díj összegét - a 3.1. pontban meghatározott időtartamra - 

havonta nettó 12.000,- Ft + ÁFA összegben állapítják meg. Az Üzemeltető a bérleti 

díjat a tárgyhót követő 15. napjáig köteles átutalni az Önkormányzat számlaszámára. 

3.3. Az Önkormányzat jelen szerződés időtartama alatt köteles gondoskodni a 

berendezések karbantartásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, olyan módon, 

hogy - a bérleti díjon felül – az Üzemeltető fizeti a berendezések karbantartásával, 

üzemkész állapotban tartásával kapcsolatos valamennyi olyan költséget, amelynek 

összege nem haladja meg az 50 ezer forintot. Az 50 ezer Ft feletti költségeket az 

Önkormányzat fizeti. 

3.4. Az Üzemeltető felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes / 

szerződésellenes használat következménye. 

3.5. Az Üzemeltető a berendezéseket albérletbe nem adhatja. 

3.6. Az Üzemeltető a jelen üzemeltetési szerződést megszűnését követően a bérelt 

berendezéseket, valamennyi tartozékával üzemképes állapotban az Önkormányzat 

részére visszaadni. 
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4.) A jogviszony megszűnése: 

 

4.1. Jelen megállapodás 2018. szeptember 01. napjától határozatlan ideig jön létre, 

amelyet rendes felmondással írásban 90 napos felmondási idővel mondhatnak fel a 

Felek azzal, hogy a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. Azonnali hatállyal 

írásban az Önkormányzat abban az esetben mondhatja fel a megállapodást, ha az 

Üzemeltető a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei közül bármelyiket súlyosan 

megszegi vagy fizetési kötelezettségeit nem teljesíti. Az Üzemeltető akkor jogosult 

azonnali hatályú felmondásra, ha az Önkormányzat a 2.1.) pontokban rögzítetteket nem 

teljesíti. 

4.2. A jogviszony megszűnése napján az Üzemeltető köteles az általa használt ingatlant az 

Önkormányzatnak átadni, az ingóságokat, berendezési tárgyakat leltár szerint 

visszaadni. 

 

5.) Egyéb rendelkezések: 

 

5.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással. Az Önkormányzat 

tájékoztatja az Üzemeltetőt a Mozit érintő döntésekről, előterjesztésekről. 

5.2. Az Üzemeltető rendelkezik azokkal a belső szabályzatokkal, amelyeket a jogszabályok 

a biztonságos, zavartalan működés érdekében előírnak. Az Üzemeltető feladata és 

kizárólagos felelőssége a munka- baleset- és egészségvédelemre vonatkozó előírások 

betartása és betartatása.  

5.3. A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik.  

5.4. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 

mindenekelőtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

5.5. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön nem 

említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2018. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

ÖNKORMÁNYZAT  

 

 

…………………………………… 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft.  

Képv: Gál József ügyvezető 

ÜZEMELTETŐ 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………………. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………... 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető 
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése 

iránti kérelem 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. július 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

kérelemmel fordul a fenntartó felé (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.  

 

2018. júniusában a SZEOB Tótágas Bölcsőde 1 fő dajka alkalmazottja kérte 

munkaviszonyának megszüntetését elköltözés miatt. A gyermekek folyamatos 

ellátása/gondozása miatt sürgősen be kell tölteni az álláshelyet. Az intézmény belső 

átszervezéssel ezt nem tudja megoldani. A bölcsődei dajka álláshely hirdetése jogszabály 

alapján nem kötelező, így amennyiben találna az intézmény megfelelő szakembert és a 

Képviselő-testület is hozzájárul, a megüresedő álláshely betölthető lenne. Az intézmény ezzel 

nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2018. augusztus 16. időponttal megüresedő 

álláshelyet haladéktalanul betölthesse. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. július 05. 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

Ellenjegyzte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. Melléklet 
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Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő 

álláshely betöltése iránti kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. július 24-i  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni.  

 

2018 júliusában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 köztisztviselőjének 

(munkaköre: közterület- felügyelő) közszolgálati jogviszonya megszűnt 2018.07.10. nappal.  

A közterület- felügyelői feladat ellátása nem kötelező feladat. A képviselő-testület 2001-ben 

megszüntette a közterület- felügyelői álláshelyeket, majd a közterület – felügyeletet 2004-ben 

ismételten felállította – azóta ez két fővel működik a Városüzemeltetési vezető irányítása 

alatt. A közterület – felügyelet egy folyamatosan működő szolgálat, ami külön pszichikai – 

egészségügyi alkalmassághoz és külön tanfolyam elvégzéséhez és vizsgához kötött, 

egyenruha- és jelvény viselésére feljogosító köztisztviselői státusz. A feladat ellátásához két 

fő mindenképpen szükséges, a szolgálat csökkentett létszámmal (egy fővel) nem látható el. 

ugyanis szabadság, betegség esetén nem állhat le egy hivatali feladatellátás.   

 így kérjük, hogy az álláshely betöltését a T. Testület szíveskedjen engedélyezni.  

 

A közterületeinken nagyon sok intézkedést igénylő szituáció van nap mint nap - amikor  

rendőrőrs a szűkös rendőri állománnyal nem mindig tud rendelkezésre állni. Szentgotthárd a 9 

ezer itt lakót, ugyanennyi kistérségben élőt, és közel háromezer ide bejáró dolgozót lát el 

közszolgáltatásokkal. Ez önmagában is sok mozgást jelent a közterületeken, ahol a parkolástól 

a közlekedésen keresztül a közterületek engedélyhez kötött vagy engedély nélkül lehetséges 

mindennapitól eltérő használatáig indokolja a hatóság jelenlétét és fellépését. Parkjaink 

használata, két működő ipari parkunk útjainak és közterületeinek ellenőrzése, játszótereink, 

útjaink rendje, az utak állapotának figyelemmel kísérése és a problémák jelzése, télen a 

síkosságmentesítés, nyáron a kaszálás kontrollálása hivatalos személyek jelenlétét teszi 

szükségessé. Részt vesznek a parlagfű elleni fellépésben, heti rendszerességgel legalább 

egyszer ellenőrzik valamennyi városrészünk közterületeinek az állapotát, a Hársas-tó 

környékét, az Ötvenhatos emlékerdőt, az illegális hulladéklerakást, a közlekedési- és 

utcanévtáblák, csatorna fedlapok, víznyelő folyókák állapotát. A közterület-felügyelők nélkül 

e feladatok nem láthatók el hatékonyan – 2004-ben ugyanezen megoldatlan problémák 

kezelésére lett a szolgálat felállítva.  

Ugyanakkor e feladat nem kötelező önkormányzati feladat hanem önként vállalt, így meg is 

szüntethető – a fent részletezett feladatok jelentős mértékű elmaradásának esélyével.    

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedett közterület- felügyelői álláshelyet 2018. 

augusztus  01. napjától  betölthesse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  elnök 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. július 11. 

         

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. július 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. júniusi testületi ülés díszpolgári cím adományozásával foglalkozó előterjesztés 

tárgyalásakor szó esett arról, hogy bár a posztumusz kitüntetés adományozását nem zárja ki 

semmi illetve máshol is bevett gyakorlat, néhány szempont alapján azonban mégsem a 

legjobb megoldás.   

 

Felmerült, hogy sokkal alkalmasabb lenne pl. a „Szentgotthárdi Halhatatlanok 

Aranykönyve” című könyv bevezetése, amelybe kizárólag posztumusz lehetne bekerülni, 

javaslatunk szerint  az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szabályok alapján: 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megalapítja a „Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvét”. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2018. július 13. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve 

 

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve a Szentgotthárd település életére 

kiható kiemelkedő jelentőségű emberek nevének és emlékének megörökítésére 

szolgál halálukat követően – legkorábban elhalálozásuk után ötven évvel.       

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe azon személyek neve kerülhet 

megörökítésre, akik Szentgotthárd település szempontjából meghatározó 

jelentőséggel bírtak vagy bírnak vagy társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális, 

egészségügyi, sport, tudományos és művészeti területen elősegítették a település 

fejlődését, hozzájárultak a település hírnevének, tekintélyének emeléséhez. 

- Akinek nevét a Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében megörökítik, az előtt 

ebben a formában is az idők végezetéig tiszteleg Szentgotthárd.   

- Ajánlásra jogosultak: Szentgotthárd mindenkori elöljárói: megválasztott, hivatalban 

lévő polgármestere illetve bármely megválasztott hivatalban lévő városi képviselő 

bármelyike. A javaslat csak írásban tehető Szentgotthárd polgármesterénél, aki a 

javaslatot a képviselő-testület elé terjeszti. Az előterjesztést megelőzően lehetőség 

szerint ki kell kérni a Szentgotthárd településtörténetével, értékeinek megőrzésével 

foglalkozó szentgotthárdi társadalmi (civil) szervezet(ek) véleményét is – ezt a 

véleményt a döntéshozókkal ismertetni kell. A javaslatnak tartalmaznia kell a 

személy életének, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek 

ismertetését.  

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében megörökített nevét és a méltatást 

az Aranykönyv tartalmazza, amelynek vezetéséről és őrzéséről Szentgotthárd Város 

Önkormányzata gondoskodik. 

- A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvében történő megörökítésre ünnepélyes 

keretek között kerül sor a Szentgotthárdi Halhatatlan névnek az Aranykönyvbe való 

beírásával és a méltatás szövegének az Aranykönyvbe történő bevezetésével.  Az 

Aranykönyvben való megörökítésről díszes oklevél állítható ki, amit átadni kizárólag 

a megörökített még élő hozzátartozói számára azok kifejezett kérése alapján, 

sorszámozottan lehetséges. A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.  
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. július 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az előzmények: 

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

önkormányzati rendettel 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 (továbbiakban: 

Rendelet)] a módosítások két eljárás keretében rendezhetők. Egy részük egyszerűsített 

eljárással, egy részük teljes eljárással. 

 

A Rendelet 41 §-a értelmében az egyszerűsített eljárás három szakaszra tagozódik: 

                                      a)véleményezési 

                                      b)végső szakmai véleményezési 

                                      c)elfogadási és hatálybeléptetési 

 

Ezen előterjesztés az egyszerűsített eljárás – elfogadási és hatálybaléptetési szakaszához 

kapcsolódik.  

 

A rendezési terv készítői összeállították a végső szakmai véleményezéshez szükséges 

anyagot, melyet véleményezésre megküldtünk az Állami Főépítésznek. 

A dokumentációt megtekinthetik:  

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/vegso_szakmai_velemenyezesi_dokumentacio.zip 

 

A jelenleg elfogadandó dokumentumról 

 

Az 1. számú melléklet szerinti rendelettervezet a változtatások jogszabályba foglalását 

tartalmazó dokumentum. Szakmai anyag, melyet a meglévő rendeletünkbe kell beilleszteni.  

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

közvetlen jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye. Ugyanakkor jelentős az adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A 

jogszabály megalkotásának szükségességét rendelet írja elő. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2018. június 20. 

        Dr Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 

 

1.sz. melléklet 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/vegso_szakmai_velemenyezesi_dokumentacio.zip
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…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek: 

 

Vas megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Titkárság Megyei főépítész 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály - Erdészeti Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi  

és Természetvédelmi Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály – 

Földhivatali Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály és Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály – Növény és Talajvédelmi Osztály 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Csörötnek Községi Önkormányzata 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016. 

(VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A kialakult telekosztású lakóterületi telektömbben a kialakítható telek legkisebb 

szélességére vonatkozó előírást csak a kialakult telekszélesség megváltozását eredményező 

újraosztás esetében kell alkalmazni. Tömbbelső feltárás vagy telekvégeken futó új utca 

beépítése érdekében a kialakult telkek szélessége nem, csak hossza változik.” 

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Építmények csak a közlekedésre nem szolgáló területeken, a közműveket nem zavaró 

módon helyezhetők el közterület alakítási engedélyezési terv alapján az e §-ban foglaltak 

szerint. 

(2) Kereskedelmi rendeltetésű - ún. pavilon - építmény határozott ideig szóló érvénnyel és 

elbontási, helyreállítási kötelezettséggel létesíthető. A pavilon kizárólag autóbuszváró, jegy-, 

hírlap-, virágárusítás, vagy valamely konkrét közterületi szolgáltatáshoz kapcsolódó 

rendeltetésű lehet. 

(3) Vendéglátó terasz csak közterülettel határos vendéglátó egységhez kapcsolódóan 
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létesíthető, azonban valamennyi üzemeltetési és közegészségügyi feltétel (étel-, ital 

előkészítés, hulladéktárolás, kötelező szociális helyiségek stb.) a vendéglátó egységen belül 

alakítandó ki. 

(4) Vendéglátó terasz idényjelleggel létesíthető. 

(5) Vendéglátó terasz a közút gépjármű és kerékpáros forgalmát nem zavarhatja, attól 

korláttal, vagy egyéb építészeti megoldással kell elválasztani. 

(6) Biztonságos módon meg kell oldani a járda gyalogos forgalmának átvezetését, valamint az 

ingatlan kapubejáratának vagy egyéb rendeltetési egységének akadálymentes megközelítését. 

(7) Vendéglátó terasz területére lakóhelyiség nyílászárója csak 2,0 m felett nyílhat.” 

3. § A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Füzesi út Rába híd előtti északi szakaszán a Szabályozási terven egyedi jellel jelölt 

sávban az apátság épületegyüttesének látványvédelme érdekében épület, építmény nem 

helyezhető el, a növényzet magassága 1,80 m-t nem haladhat meg.” 

4. § A Rendelet 7. § (4) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„ea) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, 

szennyvizet bevezetni tilos. A szennyező, ha nem ismert, az ingatlan tulajdonos köteles a 

szennyezést megszüntetni. 

eb) Állattartás a Rába folyó 200m-es körzetén belül nem folytatható.” 

 

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.§ [Földmozgásveszély elleni védelem] 

(1) A szabályozási terven külön foltszerű színezéssel jelölt területeken  

a) az épület helykijelölése, az építési engedélyezési terv csak részletes talajmechanikai 

vizsgálat alapján készíthető, 

b) a talaj megbontása a felszíntől mért 1,0 m-nél nagyobb mélységben csak talajmechanikai 

szakvélemény alapján történhet, 

c) lejtőre merőleges épületszárnyakat szükség szerinti szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre 

kell ültetni, az épület számára nagyméretű sík terepet kialakítani nem lehet, 

d) a rézsűk hajlása legfeljebb 7/4-es lehet, 

e) a friss rézsű felületeket azonnal biológiai védelemmel kell ellátni. 

(2) Az Akasztó-dombon, a Zsidai út keleti oldalán a már elkészült két családi ház 

állékonyságát biztosító nagyméretű beton támfal környezetében a szabályozási terven 

körülhatárolt terület építési tilalom alatt áll, további beépítés nem engedhető meg.” 

 

6. § A Rendelet 9.§-a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Új állattartó telep a belterülettől legalább 500 m-re létesíthető. 

 (7) Szélerőművet belterülettől az országos jogszabályokban meghatározott távolságban lehet 

telepíteni. 

 (8) Külterületen a védőtávolságok: 

a) vízvezeték 4-4m 

b) szennyvízvezeték 3-3m 

c) gázszállító vezeték 9-9m 

(9) Föld feletti nagy- és kisfeszültségű vezetékek biztonsági övezetét országos jogszabály 

határozza meg. 

(10) A rábafüzesi állattartó telep (0243/3 hrsz.) szagvédelmi hatásterülete 154,0 m, amelyen 

belül lakóterületi felhasználás nem lehetséges. 

(11) A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolsága 220,0 m, amelyen belül lakóépület nem 

építhető. A tisztítórendszerre fekáliás szennyvizek később sem vezethetők.” 
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7. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 16. melléklete 

szerinti táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani.”  

 

8. § A Rendelet 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Beépítésre szánt területen új transzformátorállomást építményben kell elhelyezni.” 

 

9. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület csak egyedi 

szennyvízkezelő berendezés, vagy vízzáró szennyvíztározó létesítésével együtt építhető.” 

 

10. § A Rendelet 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Lakótelkes környezetben a KSH szerinti új ipari szolgáltatás nem létesíthető, a már 

meglévők telephelyükön e rendelet hatályba lépését követő 18 hónapig működtethetők.” 

 

11. § A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Azon kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kisvárosias lakóterületeken, ahol jellemzően 

egy – legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként legfeljebb egy főépület 

építhető legfeljebb három önálló rendeltetési egységgel, továbbá telkenként a főépületben, 

vagy a melléképületben legfeljebb egy üzlet, egészségügyi, szállás vagy szolgáltató 

rendeltetésű önálló rendeltetési egység alakítható ki.” 

12. § A Rendelet 11. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki: 

„20/A. § [Akasztó-domb dél] 

(1) A kisvárosias lakóterületeken az épületeket a Rózsa Ferenc és az Erzsébet utcában, 

valamint az Árpád úton előkert nélkül kell elhelyezni. 

(2) A 330 m
2
-nél kisebb telkeken lévő építmények az építmények közötti legkisebb távolságra 

vonatkozó előírások betartása mellett átépíthetők, de sem az épület szintterülete, sem a 

homlokzatmagasság nem növelhető. 

(3) A 496 hrsz. saroktelek az Árpád utca, a 907 hrsz. saroktelek a Rózsa Ferenc utca előírt 

szabályozási szélességének biztosítása során zártsorúan építhető be legfeljebb 50 %-os 

beépítettséggel. 

(4) A KL 10 jelű építési övezetben egy épületcsoport elemeit, homlokzati megjelenésüket 

tekintve közel azonos módon kell megtervezni és megépíteni. Az előkert legkisebb mélysége 

6,0 m lehet. Az épületcsoport szélső telkei, valamint közbenső telek hátranyúló épületszárnya 

esetében az oldalkert legkisebb mérete 6,0 m lehet. Kivételt képez az Árpád út melletti 

oldalkert, amelynek szélessége 13,0 m. 

(5) A hátsókert legkisebb mélysége a KL10 jelű építési övezetbe tartozó, az Árpád útra néző 

hátsó kertek esetében 15,0 m. 

(6) A KL 4 jelű építési övezetekben a megengedett legnagyobb beépítési százalék betartása 

mellett több, egyenként legfeljebb hatlakásos lakóépület építhető.” 

 

13. § A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos 

építésügyi jogszabályok szabályozzák. Üzemanyagtöltő állomás és haszonállattartásra 

szolgáló épület nem létesíthető.” 

 

14. § A Rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az Lke-Sz1 jelű építési övezetben az előkert mérete legalább 5,0 m.” 

15. § A Rendelet 21. § -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Azon kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kertvárosias lakóterületeken, ahol jellemzően 
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egy – legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként legfeljebb egy főépület 

építhető legfeljebb három önálló rendeltetési egységgel, továbbá telkenként a főépületben, 

vagy a melléképületben legfeljebb egy üzlet, egészségügyi, szállás vagy szolgáltató 

rendeltetésű önálló rendeltetési egység alakítható ki.” 

16. § A Rendelet 22. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Minden melléképület és építmény elhelyezhető. Állattartási épület az építésével érintett 

telek közterületi telekhatárától legalább 40,0 m-re, de meglévő lakóépülettől legalább 15,0 m-

re helyezhető el. 

(4b) A Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén az Lfk-Sz1 és Lfk-OSz1 építési övezetekben 

lévő lakótelkek azon beerdősült részein, amelyek a szabályozási terven zöldre színezettek, 

lakóépület nem helyezhető el.” 

17. § A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Vi-K3 jelű intézményi vegyes építési övezetben kereskedelmi és szállás rendeltetésű 

létesítmények, valamint 4db lakás helyezhetők el.” 

 

18. § A Rendelet 25. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) A telkek Várkert felőli határvonalán a Vt-K1, Vt-K2 és Vt-K3 jelű építési övezetekben 1,80 

m magas tömör falazott kerítés építendő. Kivételt képez ez alól a Művelődési Ház (38 hrsz.) 

telke, amelynek határán áttört kerítés építendő.” 

 

19. § A Rendelet 25.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A Vt-K5 jelű építési övezet kiegészítő előírásai: 

a) A homlokzat felújításakor a több alegységből álló tömb egészén azonos anyagú és 

megjelenésű homlokzati szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az egész tömbre el kell 

készíteni. 

b) Az épületek térdfal alkalmazása nélkül magastetővel lefedhetők. A tetőtérben a vonatkozó 

országos előírások figyelembe vételével lakások alakíthatók ki. 

c) A Vt-K5 építési övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők, 

melyek bővítése esetén az épület építménymagassága nem nőhet, a bővítmény 

építménymagassága az övezeti előírás szerinti lehet. 

d) Az építési övezetben található 1033 hrsz-ú ingatlanon új ipari tevékenység e rendelet 

hatálybalépését követően 1,5 évig folytatható.” 

20. § A Rendelet 25. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) A Vt-1 jelű településközpont vegyes építési övezetben: 

a) egy épületben lakó-, szálláshely, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések helyezhetők el, 

b) az előkert méretét az utcában kialakultnak megfelelően kell megállapítani.” 

 

21. § A Rendelet 26. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) az előkert mérete az utcaszakaszon kialakultnak megfelelő,” 

22. § A Rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A más területfelhasználási módba átminősített ipari területen bejelentés vagy engedély 

alapján új ipari tevékenység legfeljebb 1,5 évig végezhető.” 

23. § A Rendelet 28. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) A Füzesi útról új útcsatlakozás nem, új kapubejáró létesíthető.” 

24. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § (1) A Gip-K2 és Gip2 építési övezetekben a szomszédos lakótelek felé eső telekhatáron 

legalább 3 sor előnevelt fából és bokorsorból álló védőnövényzetet kell ültetni. 

(2) A Gip2 építési övezetben a 0148/26 hrsz. telek megközelítését a Wesselényi utcából kell 

biztosítani.” 
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25. § (1) A Rendelet 30. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) az övezethez tartozó telkek határán, ahol azt a szabályozási terv ábrázolja, legalább 6 m 

széles, többszintű védőzöldet kell telepíteni,” 

 

(2)  A Rendelet 30. § (8) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) Az övezethez tartozó telkek határán, ahol azt a szabályozási terv ábrázolja, legalább 6 m 

széles, többszintű védőzöldet kell telepíteni.” 

 

26. § A Rendelet 31. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

„(16) A Log jelű terület a vasútállomás kiegészítő területe, a szállítmányozáshoz kapcsolódó 

logisztikai tevékenységek lebonyolítására szolgál. Itt a beépítettség legnagyobb mértéke 20 %, 

a megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 m, a beépítési mód szabadonálló.” 

 

27. § (1) A Rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A közigazgatási területen található erdőterületek rendeltetésük szerint védett, védelmi 

vagy gazdasági erdők.  

(2) A szabályozási terven (Ev1) jellel jelölt erdők országos természeti védelem alatt állnak, 

egyrészt az Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.” 

(2) A Rendelet 34. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A védett erdők kezelésénél elsőbbséget élvez a fenntartható területhasználat valamint a 

biológiai sokféleség védelme és másodlagosak a gazdasági szempontok. 

(2b) Az övezetben új építmény 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken csak indokolt 

esetben, a természeti értékek, tájképi adottságok károsítása, sérelme nélkül létesíthető. Az 

épület bruttó alapterülete legfeljebb 30,0 m
2
, legnagyobb homlokzatmagassága 3,5 m lehet. 

(2c) A beépítési mód szabadonálló. 

(2d) Az övezetben csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatás-oktatást 

szolgáló épületek helyezhetők el, a természeti értékek sérelme nélkül.” 

(3) A Rendelet 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A szabályozási terven Ev2 jelű védelmi rendeltetésű erdő övezetként szabályozott 

területen többszintes növényállomány telepítendő legalább 15,0 m szélességben.” 

 

28. § A Rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség sajátossága szerint 

a következő övezetekbe tartozik: 

a) az MÁ jelű általános mezőgazdasági övezetbe az árutermelő, zömében szántó földrészletek, 

b) az MO jelű övezetbe a korlátozottan beépíthető gyepművelésű területek, 

c) az Máv és az MOv jelű övezetek országos természeti védelem alatt állnak, egyrészt az 

Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.” 

29. § A Rendelet 27. alcíme a következő 36/A-36/B. §-sal egészül ki: 

„36/A. § (1) Az Máv jelű mezőgazdasági területen csak hagyományos állattartást szolgáló 

építmények (pajta, szárnyék, géptároló) létesíthető a jelen §-ban meghatározott előírások 

szerint. 

(2) A beépíthető telkek  

a) legkisebb területe: 1,0 ha, 

b) szélessége: 50,0 m, 

c) mélysége: 80,0 m, 

d) az elő-, oldal- és hátsókert mérete  min. 15,0 m, 

e) a beépítettség legnagyob mértéke 2,5 %, de max. bruttó 300 m
2,
 

f) a megengedett legnagyobb építménymagasság  4,5 m, 
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g) a beépítési mód: szabadonálló. 

(3) Az épület tömegformálása, anyaghasználata a helyben kialakult hagyományos gazdasági 

épülettípusokhoz kell igazodjon. 

(4) A mezőgazdasági hasznosítás során az istállótrágyázást, tápanyag-utánpótlást, vegyszerek 

használatát időben és mennyiségben korlátozni szükséges az ökológiai gazdálkodásban 

engedélyezett megengedett mértékre. 

(5) A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl, az árkok, 

csatornák, a köz- és dűlőutak, a birtokhatárok mentén új, az élővilág fennmaradását szolgáló 

fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat kell telepíteni. 

 

36/B. § (1) Az MOv jelű övezetbe tartozó területeken az építmények elhelyezésére vonatkozó 

előírásokat jelen § tartalmazza. 

(2) Az övezet területén csak a gyepművelést szolgáló építmények (szénapajta) helyezhetők el. 

(3) A beépíthető földrészlet legkisebb területe 3,0 ha, amelyen legfeljebb 120 m
2
 alapterületű, 

4,0 m építménymagasságú szénatároló építhető. 

(4) A mezőgazdasági hasznosítás körében 

a) a gyepek területe nem csökkenthető, 

b) a kialakult táblahatárok mezsgyéit, gyepes tábla szegélyeit meg kell őrizni, 

c) a gyepterületeken meglévő faállomány védendő, pótlásuk őshonos fafajokkal szükséges, 

d) a keletkező vizek megőrzendők, a felszíni vizek elvezetése, a talajvíz csökkenését 

eredményező tevékenység nem végezhető, 

e) műtrágyázás, vegyszerezés, intenzív gépi művelési technológiák végzése a rét és legelő 

területeken nem megengedett.” 

 

30. § A Rendelet 38. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Kb-En jelű terület (0146/3 hrsz.) megújuló energiaforrás (napelempark) területe. 

Elhelyezhetők a működéssel összefüggő technológiai létesítmények, valamint legfeljebb két 

önálló kezelőépület. Megengedett legnagyobb beépítettség 10 %, az építménymagasság 

legfeljebb 4,5 m lehet. 

(9) Az Kb-Mc jelű terület (0176/1 hrsz.) motocross pálya területe, amelyen a működését 

biztosító terelő és biztonsági berendezések helyezhetők el.” 

 

31. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

32. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (4) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 20. § (6) 

bekezdése, a 21. § (4) bekezdés b) pontja, a 21. § (7) bekezdése, 22. § (4) bekezdés c) pontja, 
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24. § (6)-(7) bekezdése, a 25. § (2) bekezdés a) pontja, a 25. § (7) bekezdése és a 28. § (6) 

bekezdés a) pontja. 

33. § E rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba. 

 

 …………………… ……………………….. 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék 
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat a kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépíté-

si mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöldfe-

lület 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terep-

szint 

alatti 

beépí-

tettsége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 KLK-

O1 

O 300 14 20 30 30 K/6,5 

2 KLK-

O2 

O 500 18 20 50 50 4,5 

3 KLK-

O3 

O 800 18 20 30 30 6,5 

4 

 

KLK-

O- 

Sz1 

O-SZ 300 12 20 50 50 7,0 

5 

 

KLK-

O- 

Sz2 

O-SZ 500 18 20 30 30 6,5 

6 KLK-

Sz1 

SZ 300 20 20 20  4,5 

7 KLK-

Sz2 

SZ 600 16 20 30 30 K/6,0 

8 KLK-

Z 

Z 400 10 20 60 60 K/6,5 

9 KLK-

Ikr 

Ikr 400 12 20 35 35 K/6,0 

10 KLK-

Z-Sz 

Z, Sz 500 20 20 35 35 10,5 

” 
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2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

  

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépí-

tési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöld-

felület 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terep-

szint 

alatti 

beépí-

tettsége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 KL 1 Sz 500  20 50 50 4,5 

2 KL 2 Sz 1000  20 40 40 6,0 

3 KL 3 Sz 700  20 50 50 7,5 

4 KL 4 Sz 1100  20 50 50 8,0 

5 KL 5 Z 250  20 40 40 6,0 

6 KL 6 Z 400  20 60 60 6,0 

7 KL 7 Z 500  20 60 60 6,0 

8 KL 8 Z 600  20 40 40 6,0 

9 KL 9 Z 1100  20 28 28 6,0 

10 KL 

10 

Cs 300  20 50 50 6,0 

11 KL 

11 

Sz, Z 8000 90 20 60 50 12,5 

” 
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3. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési övezet 

jele 

beépítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

 

legkisebb legnagyobb legnagyobb  

területe 
szélessé-

ge 

zöldfelü-

let aránya  

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építmény-

magassága 

 

m
2 

m % % % m  

1 Lkek-OK O K/350 K/10 50 30 - 4,5  

2 Lkek-O1 O 300 10 50 30 - 4,5  

3 Lkek-

O2 

O 300 14 50 30 - 4,0  

4 4Lkek-

O3 

O 500 10 50 30 - 4,5  

5 Lkek-

O4 

O 900 18 50 35 - 6,5  

6 Lk6ek-O-

Sz1 

O-Sz 140 10,0 50 30  4,5  

7 Lke7k-O-

Sz2 

O-Sz 450 12 50 30 - 5,0  

8 Lke8 k-

Sz1 

Sz 500 15,0 50 30 - 4,5  

9 Lke9k-Sz2 Sz 500 16,0 50 30  6,0  

10 Lkek-Sz3 Sz 800 20 50 30  5,0  

11 Lkek-Sz4 Sz 900 18 50 30  6,5  

12 Lkek-Ikr Ikr 200 12 50 20 - 5,0  

13 Lkek-Z Z 1200 25 50 30 30 6,0  

” 
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4. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat az újonnan kialakításra vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek 

építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

  

terület

e 

széles-

sége 

zöld-

felület 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terep-

szint 

alatti 

beépí-

tett-

sége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 Lke-

O1 

O 370 15,0 50 30 30 6,0 

2 Lke-

O2 

O 500 12,0 50 30 30 4,5 

2 Lke-

Sz1 

Sz 300 14,0 50 30 30 4,5 

4 Lke-

Sz2 

Sz 500 17,0 50 30 30 6,5 

5 Lke-

Sz3 

Sz 700 24,0 50 30 30 6,0 

6 Lke-

Sz4 

Sz 800 20 50 30 30 4,5 

7 Lke-

Sz5 

Sz 1000 19,0 50 30 30 4,5 

8 Lke-

Sz6 

Sz 1000 20,0 65 20 20 6,0 

9 Lke-O-

Sz 

O-Sz 450 12 50 30 30 4,5 

10 Lke-

Ikr 

Ikr 510 16,0 50 30 30 4,5 

11 Lke-Z Z 300 10 50 30 35 6,0 

” 
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5. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépíté

si mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöld-

felület 

aránya  

beépí-

tettsége 

terepszint 

alatti beépí-

tettsége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 Lfk-O1 O 250 12,0 40 30 30 6,0 

2 Lfk-O2 O 300 12,0 40 30 30 4,5 

3 Lfk-O3 O 600 12,0 40 30 30 4,5 

4 Lfk-O4 O 900 17,0 40 30 30 4,5 

5 Lfk-O5 O 1200 12,0 50 20 20 4,5 

6 Lfk-O-

Sz 

O-Sz 350 12,0 40 30 30 4,5 

7 Lfk-Sz-

1 

Sz 400 17,0 40 30 30 4,5 

8 Lfk-

Sz2 

Sz 800 17,0 40 25 25 4,5 

9 Lfk-

Sz3 

Sz 1200 20,0 40 25 25 4,5 

1

0 

Lfk-

Ikr 

IKR 400 12,0 40 25 25 6,0 

1

1 

Lfk-Z Z 200 10,0 40 25 25 4,5 

” 
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6. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat az újonnan kialakításra vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési 

övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépí-

tési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöldfe-

lület 

aránya  

beépí-

tett-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 Lf-O O 500 12,0 40 30 30 4,5 

2 Lf-Sz Sz 800 20,0 40 30 30 4,5 

” 
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7. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteiről 

építés

i 

öveze

t jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles

-sége 

zöldfelül

et 

aránya*
 

beépített-

sége 

terep-

szint 

alatti 

beépí-

tettsége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

 

1 

Ví- 

K1 

   SZ 14 

000 

100 10 85 85 K 

 

2 

Vi- 

K2 

Z 350 12 a be nem 

épített 

terület 

50%-a 

85 85 10,0 

 

3 

Vi- 

K3 

SZ 2500 40 a be nem 

épített 

terület 

50%-a 

85 85 7,5 

 

4 

Vi- 

K4 

SZ K K a be nem 

épített 

terület 

50%-a 

85 85 K 

” 
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8. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„8. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beé-

píté-si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

te-

rü-

le-

te 

szé-

lessé-

ge 

zöld-

felület 

ará-

nya 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépítettség

e 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 Vt-

K1 

Z 50

0 

15 10 80 60 8,5 

2 Vt-

K2 

Z 40

0 

10 10 60 K 15,5 

3 Vt-

K3 

Z 35

0 

13 10 55 K 11,0 

4 Vt-

K4 

K 18

0 

15 10 60 K 8,0 

5 Vt-

K5 

Z 25

0 

10 10 60  8,0 

6 Vt-

K6 

SZ 70

0 

12 10 30 30 6,0 

7 Vt-

K7 

Ikr 45

0 

12 30 40 40 6,0 

8 

 

Vt 

K8 

SZ 15

00 

25 20 60 60 4,5 

9 

 

Vt 

K9 

SZ 40

0 

12 50 40 40 5,0 

10 Vt-

K10 

Z 40

0 

10 50 40 40 7,0 

11 

 

Vt 

KA 

SZ 70

0 

K 10 60 - 5,0 

12 Vt-

KM 

K 12

00 

 10 40  7,5 

13 

 

Vt 

Kg 

Z 35

0 

12  50 - 2,5 

K= kialakult állapot” 
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9. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„9. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

te-

rü-

lete 

széles-

sége 

zöldfe-

lület 

aránya 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 Vt-1 Sz 600 17 25 35 35 6,5 

2 Vt-2 Sz 100

0 

30 20 60 60 9,5 

3 Vt-3 Z 600 19,0 10 60 60 7,5 

4 Vt-4 Sz 190

0 

35,0 30 30 30 7,5 

5 Vt-5 Z 150

0 

25,0 10 40 40 3,6 

6 Vt-6 Sz 700 30 10 40 40 4,5 

7 Vt-7 Sz 240

0 

40 10 40 40 9,5 

8 Vt-8 Z 280

0 

40 30 40 40 7,5 

” 
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10. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„10. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terü-

lete 

széles-

sége 

zöld-

felület 

arány

a 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépítettség

e 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 GkszK1 Sz 2000 - 20 60 60 7,5 

2 Gksz-K2 O 6000 30 20 60 60 6,0 

3 Gksz-K3 Sz   20 60 60 3,0 

” 
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11. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„11. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat az újonnan kialakításra vagy jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági területek építési övezeteiről 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terü-

lete 

széles-

sége 

zöldfe-

lület 

aránya 

beépí-

tettsége 

terepszint 

alatti 

beépítettség

e 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 
Gksz

1 
Sz 1500 30,0 20 60 60 7,5 

2 

 

Gksz 

S 

Sz 3000 - 20 60 60 6,0 

” 
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12. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„12. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről 

építési 

övezet 

jele 

beé-

pítési 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles

-sége 

zöldfe-

lület 

aránya 

beépí-

tettsége 

terepszint 

alatti 

beépí-

tettsége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

 

1 

GIP 

K1 

Sz 1600 - 25 50 50 7,5 

 

3 

GIP 

K3 

Sz 2500  25 50 50 10 

4 GIP 

K4 

Sz 7000  25 50 50 7,5 

6 

 

GIP 

K6 

Sz 30 

000 

- 25 50 50 12,0 

” 
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13. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„13. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb ipari gazdasági területek építési 

övezeteiről 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles-

sége 

zöldfe

-lület 

arány

a 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 Gip1 Sz 1000 45,0 25 50 50 7,5 

2 Gip2 Sz 2500 45,0 25 50 50 10,0 

3 Gip3 Sz 5000 50,0 25 50 50 15,0 

4 Gip4 Sz 7000 70,0 25 50 50 12,5 

5 Gip5 Sz 7000 70,0 25 50 50 9,5 

6 Gip6 Sz 2500 25 25 50 50 10,0 

” 

  



2018. június 24-i rk. testületi ülés előterjesztései  

14. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„14. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult különleges területek építési övezeteiről 

építé-

si 

öve-

zet 

jele 

beépítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terü-

lete 

szé-

les-

sége 

zöldfelület 

aránya 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építmény-

magassága 

m
2 

m % % % m 

1 Ok

t1 

Sz 15 000 65 40 40 40 10,0 

2 Ok

t2 

Sz 5000 40 40 40 40 7,5 

3 Ok

t3 

Sz 10 000 25 50 40 40 5,0 

4 Eü

1 

Sz 24 000 100 70 40 30 15,0 

5 Eü

2 

Sz 34 000 100 40 40  15,0 

6 TH Sz 36 000 100 45 40  17,0       

7 Sz

K 

Sz 2000 60 40 40  6,0 

8 M

ü 

Sz 3500 35 40 40  5,0 

 H

A 

Sz 15 000 16 40 40  5,0 

” 
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15. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„15. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat az újonnan kialakításra vagy jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési 

övezeteiről 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legnagyobb 

terüle-

te 

széles

-sége 

zöldfelü-

let 

aránya 

beépí-

tettsé-

ge 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m 

1 Cs Sz 3500 40 45 30 - 6,0 

2 KAL Sz 30 

000 

500 80 20 20 6,0 

3 Log Sz 5000 45,0 40 40 40 6,0 

” 
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16. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

„16. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

A meglévő és tervezett helyi úthálózati elemek: 

Sorszám Út jele 

(száma,neve) 

Útkate-

gória 

Szabá-

lyozási 

szélesség, 

(védőtá-

volság) 

Közúti 

tervezé-

si 

osztály 

(KTSZ 

szerint) 

Úthálóza-

ti szerep 

(OTÉK 

szerint) 

Tulajdo-

nos 

KÖu-1 M8 gyorsforgalmi út 
K.I. 

60m (100-

100M) 

Autópá-

lya 

Gyorsfor-

galmú út 

Állami 

KÖu-2 8. számú főút 
K.III. 

min. 20m 

(100-100m) 
I. rendű 

főút 

Országos 

főút 

Állami 

B.III. min. 16m 

KÖu-3 7549 j. Szentgotthárd 

- Rábafüzes ök. út 
K.V. 

min. 20m 

(50-50m) 
Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút 

Állami 

B.V. min. 16m 

KÖu-4 7454 j. 

Vasszentmihály - 

Felsőszölnök ök. út 

K.V. 
min. 12 

m(50-50m) Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút  

Állami 

B.V. min. 12m 

KÖu-5 7458 j. Kétvölgy - 

Szentgotthárd ök. út 
K.V. 

min. 14m 

(50-50m) 
Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút 

Állami 

B.V. min. 12m 

KÖu-6 7455 j. Őriszentpéter 

- Máriaújfalu ök. út 
K.V. 

min. 12m 

(50-50m) 
Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút 

Állami 

B.V. min. 12m 

KÖu-7  7457 j. 

Apátistvánfalva - 

Máriaújfalu ök. út 

K.V. 
min. 16m 

(50-50m) 

Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút 

Állami 

KÖu-8 7456 j. 

Apátistvánfalva - 

Farkasfa ök. út 

K.V. 
min. 16m 

(50-50m) 

Össze-

kötő út 

Országos 

mellékút 

Állami 

KÖu-9 74328 j. 

Szentgotthárd 

vasútállomási bekötő 

B.V. min. 12m 
Bekötő 

út 

Országos 

mellékút 

Állami 

KÖu-10 Jakabháza - 

Máriaújfalú belső 

összekötő út 

K.V. min. 20m 
Gyűjtőú

t 

Helyi 

gyűjtőút 

Önkor-

mány-

zat 

KÖu-11 Rábafüzes - 

Rábakethely belső 

összekötő út 

K.V. min. 20m Gyűjtőú

t 

Helyi 

gyűjtőút 

Önko-

rmány-

zat B.V. min. 20m 

KÖu-12 Hunyadi utca 

országhatárig való 

meghosszabbítása 

K.A. min. 16m 
Gyűjtőú

t 

Helyi 

gyűjtőút 

Önkor-

mány-

zat 

KÖu-13 Belterületi kiszolgáló 

utak B.VI. min. 6m Lakóút 

Kiszolgá-

ló út 

Önko-

rmány-

zat 
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KÖu-14 Külterületi 

mezőgazdasági utak 

K.VI. min. 6m 

Mező-

gazda-

sági út 

szerviz 

út 

Kiszolgá-

ló út 

Önkor-

mány-

zat 

Kp-1 Nemzetközi 

kerékpárút K.VII. - 
Kerék-

párút 

Kerékpár

út 

Önkor-

mány-

zat 

Kp-2 Országos kerékpárút 

K.VII. - 
Kerék-

párút 

Kerékpár

út 

Önkor-

mány-

zat 

Kp-3 Térségi kerékpárút 

K.VII. - 
Kerék-

párút 

Kerékpár

út 

Önkor-

mány-

zat 

VA Szombathely-Graz 

nemzetközi 

vasútvonal 

 10m 

 

 Állami 

” 
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Indokolás  
 
a Rendelet bevezető részéhez: 

 

A véleményezési szakaszban az alábbi államigazgatási szervek egyetértettek, vagy intézkedést nem 

igénylő észrevételt tettek: 

Vas megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Titkárság Megyei főépítész 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály - Erdészeti Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály -  Környezetvédelmi  

és Természetvédelmi Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály – 

Földhivatali Osztály 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály és Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztály 
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – 

Növény és Talajvédelmi Osztály 

 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §-hoz: 

 A kialakult telekosztású lakóterületi telektömbben a kialakítható telek legkisebb szélességére 

vonatkozó előírás szabályozza.     

2.  -hoz 

Építmények elhelyezése kapcsán  Kereskedelmi pavilon- építmény, vendéglátó teraszok 

közterülettel határos elhelyetésére ad közlekedésbiztonsági szabályozást.  

3. §-hoz: 

Az apátság épületegyüttesének látványvédelme érdekében elrendelt intézkedés oka és célja a 

megjelenő látvány megőrzése. 

4. §-hoz: Az élővízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba kerülhető 

szennyezésel megelőzése érdekében ad szabályozást. Védőtávolságot állapít meg a Rába 

folyó védelme érdekében.     

5. §-hoz:  Földmozgásveszély elleni védelem előírása tekintettel arra, hogy Szentgotthárd 

magasabban fekvő területeinek beépíthetősége érdekében egyre nagyobb igény mutatkozik. A 

kérdést a szabályzás szintjén is kezelni kell.  

 

6. §-hoz: az  Új állattartó telep. föld feletti nagy- és kisfeszültségű vezetékek és szélerőmű   

védettségére állapít meg szakmailag is indokolható távolságot.  500m-re létesíthető 

 Külön nevesít két ingatkant amire tekintettel kell lenni a védőtávolságok kapcsán.    

7. §-hoz: A Rendelet1 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 16. melléklete 

szerinti táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani.”  

9. §-hoz: Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület elhelyezésére ír elő 
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szennyvízkezelés szempontjából lényeges szabályokat.  

10. §-hoz: Szigorú előírást tartalmaz a  Lakótelkes környezetben folytatható  ipari 

szolgáltatásokra vonatkozóan.  

11. §-hoz: Akasztó-domb dél beépítésére ad előírásokat.    

12. §-hoz: A kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kisvárosias lakóterületek jellegének 

megtartása céljából tartalmaz előírásokat.  

13-15. §-hoz: A Kertvárosias lakóterületet védelme a célja a korlátozások előírásának. 14.§ A 

Rendelet 21.  

16. §-hoz: Az Állattartási épület telken belüli elhelyezéséhez ad előírásokat, valamint a 

Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén ad tiltást lakóépületek elhelyezésére. 

17. §-hoz: Az intézményi vegyes építési övezetben ad szsabályozást.  

18. §-hoz: A Várkert felőli telkek park felőli részére tesz előírást. 

19-20. §-hoz: A Vt-K5 és VT-1jelű építési övezet kiegészítő előírásait tartalmazza. 

23. §-hoz: A Füzesi útról új kapubejáró létesítését teszi lehetővé. 

24-25. §-hoz: Építési övezetekben bokorsort és védőnövényzet elhelyezését írja elő.   

26. §-hoz: A vasútállomás kiegészítő területére ad szabályozást. 

27-29. §-hoz: A Szentgotthárd területén található erdőkre és mezőgazdasági területekre ad 

szabályozást azzal a céllal, hogy ezeket minél jobban meg lehessen tartani. 

30. §-hoz: Igény mutatkozik megújuló energiaforrás (napelempark) elhelyezésére – erre ad 

szabályozást ez a szakasz.  

31. §-hoz: A jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően határozza meg a tervezet az 

egyes mellékleteket. 

32-33. §-hoz: Hatályukat veszítő és hatályba léptető rendelkezések a jogszabélyszerkesztési 

előírásoknak megfelelően. 
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Tárgy: Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205/3  hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése.    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2018. 07. 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1203/1 

hrsz-ú, 997 m2 területű, 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű,  

1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok.  Az ingatlanok, 

természetben az Apátistvánfalva felé vezető út, akasztó domb jobb oldalán találhatóak. 

helyszínrajz 1 .sz. melléklet.  

A Képviselő-testület a júniusi ülésén döntött a fenti ingatlanok szomszédságában lévő 1205/4 

és 1205/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, azokat értékesítésre kijelölte, továbbá Páli Gábor 

9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 59. sz. alatti lakos is kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-

testülethez, melyben vásárlási szándékát jelzi az 1203/4 és 1203/5 hrsz-ú ingatlanokra. 

Ezen ingatlanok értékesítéséről külön előterjesztés készült. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

 

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
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5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(5) bekezdés c) pontja: 

5.§ (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint 
egyedi bruttó forgalmi érték képezi. 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

 

Vagyonrendeletünk értelmében a Képviselő-testület a belterületi ingatlanok esetében 

független forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 

 

Mivel ezen a területrészen lévő 8 db. ingatlanunkból 4 db-ra érkezett vételi ajánlat, javasoljuk 

a további 4 db ingatlant is értékesítésre kijelölni. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 teületű, 1203/2 hrsz-ú 948 m2 

területű, 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű,  1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, 1203/5 hrsz-ú 

826 m2 területű, 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlanok eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza 

meg. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 teületű, 1203/2 hrsz-ú 948 m2 

területű, 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű,  1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, 1203/5 hrsz-ú 826 

m2 területű, 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat 

nem értékesíti. 

 



2018. június 24-i rk. testületi ülés előterjesztései  

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2018. július 10. 

    

                
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárdi 1205/4, 1205/5 és 1203/4, 1203/5 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése (Akasztódombi ingatlanok). 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. 07. 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület júniusi ülésén a 139/2018. sz. határozatával az Önkormányzat 1/1 arányú 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 és 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesítésre kijelölte azzal, hogy az ingatlanok 

eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

(Ezen ingatlanokra Tóth Károly adott be vételi szándékot.) 

 

Mivel időközben Páli Gábortól további kettő területre is érkezett vételi szándék, ezért azon 

ingatlanokat is értékbecsültettük. 

Páli Gábor 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 59. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel fordult 

(1. sz. melléklet) a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben vásárlási szándékát jelzi az 1203/4 

és 1203/5 hrsz-ú ingatlanokra. 

 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (2-3-4-5.sz. melléklet), amely 

szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek az alábbiak szerint alakulnak: 

szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.605.158.-Ft   

szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.438.638.-Ft   

szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 4.672.360.-Ft   

szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 4.636.280.-Ft   

 

Mivel az ingatlanok nem minősülnek jelenlegi állapotukban építési teleknek, ezért a 

vételárat 27%-os Áfa nem terheli, így csak az éretékbecslés költségét (25.000.-Ft) kell a 

vételárban érvényesíteni, így a vételár: 

szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.630.158.-Ft   

szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.463.638.-Ft   

szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 4.697.360.-Ft   

szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 4.661.280.-Ft   

 

Az ingatlan kataszterben a könyv szerinti bruttó értékek:  

szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, értéke: 866.000.-Ft   

szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú értéke: 826.000.-Ft   

szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, értéke: 1.295.000.-Ft   

szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, értéke: 1.285.000.-Ft   

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény: 

„86. § (1) Mentes az adó alól: 
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j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak 

a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 

amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb)első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 

véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 

hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy 

beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű 

bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 

kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 

magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 

megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 

m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 

(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

 

Építéshatósági állásfoglalás: A jelen előterjesztés 6. sz. mellékletében olvasható, ami 

alapján a telkek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében:  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 
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A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben 

foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a 

föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 

millió Ft!) 

5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 

valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 

még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az 

állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az 

átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 

kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

… 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 

értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 

 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(5) bekezdés c) pontja: 

5.§ (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint 
egyedi bruttó forgalmi érték képezi. 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. Ha az 

ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg, akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A/  

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
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vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 31.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 31.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 31.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza 
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A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni. 

 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 31.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza 

 

A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni és 

ingatlanközvetítőt is be kell vonni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

B/  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1205/5 hrsz-ú, 1203/4 hrsz-ú, 1203/5 hrsz-ú , 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat egyelőre nem értékesíti. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2018. július 17. 

                                                     
Doncsecz And rás  

 városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

Jegyző h. 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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5.sz. melléklet: 
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6.sz. melléklet: 
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7.sz. melléklet:   

 

A szentgotthárdi szentgotthárdi 1205/4, 1205/5, 1203/4, 1203/5 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének 

végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 
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Tárgy: Csatlakozás a 2018. évi Európai Mobilitási Hét Pályázathoz 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. július 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018-ban is csatlakozik Európa legnagyobb 

közlekedéshez kapcsolódó kampányához az Európai Mobilitási Héthez. A minisztérium 

Önkormányzatok illetve Önkormányzati tulajdonú szervezetek részére egyedi támogatási 

lehetőséget biztosít. Az eseménysorozat a korábbiakhoz hasonlóan, szeptember 16-22. 

között zajlik, amelynek célja, hogy ösztönözzék és támogassák a fenntartható közlekedést, 

valamint ösztönözni a település lakóit arra, hogy próbálják ki a gépkocsival történő 

közlekedés alternatíváit. A kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon, 2017-ben is 

több mint 200 település vett részt a programokban, amivel Magyarország - közel ötven ország 

versenyében- a harmadik helyen végzett. A tavalyi évben is pályázatot nyújtottunk be, amely 

pozitív elbírálásban részesült és bruttó 327.576,- forintot nyertünk a programok 

megvalósítására, a támogatással azóta el is számoltunk. 

 

2018-ban az Innovációs és Technológiai Minisztérium 140.000.000,- Ft vissza nem térítő 

támogatással járul hozzá a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét és Autómentes 

Nap megvalósításához. A támogatás mértéke az idei évben is lakossághoz kötötték, ezek 

alapján Szentgotthárd a II. kategóriába tartozik: 5.000-14.999 fő közötti települések, 

maximum elnyerhető támogatás: 1.000.000,- Ft. A pályázatban az alábbi tevékenységek 

elszámolhatók: 

 Tudás-élmény alapú programok  

 Sporttevékenységek költségei 

 Marketing költségek  

 Nyeremények, elismerések költsége 

 Adminisztratív költségek 

 

A program főeleme az “Autómentes nap” rendezvény, ahol a résztvevő városok és települések 

lefoglalnak, lezárnak bizonyos területeket, és kizárólag a gyalogosok, kerékpárosok és a 

tömegközlekedés számára biztosítják aznap. 

 

A vissza nem térítendő támogatásra 2018. július 31-ig pályázhatnak az önkormányzatok és 

önkormányzati tulajdonban álló szervezetek. 

 

A tervezett szentgotthárdi programok között gyalog-, kerékpártúra, szemléletformáló 

vetélkedő, sportágválasztó sportnap, autómentes nap, kerékpáros és mozgásos ügyességi 

versenyek szerepelnek. A szervezés már folyamatban van, illetve az elnyert támogatás 

összege is formálja majd – azzal, hogy támogatás hiányában sem jelenthet érdemi költséget az 

Önkormányzat számára. A programok szervezését és lebonyolítását az Önkormányzat (sport- 

és ifjúsági referens) mellett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület biztosítja, bevonva az 

Egészségfejlesztési Irodát is. 

 

Az 1. számú melléklet az Európai Mobilitási Hét Kartáját tartalmazza. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1.1. csatlakozik a 2018. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő Európai 

Mobilitási Hét rendezvényhez. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti, a „Mobilitási Hét Kartája” c. dokumentum aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert.  

1.2. pályázatot nyújt be az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap szentgotthárdi 

programjainak megvalósítására 1.000.000,- Ft összeggel. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2018.07.31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.       

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, hogy az Egészségfejlesztési Iroda, szentgotthárdi köznevelési 

intézmények valamint a város érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2018. 

szeptember 16-22. között szervezzen programokat a „Európai Mobilitási Hét” keretein 

belül. 

Határidő : azonnal 

Felelős : Károly Andrea Júlia, PKKE elnök 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Városüzemeltetési Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a 

szervező munkát segítse. 

Határidő : azonnal 

Felelős : Doncsecz András, városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. július 17.      

               
          Huszár Gábor 

           polgármester 

                         

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző h. 

 

1. számú melléklet 
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