2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) és
2018. évi Beiskolázási terv jóváhagyása.
2. Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése iránti kérelem.
3. A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról valamint a közművelődés
és programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer
kialakításáról.
4. Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.
6. Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Partium
AMI) kérelme.
7. TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény.
8. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2017. január 1-től 2017.
december 31-ig terjedő időszakra.
9. Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása.
10. Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás.
11. Rendezési terv módosítása – teljes eljárás.
12. Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
13. Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
14. Szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú és 1205/5 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan értékesítése.
15. Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége.
16. Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése.
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
18. Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. Beruházások helyzetéről
beszámoló.
19. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Helyi Értéktár
Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
20. Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
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Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési
terv (2018-2022) és 2018. évi Beiskolázási terv jóváhagyása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27. ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója arra kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a továbbképzési és beiskolázási tervét hagyja jóvá.
A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. ( XII. 12. ) EMMI rendelet 2.§-4.§
kimondja: A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének
tervezése és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében ötévenként képzési tervet,
valamint minden naptári évre beiskolázási tervet készít. A kulturális intézmény vezetője
nyilvántartja a kulturális szakemberek képzésének kezdő és befejező időpontját.
A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk megújítása
érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben vesznek
részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és szükség
esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni. A képzési tervnek öt évre vonatkozóan
tartalmaznia kell a továbbképzésben részt vevők nevét, munkakörét, legmagasabb iskolai
végzettségét, szakképzettségét, a képzés típusát, tervezett ütemezését, valamint a kulturális
intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indokolását.
A kulturális intézmény vezetője az adott naptári évre vonatkozó beiskolázási tervet az
ötéves képzési terv alapján minden év március 31-ig készíti el. A beiskolázási tervnek adott
naptári évre tartalmaznia kell :
a) a továbbképzésben részt vevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai
végzettségét, szakképzettségét,
b) a képzés típusát, óraszámát,
c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját,
d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,
e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb költségeinek összegét, valamint a
költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolatát, valamint
f) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét.
Mint ismeretes 2009-ben megszűnt a továbbképzés költségvetési normatív támogatása, és ez
azóta sem módosult. A továbbképzéseket az intézmény úgy próbálja szervezni, hogy
elsősorban ingyenes képzéseket keres, amennyiben ez nem megvalósítható, úgy az intézmény
éves költségvetésében tervezett összeg áll a továbbképzések fedezetére. (Esetleg pályázati
forrásból.)
Az intézmény igazgatója elkészítette a következő 5 évre szóló továbbképzési tervet és a 2018.
évre szóló beiskolázási tervet is (lásd: 1sz. Melléklet).
A továbbképzési terv és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltató beszerezte a
Közalkalmazotti Tanács egyetértő véleményét is.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár 2018-2022. évre
szóló továbbképzési tervét, valamint a 2018. évi beiskolázási tervét megtárgyalni és
jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2018-2022. évre elkészített Továbbképzési Tervét és a 2018. évre szóló
beiskolázási tervét 1. sz. melléklet alapján jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:
……………………………..……………....
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2018. június 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
továbbképzési terve (2018-2022)
A 32/2017. (XII: 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzésről alapján az
intézmény továbbképzési terve intézményünkben.
1. A képzési terv hatálya
1.1. Személyi hatálya
A 32/2017. (XII: 12.) EMMI rendelet alapján a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum alábbi közalkalmazotti, közép- és felsőfokú végzettségű szakembereire terjed ki a
továbbképzési kötelezettség
Bedi Beatrix
Farmasi Alexandra
Gueth László
Hegedűsné B. Krisztina
Horváth Tiborné
Máthé Andrea
Mátrainé B. Erika

szakközépiskolai érettségi, középfokú könyvtáros
szakképzettség
középiskolai érettségi
történelem – játék- és szabadidő-szervező egyetemi diploma
tanító-könyvtár szakos főiskolai végzettség
főiskolai könyvtár-orosz szakos végzettség
főiskolai könyvtár-magyar szakos végzettség
felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, középfokú könyvtáros
szakképzettség

1.2. Időbeli hatálya
2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig szól.
2. Támogatott képzési formák, a támogatás alapelvei
2.1. Az ötévenkénti, 120 órás tanfolyam jellegű képzést részesítjük előnyben, indokolt esetben
további szakképzettség és diploma megszerzését is támogatjuk.
2.2. A szakalkalmazottak munkaköreiben hasznosítható továbbképzési témakörök közül az
alábbiak támogatottak:
- könyvtári és múzeumi szakmai
- nyelvi
- számítástechnikai
- vezetési
- elektronikus ügyintézés
- helytörténet
2.3. Az intézmény szempontjából kedvezőbb (kevesebb helyettesítéssel járó, alacsonyabb
költségű, az adott munkakörben jobban hasznosítható) továbbképzési formát támogatjuk
elsősorban.
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2.4. Felsőfokú iskolai végzettséget, oklevelet (egyetemi, főiskolai alap- és kiegészítő képzés),
könyvtáros szakképzettséget adó tanulmányok támogatása a kötelező továbbképzés
teljesítésén túl támogatandó.
3. A továbbképzés finanszírozása
3.1. Jelenleg a tanfolyam díja, a szállás- és az útiköltség az intézmény költségvetéséből
fedezhető.
3.2. A továbbképzés ideje alatt a távol lévő dolgozó helyettesítése munkaköri
átcsoportosítással történik.
3.3. A munkakör betöltéséhez a kinevezéskor előírt végzettség megszerzése irányuló képzés
költségéhez részhozzájárulás adható. Mértékét a beiskolázási tervben rögzítjük.
3.4. További szakképzettség, magasabb szintű iskolai végzettség megszerzése intézményi
igény esetén indokolt, a rendelkezésre álló források függvényében támogatandó.
3.5. A továbbképzésen és a vizsgán való részvételen kívül munkaidő-kedvezmény nem illeti
meg a dolgozót.
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4. A továbbképzés ütemezése
Név

2018
A
kulturális
közösségfejlesztés gyakor-lata
(KI, 30 kon-taktóra, 30
távoktatás)

Bedi Beatrix

2020

Borbély

Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)

Gyermekkönyvtári
ismeretek új kihí-vásokkal
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)

A könyvtárak minősítése és a Könyvtári
Közös Értékelési Keretrendszer (60 óra,
24/60/Ktár/2014)

Horváth Tiborné

Máthé Andrea

Mátrainé
Erika

Bezenhoffer

2022

Kiállítás A-Z-ig
Múzeumpedagógiai
és kiállítás-rendezői
továbbképzés
Szentendrén (120 óra)

Múzeumi alapképzés (60
óra,
33829-25/2017/KOZGYUJT)

Hegedűsné
Krisztina

2021

Segédkönyvtáros képzés (OKJ 52 322 01,
450 óra)

Farmasi Alexandra
Gueth László

2019

informatikus könyvtáros alapképzés (ELTE-SEK Szombathely)

Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)
Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)

Gyermekkönyvtári
ismeretek új kihí-vásokkal
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)
A korszerű helyis-mereti
munka alapjai
(60 óra, a KI kihe-lyzett
képzése Szom-bathelyen)
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Záró rendelkezések
5.1. Az ötévenkénti továbbképzést az a dolgozó teljesíti, aki a támogatott tanfolyam részvételi
és vizsgakövetelményeinek eleget tesz. Az eredménytelen képzés költségeit a dolgozó köteles
megtéríteni.
5.2. A 120 óra sikeres teljesítése után a 3 évenkénti előmenetel a fizetési fokozatban egy évvel
csökken.
5.3. A támogatott képzésen felül is részt vehetnek a szakalkalmazottak továbbképzésen - saját
költségükre.
5.4. A továbbképzési és a beiskolázási tervet, valamint annak módosítását valamennyi
szakalkalmazott kezdeményezheti, véleményezési jog a közalkalmazotti képviselőt illeti meg.
Szentgotthárd, 2018. május 24.

Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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NYILATKOZAT

Az intézmény 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig tartó továbbképzési
tervével egyetértek.

Szentgotthárd, 2018. május 24.

__________________________________
Kovács Erzsébet
közalkalmazotti képviselő

8

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
sorszá
Név
m
1.
Hegedüsné
Borbély
Krisztina
2.
Bedi Beatrix

munkakör

Beiskolázási terv a 2018. évre
szakmai végzettség
a képzés megnevezése

könyvtáros

felsőfokú könyvtáros
végzettség

könyvtáros
asszisztens

középfokú
könyvtáros
szakképzettség
felsőfokú iskolai
végzettség,
középfokú
könyvtáros szakképz.
felsőfokú könyvtáros
szakképzettség

3.

Mátrainé
Bezenhoffer
Erika

könyvtáros

4.

Máthé Andrea

könyvtáros

5.

Gueth László

múzeumpedagógus

sorszá
munkaidő
tanfolyam díja
m
kedvezmény
1.
a
tanfolyam ingyenes
időtartama

egyetemi végzettség

a képzés
kezdete
2018.
szeptember

a képzés
befejezése
2018.
október

2018. május

2018. június

Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés

2018.
szeptember

2018.
október

Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés
Múzeumi alapképzés

2018.
szeptember

2018.
október

2018.
szeptember

2018.
október

Olvasásösztönzés,
olvasásnépszerűsítés,
olvasásfejlesztés
A kulturális közösségfejlesztés
gyakorlata

helyettesíté
úti- és
s költsége
szállásköltség
nincs
vonatköltség
Sztg.Szombathely
9

az elszámolás rendje
elszámolás
kiküldetési
rendelvény alapján

aláírás
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2.

a
tanfolyam ingyenes
időtartama

nincs

3.

a
tanfolyam ingyenes
időtartama

nincs

4.

a
tanfolyam ingyenes
időtartama

nincs

5.

a
tanfolyam ingyenes
időtartama

nincs

között
vonatköltség
elszámolás
Sztg.-Bp. között kiküldetési
rendelvény alapján
vonatköltség
elszámolás
Sztg.kiküldetési
Szombathely
rendelvény alapján
között
vonatköltség
elszámolás
Sztg.kiküldetési
Szombathely
rendelvény alapján
között
vonatköltség
elszámolás
Szhely
kiküldetési
-Szentendre
rendelvény alapján
között,
szállásköltség

Szentgotthárd, 2018. május 24.
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése
iránti kérelem.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel
fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
Mint az ismeretes (korábbi anyagok alapján) a Képviselő-testület előtt, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján a Család-és
Gyermekjóléti Központ intézményének 2018. szeptember 01. időponttól kötelező feladatként
iskolai-óvodai szociális segítő tevékenységet (új szolgáltatási elem) is el kell látni. A feladatot
az intézménynek Szentgotthárd Járás területén elhelyezkedő köznevelési intézményekben (19
intézmény) szükséges biztosítani.
Az intézmény felmérése alapján a feladatok ellátására a jelenlegi 9 fő álláshelyet 2 fővel kell
emelni. A 2018. évi költségvetésbe a 2 fő bérfedezete tervezésre és elfogadásra került, de az
álláshelyek konkrét bővítése nem.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatainak támogatására - óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatására központi támogatás is rendelkezésre áll.
A fent leírtak alapján 2018. július hónapban már a hivatalos pályáztatási folyamatot az
intézménynek el kell indítani, hogy augusztus közepére - szeptemberre a megfelelő
szakemberek az új szolgáltatást az intézmény keretein belül el tudják kezdeni. Az
intézményben ezáltal a jelenlegi álláshelyek száma 2018. augusztus 16. időponttól a jelenlegi
9 főről 11 főre emelkedik.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Az előterjesztett kérelem indoka jogszabályi előírások hatálybalépése.
előírásoknak meg kell felelni, azok be nem tartása következményekkel járhat.

Az

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
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E feltételek részben állnak rendelkezésre: a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a
pénzügyi fedezet az elfogadott 2018. évi költségvetésben tervezett összeg.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Egy új szolgáltatási elem beindítása több évre előrevetíti a több éves finanszírozási
igényt. A finanszírozás feltételeit majd minden évben meg kell teremteni, ezen a
területen a jelenlegi jogszabályi keretek között az állami támogatás igénybevételével ,
mely külön e tevékenységre adott.
4.Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az új szolgáltatás bevezetésének kockázatai nincsenek, legfeljebb a finanszírozás
folyamatos biztosítása jelenthet kockázatot.
5.Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A jelenlegi keretek között az intézmény nem tudja biztosítani a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően a kötelező szolgáltatásokat.
6.Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A szükséges adminisztratív feladatok elvégzése (pályáztatás, dokumentumok
kiegészítése stb.) megoldott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a jogszabályban előírt iskolai-óvodai
segítő tevékenységre (új szolgáltatás) további 2 álláshely létesítését engedélyezze a Család-és
Gyermekjóléti Központ intézményében 2018. augusztus 16. időponttól.
Az intézmény engedélyezett létszáma ezen időponttól 11 főre emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester /elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2018. június 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. sz. melléklet

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6.
Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu
Ikt: 75-4/2018
Tárgy: Kérelem – 2018. évi 2 fő iskolai – óvodai segítő
tevékenység - munkakör pályáztatása.
Üi: Uhor Anita
intézményvezető
Huszár Gábor – Polgármester Úr
részére
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
H – 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Cím!

Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének
intézményvezetője Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez azzal a
Tiszteletteljes kéréssel fordulok, hogy a korábban már elfogadott 2 fő státusz növelést,
továbbra is biztosítani szíveskedjen.
A kérelem indoka: a 23/2018.sz. Képviselő - testületi határozata alapján történik.
Tisztelettel tájékoztatom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, végrehajtási rendelet hatálya
értelmében, a kötelező jellegű iskolai - óvodai szociális segítő tevékenységet (új
szolgáltatási elem) 2018. 09. 01-től Szentgotthárd Járás közigazgatási területén, minden
közoktatási – köznevelési intézményben (19 intézmény) biztosítani szükséges. Ehhez az
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előzetes felmérések alapján, a már meglévő intézményi státuszokat (9 fő) 2 fő -vel emelni
kell a biztonságos feladatellátás miatt.
Intézményünk részére az előzetes testületi, fenntartói döntések alapján, 2 fő státusz
növelés biztosított (A mindenkori hatályos költségvetési törvény előírja a státusz
növelést). Az erre vonatkozó költségvetési, főképp személyi jellegű kiadás, a nevezett
gazdasági szervezet esetében rendelkezésre áll, az elfogadott 2018. évi intézményi
költségvetés alapján.
Tisztelettel tájékoztatom, hogy a lent említett törvény a feladatellátáshoz, annak tárgyi és
személyi jellegű kiadásihoz állami támogatást biztosít:
2017. évi törvény Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről
„2. melléklet a 2017. évi C. törvényhez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
TÁMOGATÁSA
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
1 379,8 millió forint
A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységet”.
A fent leírtak alapján, 2018. 07 hónapjában már szükséges a hivatalos pályáztatási folyamat
megkezdése, annak érdekében, hogy 2018. 09. 01-től ténylegesen is elkezdődhessen ezen
szakmai feladat ellátás, és minél előbb szakképzettséggel bíró szakemberek legyenek képesek,
az iskolai és az óvodai közösséget preventív vagy sürgősségi ellátásban részesíteni,
intézményem feladatellátásának keretében.
Tisztelettel kérem indokaim elfogadását és támogatását!
Együttműködésüket köszönöm!

Szentgotthárd, 2018. 06. 13.

Tisztelettel:...…..….….….…..….….…
Uhor Anita s.k.
intézményvezető

14

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései

Tárgy: A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról
valamint a közművelődés és programszervezés területén egy
önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2018. áprilisi ülésén a 75/2018. számú határozatával az alábbiakról
döntött:
„1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
megtakarítási lehetőségek vizsgálata kapcsán a hivataltól olyan munkaanyagot kér, amely a
kötelező ill. nem kötelező feladatok megvizsgálásánál kimutatja, hogy mely területeken van
lehetőség piaci alapon történő működtetésre, piaci szereplők bevonására, és ez milyen
hozadékkal járna a 2019. évi költségvetés tervezésénél.
2./ Készüljön munkaanyag a közművelődés és programszervezés területén egy az
önkormányzat által koordinált rendszer kialakítása érdekében, amelynek egyik
variációjában a közművelődési törvény egyelőre még el nem fogadott, de tervezetként már
olvasható végrehajtási rendelet – tervezetére is figyelemmel kell lenni.
3./ Meg kell vizsgálni az összes intézmény vonatkozásában a megtakarítási lehetőségeket, a
2019. évi költségvetés számainak ismeretében az egyes feladat ellátások optimális költségeit,
az intézmények működésük során kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni.
Határidő: a 2018. júniusi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester, továbbá valamennyi intézmény vezetője
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és a Szentgotthárdi Közös Önkorm. Hivatal valamennyi
vezetője”

I.

PIACI ALAPON MŰKÖDTETÉS A KÖTELEZŐ ILL. NEM KÖTELEZŐ
FELADATOK KÖRÉBEN

A Hivatal egyes területeinek áttekintése
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalon belül vizsgáltuk a Pénzügy területét.
A pénzügyi feladatok kapcsán megnéztük, hogy lehetne-e megtakarításokat elérni a pénzügyi
feladat kiszervezésével – hiszen pénzügyi feladatot pl. egy gazdasági társaság is el tud látni –
ebben az esetben természetesen az vizsgálandó, hogy olcsóbb tud-e lenni a mainál.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 8. § (1) bekezdése
alapján a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti
hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására
kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthető. A 8. § (2)
bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerződés nem
köthető olyan feladat elvégzésére, amelyre csak kormánytisztviselői, köztisztviselői kinevezés
adható.
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Ez az előírás irányadó tehát a hivatal többi, itt említett területére is – vagyis itt nincs lehetőség
kiszervezésre, más formában való ellátásra..
Maradva még a pénzügy területén csökkenthető a hivatali létszám, ha az intézményi pénzügyi
feladatokat áttesszük az intézményekhez. Lényegét tekintve az eredetileg az intézményeknél
végzett pénzügyi munka az intézményektől lett a hivatalhoz szervezve – így most ezt
csinálhatnánk vissza. Anélkül hogy a részletekbe belemennénk ez bizonyosan a drágább
megoldás volna a mostanihoz képest, hiszen az intézményeknél kellene
1 fő gazdasági vezető és min. 1 fő könyvelő-pénztáros-analitikus munkatárs. A gazdasági
vezetőnek felsőoktatásban szerzett végzettséggel mindenképpen kell rendelkeznie – így amit
ma a hivatalban középfokú végzettséggel el lehet látni, ott ez nem lenne elégséges – ez bérben
is lényegesen többet jelentene. Belső munkaanyagunkban készült egy lehetséges leosztás is
intézményenként, de miután ez teljesen nyilvánvalóan nem megtakarítást, hanem
többletkiadást eredményezne, így ezt most itt nem jelenítjük meg.
Önkormányzati és Térségi Erőforrások
PÁLYÁZATÍRÁS
A pályázatírás az Önkormányzat egyik legnagyobb forrásteremtő tevékenysége, olyan
fejlesztések valósulnak meg általa, amelyekre különben nem lenne lehetőség. Akkor érdemes
gondolkodni a kiszervezésben, ha ezzel költséget takarít meg az Önkormányzat, ugyanakkor
a feladatok is folyamatosan el vannak látva. Ehhez több mindent is figyelembe kell venni:
 A pályázatírás általában sikerdíjas konstrukcióban történik, mértéke változó, 15 % körüli összeg, amely a projektben az esetek túlnyomó többségében nem
elszámolható költség, tehát a megbízónak saját forrásból kell fizetni. Ha az
elmúlt időszakban az Önkormányzat által elnyert projektek összköltségét
nézzük, ez az összeg 30 -150 millió Ft közé tehető és nem tartalmazza a
projektek megvalósítását.
 Az elszámolható projektmenedzsmenti költségeket tartalmazó pályázati
projektek száma is korlátozott (jelenleg mindössze 3 ilyen projekt van), sok
esetben nem vagy korlátozottan elszámolható költség, gyakran pedig
egyszerűen nem is jut rá összeg a projektben.
 Szentgotthárd és Apátistvánfalva esetében sok kisebb, szakmai, nem
„rentábilis”, ugyanakkor számottevő energia befektetéssel járó projekt is
feladat.
 Kizárólag rossz tapasztalatok a kiszervezett pályázatírás/projektmenedzsment
kapcsán. A tapasztalat az, hogy az esetek száz százalékában sajnos a feladatok
és problémák legnagyobb része – a felelőséggel együtt – kivétel nélkül mindig
a Hivatalnál maradt. Ez azt is jelenti, hogy kiszervezés esetén is emberekre van
szükség a hivatalnál, akik az említett feladatokat elvégzik, az adatokat
szolgáltatják, a helyismeretük révén minden helyben rendezhető dolgot
rendeznek.
 Nehézkesebb kapcsolattartás, nyomon követés, irányítás, kötelező
kedvezményezetti (=önkormányzati) megvalósítás és adminisztráció – ez
mindig igényel erőforrást a Hivatalnál.
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 A projektek összeállítása és lebonyolítása komplex feladat, a pályázatíráson túl
politikai, pénzügyi, jogi, városüzemeltetési, közbeszerzési, stb. kapacitást
igényel – a projektek mindig összhivatali szinten valósulnak meg.
 A jelenlegi pályázati dömping kapcsán hullámzó módon, de jelentős a
leterheltség, a szentgotthárdi és apátistvánfalvi projektek mellett további külső
megbízásokat érdemben (kivétel: helyi intézmények, civil szervezetek
segítése) már nem tudnak ellátni az ezzel foglalkozó kollegák.
 A futó pályázatok mellett a projektek fenntartási kötelezettségéből adódó
kötelező feladatok drasztikusan növekednek, a több évvel ezelőtt lezárt és
elszámolt projektek beszámolói, fenntartási jelentései, helyszíni ellenőrzései,
stb. évről-évre egyre jelentősebb erőforrásokat igényel és ez nagyságrendekkel
tovább fog növekedni.
Megfontolandó lehet: az Önkormányzat alapításával, szentgotthárdi székhellyel létrejött,
államilag is támogatott MURABA ETT legfontosabb területe a pályázatírás és a
projektmenedzsment, megvizsgálni annak lehetőségét, ahol a MURABA ETT – más, egyidejű
működési támogatások felhasználásával egyidejűleg – külső, piaci alapon is működő
szervezetként hatékonyan bevonható-e úgy, hogy az Önkormányzat általa költséget tud
megtakarítani.
Átgondolható az is, hogy a pályázatírást az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Szet
Szentgotthárdi Kft-hez vagy a SZIP Kft-hez szervezzük ki. Mindkét megoldás feltétele, hogy
a munkát finanszírozni kell, a munkáért bért kell fizetni, a megrendelő önkormányzatnál ez
megbízási díj formájában jelentkezik. Ki lehet számolni, hogy ez milyen feltételek esetén hoz
megtakarítást.
SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK
Korábban több alkalommal is foglalkoztatott az Önkormányzat városi sportreferenst – volt
félállásban, volt megbízási jogviszonyban, de azokban a formákban nem bizonyult
működőképesnek, a pozíció több alkalommal meg is szűnt. A Képviselő-testület döntése
alapján főállású sport- és ifjúsági referenst jelenleg a Hivatal foglalkoztat. Feladatainak
túlnyomó többsége nem piaci alapú, elsődlegesen a műfüves pálya kiadása ilyen tevékenység,
ahol viszont a mindössze 2 évvel ezelőtti piacra lépés óta folyamatos a bevétel növekedés és
ez várhatóan még tovább fog növekedni (a kiadásból származó közvetlen önkormányzati
bevételek: 2017. -> 1.725.000,- Ft, 2018. -> 3.120.000,- Ft).
A multifunkciós (kézilabda) sportcsarnok elkészültével és a sporttelep tulajdoni viszonyainak
rendezésével a városi sporttelep egészének működése (csarnoküzemeltetés, használat- kiadás,
pályakiadások) újragondolást és olyan további kapacitásokat igényel, amelynek a városi
sportreferens is része lehet. Megtakarítás természetesen akkor érhető el, ha a sportcsarnok
nyereségesen lenne működtethető és a sporttelep a jelenleginél magasabb bevételeket tudna
termelni és általa (nagyobb arányban) tudná fedezni a szükséges, felmerülő bérköltségeket is.
MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A VÁROSÜZEMELTETÉS TERÜLETÉN
Áttekintettük a városüzemeltetési feladatokat is. A nem kötelező feladatokon felül a
kötelezőket is megnéztük abból a szempontból, hogy bár végezni kötelező ezeket, de nem
teljesen mindegy, hogy mennyiért tesszük ezt. Tehát a táblázatban megjelöltük azt az
összeget, ami alatt nem szabad a kötelező feladatot végezni, hiszen nem lehet belőle azt
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elvégezni. A nem kötelező feladatokra eső költségek teljes egészében megtakaríthatók. A
SZET-tel elláttatott kötelező feladatoknál az idei keretszerződések szerinti összegeket hagytuk
– ezek alá menni – nemcsak a feladat ellátását lehetetlenítjük el, hanem az önkormányzati
eleget is. Több helyen nemcsak az adott feladat költségeinek a csökkentési lehetőségét is,
hanem ahol ezt törvény lehetővé teszi lakossági hozzájárulás előírását, ott ennek a
lehetőségére is felhívjuk a figyelmet.
Megnevezése

Kötelező / Javaslat
önként
Helyi
közutak, kötelező
A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 31. §-a alapján
kerékpárutak,
útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetése a beruházással
járdák
közvetlenül érintett ingatlanokra, szabályozása helyi
üzemeltetése,
rendeletben (meglévő belterületi utak felújításánál, szilárd
fenntartása,
burkolattal történő ellátásánál stb.)
karbantartása,
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
felújítása, építése
évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján újonnan
beépítésre szánt területek kiszolgáló útjainak megépítése,
illetve közművesítése bekerülési költségének érintett
ingatlan tulajdonosok részére történő áthárítása egyedi
képviselő-testületi határozat
Földhasználók által használt elsősorban külterületi
önkormányzati utak fenntartására hozzájárulás kivetése,
amely
A karbantartási, fenntartási munkák elvégzésére az éves
költségvetésben jelenleg szereplő 15 mFt/év összeg csak
részben elegendő a munkálatok elvégzésére
Közlekedésigazga kötelező
tási
feladatok,
forgalomszervezé
s,
közútkezelői
tevékenység
Közvilágítás
kötelező
biztosítása

Karácsonyi
díszkivilágítás

önként

Köztemetők
fenntartása,
kialakítása

kötelező

SZET
által kötelező
ellátott
további
feladatok
(parkfenntartás,

Megtakarítás

Útépítési
érdekeltségi
hozzájárulás
mértékétől
függően 30 –
50 %;
Étv. 28. § („)
bek. szerint a
költségek max.
90
%-a
hárítható át
Megj.:
2018.évi
költségvetésbe
n nem volt
ilyen jellegű
beruházási
forrás
A hivatali szervezeti egység keretein belül megfelelő végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakember láthatja el

Enerin Kft-vel kötött bérleti, szolgáltatási szerződés útján +
felhasznált energia díja (38 mFt)
Az önkormányzat ún. ESCO konstrukcióban korszerűsítette
a hálózatot (LED technológiás), amelyben az elért energia
megtakarításból fizetjük a beruházás költségét.
SZET Kft-vel kötött megállapodás (2017-ben 1,5 mFt)
A költségek viselésébe támogatók (szponzorok) bevonása,
vagy a karácsonyi díszkivilágítás elhagyása.

-

Támogatások
mértékétől
függően max.
1,5 mFt.
SZET Kft-vel kötött megállapodás alapján hét temetőre Bevétel
(10,2 mFt)
növekedés
A temető fenntartással kapcsolatos díjak felülvizsgálata
(pl.: sírhelymegváltási díjak emelése), bevétel növekedést
eredményezne.
SZET Kft-vel kötött megállapodások + eseti megrendelések alapján
A tárgyi feladatok megállapodásokban rögzített mértékben
történő ellátásához szükséges források. A SZET
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közterületSzentgotthárdi Kft. cca. 30 %-kal magasabb összeget
tisztítás, takarítás,
igényelt volna. Az ezekkel kapcsolatos munkák elvégzésére
intézmények
a jelenleg rendelkezésre álló összegek csak részben
karbantartása,
elegendőek (pl.: eseti kaszálásoknál a rendelkezésre álló
energetikai
forrásból csak a kiemelt területeken tudják elvégezni az évi
jellegű feladatok
háromszori kaszálást stb.)
ellátása,
játszóterek
üzemeltetése)
Csapadékvízkötelező
A karbantartási, fenntartási munkák elvégzésére az éves
elvezető rendszer
költségvetésben jelenleg szereplő 15 mFt/év összeg csak
üzemeltetése,
részben elegendő a munkálatok elvégzésére
fenntartása,
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
karbantartása,
évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján újonnan
vízrendezés,
beépítésre szánt területek infrastrukturális fejlesztéseire
vízkár-elhárítás,
(pl.: csapadék-vízelevezetés, vízrendezés) bekerülési
árvízvédelem
költségének érintett ingatlan tulajdonosok részére
történő áthárítása egyedi képviselő-testületi határozattal

Hársas-tó strand önként
üzemeltetése,
fenntartása

Helyi környezetés
természetvédelem
Térfigyelőrendszer
üzemeltetése,
fenntartása,
karbantartása,
kialakítása
Önkormányzati
ingatlanok
karbantartása,
felújítása
Ebrendészeti telep
biztosítása

kötelező

Kutyamenhely
biztosítása

önként

Étv. 28. § („)
bek. szerint a
költségek max.
90
%-a
hárítható át
Megj.:
2018.évi
költségvetésbe
n nem volt
ilyen jellegű
beruházási
forrás
eseti 1,50 mFt

Horgász Egyesülettel kötött megállapodás +
megrendelések alapján (2,4 mFt)
Hársas-tó strand üzemeltetése, fenntartása nem kötelező
feladat (cca. 1,50 mFt), viszont a tó környezetének
fenntartása, gondozására a strand megnyitása nélkül is
forrást kellene biztosítani.
A költségeket elviekben lehetne csökkenteni strand
belépőjegyek bevezetésével is, de ehhez először
beruházással járna (pl.: strand körbe kerítése)
A hivatali szervezeti egység keretein belül megfelelő végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakember láthatja el

önként

Castrum Sec-kel kötött karbantartási szerződés alapján (1,3 mFt)
Pályázati támogatásból megvalósult fejlesztés üzemeltetési,
fenntartási kötelezettséggel

kötelező

Költségvetésben biztosított forrás függvényében történik a feladatok ellátása. A szükséges források hiánya, illetve
elvonása
az ingatlan állomány további romlásához
vezet/vezetne.
SZET Kft-vel kötött megállapodás alapján bevont egyesület 381,- eFt
útján
Közvetlen egyesületi fenntartásban is működhetne,
viszont napi szintű kontroll lehetőségünk megszűnne a
tevékenységre.
SZET Kft-vel kötött megállapodás alapján bevont egyesület 381,- eFt
útján
Közvetlen egyesületi fenntartásban is működhetne,

kötelező
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viszont napi szintű kontroll lehetőségünk megszűnne a
tevékenységre.
Önkormányzat
kötelező
Önk-i rendeletekben előírtak szerint
tulajdonában lévő
Önk-i döntések alapján ingatlanok eladása
ingatlanok, illetve
Önkormányzati bérlakás állomány összetételének javítása,
lakások és nem
rossz állapotú lakások eladása, a bevételből a maradó
lakás
céljára
állomány korszerűsítése úgy, hogy azokat piaci alapon
szolgáló
lehessen kiadni.
helyiségek
Ingyenes ingatlan használatok felülvizsgálata.
hasznosítása
Önkormányzati
kötelező
A hivatali szervezeti egység keretein belül megfelelő
vagyongazdálkod
végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakemberek látják
ás, a vagyon
el. Közterületen történő építés esetén a térinformatikai
nyilvántartása, erendszerből történő adatkérés kötelezővé tétele díjfizetés
közmű
ellenében.
nyilvántartás (zárt
csapadék-csatorna
nyilvántartása,
térinformatikai
rendszer)
Településfejleszté kötelező
Folyamatban lévő felülvizsgálatok (egyszerű, ill. teljes
s,
eljárás) Továbbra is a módosítást kezdeményezőkre kell
településrendezés
terhelni az eljárások költségét.
Építéshatósági
kötelező
A hivatali szervezeti egység keretein belül megfelelő
feladatok
végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakember láthatja el
Közterületönként
A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény
felügyelet
alapján az önkormányzat ezekről a feladatokról közterületfenntartása
felügyelők útján is gondoskodhat. Csak az önkormányzati
hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési
szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti
egységeként működhet. Jelenleg 2 fő végzi ezt a
tevékenységet. Megszűntetése esetén a feladatokat
valamilyen formában továbbra is el kell látni.
Hivatal
önként
Fénymásolási feladatok mellett nagyon sokrétű tevékenység
üzemeltetési-,
ellátása
(Képviselő-testületi
anyag
elkészítésének,
épületgondnoki
kiküldésének támogatása, hivatal működtetésének technikai
feladatok
támogatása,
nagy
értékű
technikai
berendezések
üzemeltetése, külső munkák

Bevétel
növekedés

Bevétel
növekedés

Költségek
áthárítása

8.286,- eFt

-

PROGRAMSZERVEZÉS:
A városi rendezvénykeret tovább csökkentése és más, kevesebb és/vagy más
típusú, nagyobb bevételhozamú / kisebb kiadásokkal járó rendezvények
szervezése.
A nagyobb rendezvények vonatkozásában: Szentgotthárdon a település nagysága ellenére
arányaiban szép számmal található meg az igényesebb kultúra iránt fogékony közönség,
ugyanakkor például egy megyeszékhely lakosságához képest ez a szám összességében
természetesen jóval kevesebb, a vonzáskörzet földrajzilag is jóval kisebb. Ennek
ellensúlyozására és a vonzáskörzet kiszélesítésére (szélesebb marketing), továbbá a bevételek
-
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növelésére (a vásárszervezésből ma már nagyobb összeg, nagyrendezvényenként fél millió
forintos bevétel származik, a szponzori bevételek a többszörösére emelkedtek a korábbi
évekhez képest, 2017-ben több, mint 2 M Ft) és a kiadások csökkentésére (kolostorudvar,
mint rentábilis férőhelyű rendezvénytér - saját kockázatú produkciók megszólítása, mobil
színpad és mobil színpadfedés beszerzése pályázati forrásokból, közvetlen ajánlatkérések –
drága produkciók „másképpen”, stb.) történtek lépések. Ugyanakkor a rentabilitás elérése
ezen a vonalon – az országos tendenciákat is figyelembe véve - nem tűnik reális
elképzelésnek. Amennyiben kevesebb kiadással és több bevétellel járó rendezvényeket
szeretnénk megvalósítani, vagy kevesebb és/vagy valószínűleg „kiszolgálóbb” típusú
események szervezését kell megcélozni a jövőben és ennek mentén – az Önkormányzat
finanszírozási lehetőségeit figyelembe véve – újragondolni a városi programkínálatot.
- Az Önkormányzat oldalán a rendelkezésre álló erőforrások számbavétele.
A városi programszervezéssel az Önkormányzat a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet bízta
meg, ehhez az Önkormányzat finanszírozást biztosít. A költségcsökkentéssel összefüggésben
felmerülhet a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata az Egyesület kiadásainak, ezek között akár a személyi
költségeinek csökkentése céljából is.
Az Önkormányzat programszervezéssel érintett másik 2 szervénél, így a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeumnál vagy a Közös Önkormányzati Hivatalnál nem csökkenthető költség,
hiszen az ilyen típusú időszakosan felmerülő tevékenységet eddig – a saját feladatai felett finanszírozás nélkül felvállalt többletfeladatként látták el.
A nagyrendezvények teljes lebonyolítása vonatkozásában is felmerült már külső
rendezvényszervező szervezet megbízása, azonban ehhez is finanszírozást-munkadíjat kell
biztosítani, a rendezvényszervező munkáját meg kell fizetni. Az első Szerelmesek Fesztiválja
szervezése idején külső szakembert bízott meg az Önkormányzat, akinek feladata mindössze a
programok összeállításában és a produkciókkal történő egyeztetések lefolytatásában volt, ez a
rendezvényt megelőző fél évben havonta 150 ezer Ft díj + útiköltség kifizetését jelentette.
Kérdés továbbá egy nyereségorientált külső rendezvényszervező megbízása esetén, hogy
milyen mértékű felhatalmazás alapján, mekkora összegű önkormányzati finanszírozás mellett,
milyen szintű és igényű programkínálat megvalósítását célozza meg.
EGYÉB NEM KÖTELEZŐ FELADATOK
Több nem kötelező feladatot is ellát az Önkormányzat, ezeket a költségvetés(ek) tervezésekor
és korábbi előterjesztésekben már felsoroltuk.
Egy részük közvetlenül az intézményekhez kapcsolódik (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, közösségi ellátás, EFI iroda működtetése, labor átszervezése –
ajánlatkérések folyamatban). Más részük olyan további nem kötelező szolgáltatás/feladat,
amelyet a Képviselő-testület felvállalt. Az ösztöndíjak (Bursa Hungarica, Széll Kálmán
Ösztöndíj), a városi kitüntetések adományozása, az Ifjúsági Tanács éves kerete, a városi civil
szervezeteket támogató éves keret, a helyi sportegyesületeket támogató éves sporttámogatási
keret, a sportegyesületek működését támogató TAO önrész keret, a TDM szervezet éves
támogatása, a városi újság kiadása, a polgármesteri és bizottsági külön keretek stb.
eltörlésével összesen akár 34 millió forint is megtakarítható az Önkormányzat
költségvetésében – ezekről többnyire legközelebb a 2019. évi költségvetés tervezésekor lehet
döntést hozni.
II.

MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK AZ INTÉZMÉNYEKNÉL
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2019. évi költségvetés számainak ismeretében az egyes feladatellátások optimális költségeit
kell meghatározni. A 2019. évi költségvetési számok még nem állnak rendelkezésre.
KÖZMŰVELŐDÉS ÉS PROGRAMSZERVEZÉS TERÜLETÉN EGY, AZ
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KOORDINÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSA
A testületi határozat 2. pontja ezt írta elő:
2./ Készüljön munkaanyag a közművelődés és programszervezés területén egy az
önkormányzat által koordinált rendszer kialakítása érdekében, amelynek egyik
variációjában a közművelődési törvény egyelőre még el nem fogadott, de tervezetként már
olvasható végrehajtási rendelet – tervezetére is figyelemmel kell lenni.
III.

EGYES KÖZMŰVELŐDÉSHEZ TARTOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK EGY
LEHETSÉGES FORMÁJA
A jelenlegi szentgotthárdi közművelődési rendszerben a következő, különböző státuszú
szervezetek végeznek munkát:
1.) Közművelődési feladatokat végző szervezetek, melyeket az önkormányzat finanszíroz,
működtet:
- intézményként (Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum)
- megállapodás alapján civil szervezetként (Pannon Kapu Kult. Egyesület)
- megállapodás alapján gazdasági társaság ( SZET Szentgotthárdi Kft – Csákányi Mozi
üzemeltetőjeként
- önkormányzati hivatal (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal)
Ezek a szervezetek önállóan végzik szakmai munkájukat
2.) Egyéb szereplők a közművelődésben:
- Esetenként, első sorban konkrét programokhoz, nagyrendezvényekhez kapcsolódóan, mint
részt vevők, szervezők civil szervezetek;
- mint a programokhoz tartozó berendezések szállítója, azok össze- és szétszerelője,
karbantartója - SZET Szentgotthárdi Kft.
- Gotthárd-Therm Kft. mint közművelődési/kulturális programok helyszíne.
- TDM szervezet, mint a programokhoz kapcsolódó turisztikai feladatok elvégzője.
- Nem önkormányzati intézmények (pl. iskolák). Egyházközségek.
3.) Együttműködés városi nagyrendezvények esetén: A Szentgotthárdi Rendezvényszervezési
Együttműködési Projekt.
a.) Minden, az 1.) pontban említett szervezet, valamennyi, a 2.) pontban említett
önkormányzati gazdasági társaság, működési költségeinek több mint 50%-ban az
önkormányzat által finanszírozott szervezet automatikusan a Projekt tagja. Vagyis valamennyi
nagyrendezvényen automatikusan rendelkezésre kell állniuk és részt kell venniük az
együttműködésben.
b.) Minden olyan szentgotthárdi székhelyű szervezet vagy intézmény, amely részt vesz a
nagyrendezvények szervezésében vagy lebonyolításában, az önkéntesen csatlakozik a
Projekthez illetve abba az önkormányzat is meghívhatja. Az év során Önkormányzati
támogatást kulturális – közművelődési programok szervezéséhez csak az a szervezet kaphat,
amely csatlakozott az Együttműködéshez. Kulturális céllal önkormányzati támogatás csak
akkor kérhető a Civil Alapból is, más önkormányzati forrásból is, ha az adott szervezet
aláírásával csatlakozott a Projekthez. A csatlakozott szervezetek kötelesek az önkormányzat
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kérésére bármely nagyrendezvény rendezésében, szervezésében, lebonyolításában részt venni.
Az ezt nem vállaló szervezet a következő évben automatikusan kizárja magát az
önkormányzat kulturális, közművelődési támogatásából. A Csatlakozás egy nyilatkozat
aláírásával történhet.
4.) A működés:
- A Projekt hálózat 1. pontban említett minden egyes résztvevője rendelkezik önálló éves
munkatervvel, cselekvési tervvel, amit évente össze kell futtatni és meg kell nézni az esetleges
lehetséges kapcsolódási pontokat. Kapcsolódási pontok esetén a rendezvény városi
nagyrendezvénynek minősülhet.
- A városi nagyrendezvények ezen túlmenően azok a rendezvények, melyeket az
önkormányzat annak minősít. A nagyrendezvényeken valamennyi szereplő részt vesz vagy
szakmai tevékenységgel, vagy kiegészítő, kisegítő, háttértevékenységgel. Ilyen esetekben a
rendszer hálóként működik, ahol koordinálási joggal, az ehhez közvetlenül tartozó utasítási
joggal rendelkezik az Önkormányzat – képviseletében eljár a polgármester. A Polgármester e
munkájának segítésére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóiból és/vagy a
Képviselő – testület tagjai közül operatív segítőt rendelhet - a hivatali dolgozó esetén ehhez a
jegyző előzetes jóváhagyása szükséges. A Projekt működésének legfontosabb eleme a
koordináció, ami időközönként megtartott koordinációs értekezletek formájában valósul meg,
a koordinációs értekezletek közötti időszakban első sorban informatikai kapcsolattartás
formájában, folyamatos kapcsolattartással, utasítási lehetőséggel. A Képviselő – testület vagy
annak illetékes bizottsága folyamatos ellenőrzést gyakorol a Projekt felett.
A közművelődés területén a törvényi szabályozást egy végrehajtási rendelet fogja ténylegesen
kibontani – ez azonban a jelek szerint meglehetősen nehezen születik meg. Közkézen forog
egy tervezet, de ezt nem fogadták el, nem lett belőle jogszabály, a tervezetet jegyző miniszter
– Balogh Zoltán időközben már nem is miniszter, semmilyen információ nincs arról, hogy a
minisztériumon belül a belső erőviszonyok mik lesznek a kormányváltást követően. Ennek
fényében meglátásunk szerint túl sok értelme nincs annak, hogy elmélyedjünk a hatályba nem
lépett rendelettervezet részleteiben, de a legérdekesebb tervezett szakaszokat bemutatjuk.
Az emberi erőforrások miniszterének
…/2017. (…) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a
közművelődési intézményekről és a közösségi színterekről
3. Általános szabályok
3. §
(1) A települési önkormányzat kötelező feladata - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a 6. § szerinti közművelődési alapszolgáltatás teljes körének megszervezése mellett a
település lakosságszámától függően a 7-12. § szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból
a) 1000 fő lakosságszám felett legalább egy,
b) 5000 fő lakosságszám felett legalább két
további közművelődési alapszolgáltatás megszervezése.
…
(5) Ha a települési önkormányzat az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelező feladatait vagy azok
egy részét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési
megállapodás útján szervezi meg, akkor az adott közművelődési alapszolgáltatást biztosító
feladatellátó köteles biztosítani a 6-12. §-ban meghatározott személyi és infrastrukturális
feltételeket.
5. §
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és a közművelődési
intézményben biztosítani kell
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a) legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt
és széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.)
elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt.
4. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
6. §
(1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési
alapszolgáltatás biztosítása érdekében
a) helyszínt biztosít a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy
közösségi tevékenysége végzésére,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint
d) adminisztrációs és irodatechnikai támogatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szolgáltatásokat a település lakossága korlátozás- és
térítésmentesen vehetik igénybe.
(3) A feladatellátó az (1) bekezdés d) pontjában foglalt szolgáltatás nyújtása esetén kérheti a
közvetlen költségei megtérítését a művelődő közösségektől.
(4) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú
közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil szakember szakképzettséggel,
képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával
valósítja meg.
…
(2) Városban a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében köteles legalább művelődési ház típusú közművelődési
intézményt biztosítani.
(3) A művelődési ház az 5. §-ban foglaltakon túl rendelkezik legalább 1 db, legalább 100 fő
befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező
többfunkciós helyiséggel, valamint legalább 1 db kiállítótérrel.
(4) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan
biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben
szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési
szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat
15. §
(1) A művelődési központ a közművelődési alapszolgáltatások közül a 3. §-ban foglaltak
figyelembevételével legalább öt alapszolgáltatást biztosít azzal, hogy legalább egy
közművelődési alapszolgáltatást a tevékenysége teljes területén működő művelődő
közösségek számára hozzáférhetővé tesz.
…
(3) A művelődési központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan
biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben
szakembert foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett legalább egy felsőfokú
közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete A kötelező illetve nem kötelező
feladatok megvizsgálásánál valamint a közművelődés és programszervezés területén egy az
önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról készült előterjesztést megismerte,
„A” variáció: az abban foglaltakat a 2019. évi költségvetési tervezés során felhasználja
„B” variáció:
a következő eltérésekkel és kiegészítésekkel fogadja el: ……..
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának
felhasználása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bedi Beatrix, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület titkára az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel
fordult a T. Képviselő-testülethez.
Kérelmében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke földtulajdonosi közösségnél a 2012. évi
többlethasználati díjból befolyt fel nem vett haszonbérleti díj felhasználásának engedélyezését
kezdeményezte. A fel nem vett többlethasználati díjat a Földtulajdonosi Közösség képviselője
a Képviselő – testület hozzájárulása esetén közvetlenül az Egyesület részére utalná át, amely a
kérelemben meghatározott, önkormányzati tulajdonú közösségi épület (Kultúrház) és
környéke szépítésére, programokra használná fel. Tekintettel arra, hogy ez a földtulajdonosi
közösség csak a farkasfai városrészhez tartozó erdőkben folyó vadászati tevékenységre
tekintettel tartozik Szentgotthárd önkormányzata felé befizetési kötelezettséggel, így
támogatható azon igény, hogy ez az összeg csak Farkasfára legyen fordítva. A kultúrház (úgy
is, mint az egyetlen önkormányzati közösségi hely) környezetének szépítése, a terület
karbantartása nekünk is érdekünk. A szóban forgó összeg 48 964 forintot tesz ki.
A farkasfai városrészi kultúrház üzemeltetését évek óta a Farkasfa Jövőjéért Egyesület végzi,
- hasonlóan a többi városrészi klub működtetéséhez - minimális önkormányzati támogatás
mellett. Az önkormányzati támogatás az épület állagmegóvását, ill. egyéb környezet szépítési
feladatok elvégzési költségeit nem fedezi, így a földtulajdonosi közösségtől kapott összeg
ilyen célra történő felhasználása a helyi közösség érdekeit szolgálná.
Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy korábbi években ugyancsak átadtuk a fel nem vett
haszonbérleti díjat a Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek, szintén a farkasfai művelődési ház
állagmegóvására és környezetének szépítésére.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város
Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2018. évben átutalandó
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének szépítésére az ingatlant
használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti civil szervezet
részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke
Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2018-ban fizetendő
összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. § rendelkezése szerint.
Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Szentgotthárd, 2018. június 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2018. számú határozatában
elfogadta a 2018. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak.)

I.

CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.678.000,- Ft)

1. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány a nyári, zánkai Erzsébet tábor költségeinek fedezéséhez kéri az
Önkormányzat támogatását. A nyári szünetben sok szülőnek gondot jelent a
gyermekek elhelyezése, de a tábor lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére.
Minőségi és élményalapú programokat szerveznek a táborban, céljuk, hogy a gyerekek
minél színesebb emlékekkel térjenek haza. A táborban lesz magyarság és honismeret,
népi kézműves foglalkoztató, kultúra, sport, tudomány, játékos ügyességi és szellemi
vetélkedő, strandolás.
Az igényelt támogatás összege: 220.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 44 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
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2. Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Galagonya Szívklub) kérelme:
A klub idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, amelyet a Szív világnapjával
szeretnének összekapcsolni, a program lebonyolításához kérik az Önkormányzat
támogatását. A szeptember végi rendezvényen visszaemlékeznek a klub elmúlt egy
évtizedére, lesz orvosi előadás, amelynek központi témája a szív egészségvédelme,
illetve a résztvevőknek egy kis vendéglátással is készülnek majd.
Az igényelt támogatás összege: 105.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 80 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.3. a)/
3. Szentgotthárdi VSE kérelme:
A VSE a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében megrendezendő Csata
Emlékfutás szervezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását – a Képviselő-testület
javaslatára a Civil Alapból. Idén 16. alkalommal rendezik meg a csatafutást, amelyen
évente 300-400 futó áll rajthoz. A főfutam, hobbifutam és gyermekfutam mellett idén
parafutamra is sor kerül. A rendezvény másfél évtizede szerves része a nyári
programkínálatnak, segíti a gyermekek egészséges, sportos életre való nevelését, az
idei parafutam pedig a mentálisan vagy fizikailag sérült embertársainknak is
lehetőséget biztosít a sportolásra. Az igényelt támogatásból a verseny elektronikus
időmérésének költségeit szeretné fedezni a VSE.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 325 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.5. a)/
4. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület egy szlovén kézműves találkozó megrendezéséhez kéri az
Önkormányzat támogatását. Szeptemberben a Szlovének Házában kerül sor a
találkozóra, amelyen az anyaországi és a Rába-vidéki szlovén nyugdíjasok erősíthetik
kapcsolatukat, átadhatják egymásnak szakmai tapasztalataikat, a Szlovéniából érkezők
megismerkedhetnek a szentgotthárdi látnivalókkal. A kézműves foglalkozások kisebb
csoportokban zajlanak majd, melyek bárki számára nyitottak lesznek. A
foglalkozásokat kulturális műsor, majd vendéglátás és táncest követi.
Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.8. a)/
5. Nagyboldogasszony Plébánia kérelme:
A Plébánia a nyári, Boldog Brenner János hittantábor költségeihez kéri az
Önkormányzat támogatását. Az ötnapos táborban a gyermekek hasznos programokkal
tölthetik el nyári szünidejük egy részét, játékokkal, sporttal, kirándulással és közös
imádsággal telnek majd a tábor napjai. A támogatással lehetőség nyílna arra, hogy a
szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező családok gyermekei is részt vehessenek
a táborban.
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Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 160 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
6. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány az idei nyári Művészeti tábor szervezéséhez igényli az Önkormányzat
támogatását. A tábor alapkoncepciója, hogy intenzív szakmai munka és tábori
közösségi élmények segítségével juttassák a gyerekeket a művészetek közelébe. A
tanévközi próbákhoz képest a foglalkozások intenzitását a tábori körülmények között
többszörösére lehet növelni. A táborban elérhető fejlődés több hónapos tanévközi
munkával egyenértékű. Az idei tábor helyszíne Balatongyörök, a gyerekek
felügyeletét a zeneiskola tanárai látják el. A táborban vonószenekarral,
fúvószenekarral, ifjúsági énekegyüttessel, kamarazenei formációkkal, valamint
képzőművészeti csoporttal szeretnének dolgozni. A hét munkáját a helyszínen
táborozó koncerttel és kiállítással tervezik összefoglalni. A tábor összköltsége közel 2
és fél millió forint, így minden támogatás, amely e költséget csökkenti, segítséget
jelent.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 66 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
7. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület a „Tájidegen – Művészeti Szabadnapok” szervezési költségeinek
fedezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását – a Képviselő-testület javaslatára a
Civil Alap terhére. A programok jelenleg még szervezés alatt állnak, de idén is lesznek
workshpok, kurzusok, itt lesz a Kompánia Társulat, a Szentendrei Vajda Lajos Kör, a
Benes és Tsa. Band, Möbius, Wahorn András. A fellépők közül többen is szállásért és
ellátásért cserébe, fellépti díj nélkül vesznek részt a rendezvényen, de természetesen
vannak előadók, akiknek fellépési, előadói díját is meg kell téríteni. Az Egyesület
önkéntes munkával és saját hozzájárulással próbálja lebonyolítani a rendezvényt,
azonban szükségük van az Önkormányzat támogatására is.
Az igényelt támogatás összege: 288.050,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 50-200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
8. Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány a különböző bemutatókon, illetve rendezvényeken használt íjak és
vesszők beszerzéséhez, tegezek elkészítéséhez igényel támogatást az
Önkormányzattól. A Szentgotthárdi Történelmi Napokon, iskolai bemutatókon, élő
történelemórákon, nyári táborokban lehetőséget biztosítanak mindenki számára, aki
szeretné kipróbálni az íjászatot. Az íjakat, vesszőket folyamatosan pótolniuk
szükséges, illetve elhatározták, hogy egy török kori magyar íjész felszerelését,
ruházatát fogják bemutatni a városi rendezvényeken, táborokban. Az íj és a
vesszőtartó-, valamint íjtartó tegezek a kornak megfelelő anyagokból és eljárással
történő elkészítése újabb kihívás lesz.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: 3000 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. g)/

II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.950.000,- Ft)

9. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi
falunapi programját szeptemberben, amely a városrészen élők legfontosabb
közösségi eseménye. Kulturális műsorokkal, vendéglátással, zenével és bállal várják
majd a máriaújfalusiakat és természetesen minden érdeklődőt.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
10. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat falunapi programjának szervezéséhez igényel
támogatást, amelynek keretében idén is várják a városrész lakót és az érdeklődőket
kulturális programokkal, vendéglátással. A városrész idén még nem vette igénybe
300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
11. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi
falunapi programját, amely a városrészen élők egyik leginkább várt közösségi
eseménye. Kulturális műsorokkal és főzőversennyel várják az érdeklődőket.
A városrész idén még nem vette igénybe 200.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250-300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
12. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a városrészi nap programjához kéri az Önkormányzat támogatását.
Néhány év kihagyás után ismét rendeznek Farkasfán városrészi napot, ahol kulturális
műsorral, vendéglátással, vetélkedőkkel, zenével és bállal várják majd a farkasfaiakat
és az érdeklődőket.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
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Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
13. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:
Az Önkormányzat a Nemzet Napja, Nemzetiségi Nap Rábafüzesen rendezvényhez
igényel támogatást az Önkormányzattól. A céljuk, hogy a városrész és az ott élő német
nemzetiség és a járásban élő szlovén, magyar nemzetiség összetartozását erősítsék. A
kereszténység történelmi jelentőségének tudatosítása istentisztelettel és egy kulturális
műsorsorozattal, zenés esttel és vendéglátással zárul majd.
A városrész idén még nem vette igénybe 300.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 400-450 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/

III.

MAGYARORSZÁGI
SZLOVÉNEK
SZÖVETSÉGÉNEK
(Rendelkezésre álló összeg: 1.000.000,- Ft)

KERETE

14. Magyarországi Szlovének Szövetségének kérelme:
A Szövetség a 17. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megszervezésének
költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Szövetség 2018 augusztusában
17. alkalommal rendezi meg a programot. A táborba 10-12 művészt hív meg a
Szövetség Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából és
Szlovákiából, akik egy hétig tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén
Kulturális és Információs Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a
szállást, étkezést. Az elkészített műalkotásokból több nyelven színes katalógus készül,
novemberben pedig kiállítás lesz a Szlovének Házában.
Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész

Program/Feladat
I.

Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület /Galagonya
Szívklub/

Igényelt összeg

Szentgotthárdi
Civil Fórum
javaslata

CIVIL KERET

Erzsébet tábor

220.000,-

132.000,-

Szív Világnapja

105.000,-

50.000,-
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Szentgotthárdi VSE

Csatafutás

300.000,-

200.000,-

Rába-vidéki Szlovén
Nyugdíjas Egyesület
Nagyboldogasszony
Plébánia
A Szentgotthárdi
Muzsikáért Egyesület

Szlovén Kézművesek
Találkozója

90.000,-

50.000,-

Nyári hittantábor

200.000,-

150.000,-

Művészeti tábor

300.000,-

198.000,-

SZEMLE Egyesület

Tájidegen – Művészeti
Szabadnapok

288.050,-

110.000,-

Őr-Nyék
Hagyományőrző és
Harcművészeti
Alapítvány

Íjak, vesszők beszerzése,
tegezek elkészítése

200.000,-

150.000,-

Rendelkezésre áll:

1.678.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.703.050,- Ft
II.

SzentgotthárdMáriaújfalu Városrészi
Önkormányzata
Szentgotthárd-ZsidaZsidahegy Városrészi
Önkormányzata
SzentgotthárdRábatótfalu Városrészi
Önkormányzata
Farkasfa Jövőjéért
Egyesület
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

VÁROSRÉSZI KERET
Falunap

200.000,-

200.000,-

Falunap

200.000,-

200.000,-

Falunap

300.000,-

300.000,-

Városrészi nap

200.000,-

200.000,-

Nemzetiségi Nap
Rábafüzesen

200.000,-

200.000,-

Rendelkezésre áll:

1.950.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.100.000,- Ft

III.

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGÉNEK KERETE

Magyarországi
Szlovének Szövetsége

Nemzetközi Művésztelep

1.000.000,-

Rendelkezésre áll:

1.000.000,- Ft

Beérkezett igény:

1.000.000,- Ft

1.000.000,-

Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
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Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző
években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is
kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az
önkormányzatot is hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
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Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a(z)
a.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Erzsébet tábor szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.
b.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület /Galagonya Szívklub/ Szív Világnapja
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018.
szeptember 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. október 31.
c.) Szentgotthárdi VSE Csatafutás szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.
d.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület az Szlovén Kézművesek Találkozója
program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2018. augusztus 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. október 31.
e.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.
f.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány művészeti tábor szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. szeptember 15.
g.) SZEMLE Egyesület Tájidegen – Művészeti Szabadnapok szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. szeptember 15.
h.) Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak és vesszők
beszerzésére és tegezek elkészítésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. október 15.
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i.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
j.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
k.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.
l.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület városrészi nap szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.
m.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi nap Rábafüzesen c. program
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018.
augusztus 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. október 15.
n.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Nemzetközi Művésztelep szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2018. június 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet

Szabályzat

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2018. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi
költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban:
Alap)

megjelöléssel

egy

olyan

pénzügyi

keretet

tartalmaz,

amelyből

elsősorban

szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek számára nyújtható támogatás,
amely

a

településrészeken

jelentkező

önkormányzati

feladatok

elvégzésének

finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati
döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a
támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez történő eljuttatásával. Egy pályázatban, az adott megvalósítási időszakban
rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.
4.) Támogatást kérhet elsősorban – de nem kizárólagosan – az a bíróság által bejegyzett civil
szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban
együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági
bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával
egyidejűleg A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott
pályázat esetén a 2017-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2018-ban megtett letétet kell igazolni.

Amennyiben a pályázat

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor,
úgy a 2018. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe
helyezésének igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 300.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.

6.) Az Alapból 1.000.000,- Ft-ot el kell elkülöníteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége
részére a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
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7.) Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum, amely
összeg az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.), illetve a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez
használható fel.
8.) Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az
összeggel emelkedik a következő évi keret.
9.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
9. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
9.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
9.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
9.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
9.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
9.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,

c)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
9.7. Környezetvédelem
a)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
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9.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
9.9. Civil Iroda működtetése
10.)

A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
11.)

A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott

támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

vagy

törvény

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az erről
szóló igazolást.
12.)

Amennyiben

nem

szentgotthárdi

illetve

településrész

vonatkozásában

nem

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet
fokozott figyelemmel kell megvizsgálni.
13.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
14.) A Civil Alapból igényelhetnek támogatást a szentgotthárdi római katolikus, református és
evangélikus egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a
civil szervezetek.
15.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
16.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2018. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2018. június 30.
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Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 12.00 óra
18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
19.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
20.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
21.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval

– településrészek esetében

legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött
támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki

alapkamatnak

megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától

számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
22.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,

a.)
b.)
c.)
d.)

amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,

e.)

amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 49/2018. számú határozatában
fogadta el 2018. március 28-án.
Szentgotthárd, 2018. március 28.
Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2018.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője:
…………) – a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2018. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft
támogatást
Az

összeget

nyújt
az

a

Önkormányzat

azaz …… 00/100

…………………………………………
………-ig

átutalja

a

forint

programhoz.

Támogatott

által

megjelölt

bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

49/2018.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
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f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az

egyedi

támogatási

igény alapján

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, ………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

…………………

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli: …………………

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető
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3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2018. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.
A szabályzat 3. pontja szerint:
az adott megvalósítási időszakban rendezendő
programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.
A
Szabályzat 12. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő
szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 15. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum
közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja
fel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és
kialakította javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a
kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló
programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:

figyelembevételével,

a

kérelmek

Kulturális programok, évfordulók, táborok a szabályzat szerint is támogatásra
javasoltak. A táborokra egységesen résztvevőnként 3000,- Ft összeg támogatást
javasolunk. Javasoljuk továbbá, hogy az éves keretből arányosan nagyobb rész
kerüljön felhasználásra, hisz többnyire ebben az időszakban valósul meg a
legtöbb és legtartalmasabb program.
1. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Zánkai táborba utazási költségre kér
támogatást a tervezett gyermeknap
megvalósításához kér támogatást. A
támogatását javasoljuk a kért 132 000,- Ft összegben.
2. Őr-nyék Alapítvány kérelmében programra és íjjak
beszerzéséhez kér
támogatást, amely segíti a hagyományőrző programjaik megvalósítását.
Javasoljuk az 150 000,- Ft megítélését.
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3. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Balatongyörök szervezett Művészeti
táborát javasoljuk a kért mértékkel támogatni, összesen
198 000,- Ft
összegben.
4. Nagyboldogasszony
támogatni.

Plébánia

hittantáborát

javasoljuk

150

000,-

Ft-al

5. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület szlovén kézművesek találkozója
programját 50 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.
6. SZEMLE Egyesületnek „Tájidegen Művészeti Szabadnapok”
000,- Ft-al javasoljuk támogatni.

programját 110

7. PKKE, Galagonya Szívklub Szív világnapja rendezvényét 50 000,- Ft-tal
javasoljuk támogatni.
Környezetvédelemi
javasoltak:

és

sport

programok

a

szabályzat

szerint

is

támogatásra

8. Szentgotthárdi VSE 16. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás programra kér
támogatást. A programra 200 000,- Ft támogatást javasolunk.
Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
9. Szentgotthárd-Rábatófalu városrészen megvalósuló Rábatótfalu 2018. Falunap
programot 300 000,- Ft összegben javasoljuk támogatni.
10. Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Nap
mértékben 200 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.

rendezvényét a kért

11. A Farkasfa Jövőjéért Egyesület „Városrészi Nap Farkasfán” kérelmét
javasoljuk támogatni 200 000,- Ft értékben.
12. Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen megvalósuló Falunap programra kért
200 000,- Ft támogatást, javasoljuk megadni.
13. Zsida-Zsidahegy városrész kérelmében Falunap programra kér támogatást,
javasoljuk
200 000,- Ft átadását a megvalósításhoz.
14. Magyarországi Szlovének Szövetsége XVI. Művésztelep költségeihez kér
1 000 000,- Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.

Szervezet neve

Összeg Ft-ban

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

132 000,-

Őr-nyék Alapítvány
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány

150 000,198 000,-
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Nagyboldogasszony Plébánia

150 000,-

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület
SZEMLE Egyesület
PKKE, Galagonya Szívklub
Szentgotthárdi VSE

50
110
50
200

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére
összesen:
Szentgotthárd-Rábatófalu

000,000,000,000,-

1 040 000,-

300 000,-

Német Nemzetiségi Önkormányzat

200 000,-

A Farkasfa Jövőjéért Egyesület

200 000,200 000,-

Máriaújfaluért Egyesület

200 000,-

Zsida-Zsidahegy

1 000 000,-

Magyarországi Szlovének Szövetsége
Városrészi Alap és egyéb programkeret terhére
összesen:

2 100 000,-

Szentgotthárd, 2018. június 18.
Tisztelettel:
Cziráky László sk.
SZCIF elnök
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Tárgy: Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (Partium AMI) kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdon működő „Partium” Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére – akik
többségében az Arany János Iskola, illetve Szentgotthárd másik oktatási intézményének
tanulói – a Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. július 16-28 közötti
időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan néptáncos szaktábort szervez Szőcén, melyhez
támogatást kér (lásd: 1. sz. Melléklet).
A táborban 35 fő vesz részt, ebből idén előzetes jelzés alapján max. 10 fő szentgotthárdi
tanuló. Az igényelt támogatást a gyermekek étkeztetésére, a táborban szakmai továbbképzést
biztosító szakemberek (koreográfus, népművész, zenekar stb.) tiszteletdíjára szeretné fordítani
a kérelmező.
A „Partium” AMI táncos gyermekei gyakran lépnek fel a szentgotthárdi, illetve a térségi
települések kulturális műsorain színvonalas produkcióikkal, illetve az iskola megléte
önmagában is lehetőséget biztosít arra, hogy a kisgyermekek megismerkedjenek népi
kultúránkkal, a magyarság hagyományaival, mozgáskultúrájuk pedig a néptánc révén
fejlődjön.
Az előző években a költségvetésből kapott támogatást a kérelmező (tavaly 250 ezer forintot).
Tekintettel arra, hogy idén a költségvetésünkben kevés lehetőség van az ilyen jellegű
támogatásokra, így a kérelem benyújtásakor azonnal javasolta a Hivatal a kérelmezőnek, hogy
a Civil Alaphoz nyújtsa be kérelmét, mert ilyen jellegű támogatásra leginkább ott van
lehetőség. Kérelmet a Civil Alaphoz nem nyújtottak be, mivel a benyújtás feltételeinek sem a
Csicsóka Nonprofit Kft, sem a Partium Alapfokú Művészeti Iskola nem felel meg. (Az Arany
János Iskola „Iskolánk tanulóiért” Alapítványa pedig saját táborához kért támogatást, így ők
sem tudtak beadni a szőcei táborra). Szentgotthárd Város Önkormányzatának idei
költségvetésében nem áll rendelkezésre erre forrás, de mivel a kérelmező a kérelmét nem
vonta vissza, így elő kell terjeszteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmét megismerte. Támogatást 2018-ban pénzügyi fedezet
hiányában nem tud biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős : a közlésért: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.
Szentgotthárd, 2018. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzte:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet
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Tárgy: TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
AZ ELNYERT PÁLYÁZATRÓL:
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 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,
ebből 154.515.637,- Ft Önkormányzatunk költségvetése, a fennmaradó összeg a Vas Megyei
Önkormányzat projektrésze.
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 napelemes
rendszer telepítésével a villamos energia igényt csökkenthetjük. Az energiahordozó-költség
csökkenésből adódóan jelentős káros anyag kibocsátás csökkenése is prognosztizálható.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA:
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.
1. ELŐÁLLT KÖLTSÉGNÖVEKEDÉS:
A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési
eljárás első körben azonban 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. 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 elkészült kiviteli terveket és a tervezői költségvetést az 1. mérföldkő szakmai
beszámolójához be kellett nyújtanunk a Magyar Államkincstárhoz, mint Irányító Hatósághoz.
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Az előzetesen becsült költségeknél magasabb összegű tervezői költségbecslés elindít egy
Támogatási szerződés-módosítási folyamatot, amelyben önerőként igazolni szükséges a
különbözetet.
A különbözet fedezetének biztosítása nélkül a közbeszerzési eljárás sem indítható meg.
A Vas Megyei Önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a TOP projektek
költségnövekményére forrás igényelhető max. 30 %-os költségnövekmény mértékéig az
Irányító Hatóságtól. Az igényléshez a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok
közül legalább a bontási jegyzőkönyv benyújtása szükséges, vagyis a közbeszerzési eljárást
meg kell indítani és az árajánlatok beérkezését követően igényelhetjük meg a
költségnövekményekre a támogatást. Megítélésére a Vas Megyei Önkormányzat tesz
javaslatot és készít előterjesztést, az eljárásrend szerint a költségnövekmény-kérelemben 15
%-os mértékig a Kormány hoz döntést. 15-30 %-os költségnövekmény esetén igazságügyi
szakértőt kell kirendelni a projekthez, az ő bevonásával születik meg az előterjesztés a
Kormány részére, így az elbírálás folyamata – meglátásunk szerint - hosszadalmas is lehet.
Amennyiben a költségnövekmény biztosítására nem vagy nem a teljes összeget kapja
meg az Önkormányzat, azt saját forrásból kell biztosítania.
A projekt megvalósításától a kivitelezési szerződés megkötéséig tud az Önkormányzat
visszalépni.

2. TERVEZETT ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉS
Az aktuális tervezői költségvetést tekintve 31.446.314,- Ft-ot szükséges még fedezetként
biztosítania a Képviselő-testületnek ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást
megindíthassuk. Az ajánlatok beérkezését követően, látva a kapott árajánlatok
nagyságát, a költségnövekmény 30 %-ának mértékéig kérelmet fogunk benyújtani a Vas
Megyei Önkormányzathoz.

Pályázatban elnyert

139.980.995,-

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

Tervezői
költségbecslés
alapján 2018.
Különbözet
Indikatív (előzetes)
kivitelezői
költségbecslés
Különbözet
30
%-os
költségnövek-mény
mértéke max.

171.427.309,-

18.837.402,-

31.446.314,190.500.000,-

18.837.402,-

Megvalósítás
(felújítás )
bruttó Ft

Támogatás

158.818.397,
158.818.397,
-

158.818.397,
-

Önerő

Összköltség

0,-

158.818.397,-

31.446.314,-

190.264.711,-

50.519.005,-

209.337.402,-

50.519.005,206.463.916,-
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A/
1. 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 31.446.314,- Ft
mértékig biztosítja a ……….. terhére azzal, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési szerződés megkötése
előtt újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
2.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a projekt
keretében igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz a felmerülő költségnövekmény
fedezetének biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

B/
1.

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.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2018. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről
2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.
A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a
közigazgatási területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és
fenntartását:
1.1.1. Szentgotthárd, Hunyadi úti temető

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Szentgotthárd, Rábafüzesi temető
Szentgotthárd, Jakabházi temető
Szentgotthárd, Rábatótfalui temető
Szentgotthárd, Farkasfai temető
Szentgotthárd, Zsidai temető
Szentgotthárd, Rábakethelyi temető
Összesen

0181. hrsz.
0180. hrsz.
0201/4. hrsz.
2429. hrsz.
0498. hrsz.
3864. hrsz.
3223. hrsz.
097/99. hrsz.
082. hrsz.

15.830,00 m2
4.832,00 m2
9.783,00 m2
8.833,00 m2
1.287,00 m2
6.740,00 m2
2.960,00 m2
3.667,00 m2
9.019,00 m2
62.951,00 m2

A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgálati szerződés alapján 2013. január 1.
napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti
közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait.
A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 4.4 pontja alapján a Szolgáltatónak a temető
üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról külön nyilvántartást kell vezetnie,
amelynek éves alakulásáról az önkormányzatot tájékoztatnia kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakról szóló
beszámolójában (1. számú melléklet) részletezi az elmúlt évek temetési és halálozási adatait, a
temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységüket, a javasolt beruházásokat és
fejlesztéseket, az általa elvégzett temetkezési szolgáltatási tevékenységet, valamint a
temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását.
A beszámolóból kiderül, hogy Szentgotthárd temetőinek fenntartása, üzemeltetése összetett,
sokrétű feladat, melyek szakszerű ellátására a 2017-es évben szerződött keretösszeg nem
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elegendő. 2017-ben a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján évente br. 4.512.723,- Ftot biztosított az Önkormányzat a feladatok ellátására.
2018. április 1-től ez a keret br. 10.160.000 forintra emelkedett.
A temetők fenntartására elkülönített eseti keret 2017-ben 2,9 mFt, melyből az alábbi feladatok
ellátását tervezték megvalósítani, ezek megvalósítása részben áthúzódott a 2018-as évre:
 Szentgotthárd, Hunyadi úti régi temető: veszélyes fák kivágása (3 db)
 Szentgotthárd, Hunyadi úti új temető: veszélyes fák kivágása (102 db), tuskók
kiszedése; temető konténer közterületről a temető területére behelyezése, ehhez kapu
kialakítása
 Tuják pótlása (50 db)
 Mészkőzúzalékos utak felújítása
 Rábatótfalusi temetőben beton tároló elbontása
Ezen kívül a Rábatótfaluban (az út-híd keret terhére) megvalósult a temető parkoló felújítása
és a ravatalozóra zászlótartó került kihelyezésre.
A beszámoló alapján a Szolgáltató a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben
vállalt kötelezettségeit teljesítette.
Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak
mondható ami a felmerült problémákkal megpróbál szembenézni.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft.
2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a szentgotthárdi
temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. június 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről
2017. január 1-től 2017. december 31-ig
terjedő időszakra

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (továbbiakban: SZET)
beszámolója a szentgotthárdi temetőkben 2017. évben végzett temetőüzemeltetési, kegyeleti
közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és
tervezett fejlesztésekről, valamint halálozási adatokról.

Tisztelt Képviselőtestület!
Társaságunk Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven
keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási
tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési
szolgáltatás tevékenységet is.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján
az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente
tájékoztatni.
A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2017. évi bevételekről, felmerült
költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb
tevékenységektől, valamint a temetők állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós
feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási adatokról.
Jelen beszámoló nem tér ki két Szentgotthárdon található temetőre, mert azokat nem a SZET
üzemelteti. Az egyik a Szent Erzsébet utca végén lévő izraelita temető, a másik pedig a
jakabházi régi temető.
Mindkét temetőre jellemző az elhanyagoltság, még az évenkénti 2-3 kaszálás sem valósul
meg.

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

SAJÁT
TEMETÉS
VÁLLALKOZ
ÓS

2
1

JÚNIUS

5

MÁJUS

3

ÁPRILIS

MÁRCIUS

Koporsós (saját)
Koporsós

FEBRUÁR

Temetési
statisztik
a
2015. év

JANUÁR

1. Temetési és halálozási adatok:

1

2

4

2

1

2

2

6

4

34
1
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(vállalk.)
Hamvasztás
(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)
Köztemetés
(koporsós)
Köztemetés
(hamvas)
Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
átadás
Összesen:

3

5

6

3

1

3

1

2

2

5

3

2

1

3

3

1

1

4

3

3

3

1

2

3

3

2

2

1

12

7

12

11

9

12

9

5

2

1

4

59
16

3

4

1

24

1

1

1

11

1

1

19

19

10
2

2

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

3

5

2

4

5

6

13

10

1

1
2

Rábatótfalu
Zsida

1

1

Rábakethely

1

3

Farkasfa

2

1

Rábafüzes

1

1
1

2

1

1

17

5

79

1

4

2

2

9

3

1

11

1
1

14
0

6

1
1

10

ÖSSZESEN

MÁJUS

12

12

DECEMBER

ÁPRILIS

8

MÁRCIUS

Temetőkre
lebontott
temetési
statisztika
2015. év

FEBRUÁR

134
21
2
157

13

NOVEMBER

21

JANUÁR

12

Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Elhunytak száma:

Hunyadi út

2

5
2

1

7

Jakabháza

0

Vidék

1

2

2

Összesen:

9

18

13

8

2

1

2

1

1

2

2

3

19

5

7

10

9

17

17

12

9

134
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OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

SAJÁT
TEMETÉS
VÁLLALKOZ
ÓS

3

6

4

8

3

2

3

1

1

3

2

3

1
1

4

1

2

1

6

5

10

7

2

3

1

1

3

1

14

30

AUGUSZTUS

Köztemetés
(koporsós)
Köztemetés
(hamvas)
Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
átadás
Összesen:

2

JÚLIUS

1

1
1

JÚNIUS

5

1
1

MÁJUS

Hamvasztás
(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)

2
2

ÁPRILIS

6
1

MÁRCIUS

Koporsós (saját)
Koporsós
(vállalk.)

FEBRUÁR

JANUÁR

Temetési
statisztik
a
2016. év

SZEPTEMBER
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1

2

2
1

2

14

1

1

1

1

63
15

13

1

10
3
10

8

12
3

21

ÖSSZESEN

10

DECEMBER

15

NOVEMBER

15

OKTÓBER

7

SZEPTEMBER

11

AUGUSZTUS

2

JÚLIUS

3

JÚNIUS

1

MÁJUS

2

ÁPRILIS

5

4

MÁRCIUS

Temetőkre
lebontott
temetési
statisztika
2016. év

4

FEBRUÁR

127
14
3
144

19

5

JANUÁR

Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Elhunytak száma:

16

3

6

Hunyadi út

6

4

13

10

3

4

4

3

4

6

4

4
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Rábatótfalu

3

1

1

1

1

1

8
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1
1
Zsida
Rábakethely

3

Farkasfa

1

1

1

2

1

1
2

2

1
3

1

Rábafüzes

1

1

1

3

2

2

3

1

1

6

1

2

18

1

1

2

1

4
1

12

1

2

1

2

1

1

Összesen:

14

10

16

15

5

8

6

12

13

10

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

SAJÁT
TEMETÉS
VÁLLALKOZ
ÓS

2

1

3

2

1

4

38

MÁRCIUS

ÁPRILIS

Koporsós (saját)
Koporsós
(vállalk.)

4
1

8

3

5

Hamvasztás
(saját)
Hamvasztás
(vállalk.)
Exhumálás
Köztemetés
(koporsós)
Köztemetés
(hamvas)
Hamvak
postázása
Hamvak átadása
Kórház beszáll.,
átadás
Összesen:

6

2

6

2

3

2

Összes temetés:
Átadott hamvak:
Kórházi átadás:
Exhumálás:
Elhunytak száma:

JANUÁR

FEBRUÁR

Temetési
statisztik
a
2017. év

7

MÁJUS

Vidék

JÚNIUS

Jakabháza

4
1

4

1
3

6

2

1

14

10

8

127

5

4

4

2

7

6

5

1

6

3
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1

18

1

2

1

16

1

6

1

2

2
1

1

2
1
18

2
2

1

2

1

17

1

1

1

10

1
2
19

13

14

14

1
12

7

18

10

9

1
1

5
5

10

13
7

23

139
15
5
1
160

58

2

1

Zsida
Rábakethely

1

Farkasfa

2

Rábafüzes

1

2

2

1

2

1

3

1

1

1

5

1

1

1

2

2
1

1

2

5

1

1

1

ÖSSZESEN

1

8

8

DECEMBER

3

5

5

NOVEMBER

1

OKTÓBER

Rábatótfalu

SZEPTEMBER

11

JÚLIUS

5

JÚNIUS

MÁRCIUS

9

MÁJUS

FEBRUÁR

Hunyadi út

ÁPRILIS

JANUÁR

Temetőkre
lebontott
temetési
statisztika
2017. év

AUGUSZTUS
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6

3

72

3

14
9

1

10
1

2

7
5

Jakabháza

0

Vidék

2

2

3

3

2

3

1

1

2

2

1

1

23

Összesen:

15

14

17

12

14

10

10

6

17

9

8

8

140

2. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység:
Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit
teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező
temetőfenntartási feladatait:
- meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- a helyi rendelet alapján elvégzi a temetkezési tevékenységet;
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
és erről a temetőlátogatókat tájékoztatja;
- biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (pl.:
ravatalozók) és ezek technikai berendezései (pl.: tárolók és hűtők), valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastrukturális), továbbá közcélú zöldfelületei
karbantartását, és működteti azokat:
o füves területek kaszálása szükség szerint, de évente legalább 5 alkalommal,
o murvás felületű utak karbantartása,
o kerítés rendszeres karbantartása,
o fák és bokrok nyesése, indokolt esetben kivágása,
o halottak napjára a köztemetők általános rendbetétele,
o koszorúzások alkalmával az érintett környék rendbetétele,
o temető területén vízvételi helyek üzemképes állapotban tartása,
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o ravatalozók és technikai berendezései karbantartása, javítása, előírt módon és
gyakorisággal történő fertőtlenítése, helyiségek festése és mázolása,
o csoportos sírhelyek gondozása;
- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
- jogszabályokban előírt kötelező temetői nyilvántartások vezetése és megőrzése;
- kijelöli a temetési helyeket;
- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot, amellyel kapcsolatos valamennyi költség a
szolgáltatót terheli;
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos szolgáltatói
tevékenységeket;
- Megrendelő részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba történő betekintést lehetővé
teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitásra igény szerint javaslatot készít;
- temetkezési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ügyeletet biztosít;
- ellenjegyzi az engedélyköteles síremlékek építési engedélyeit.

63.000 m2-nyi temetőterületet kellett üzemeltetnünk, illetve fenntartanunk bruttó 4.590.000
forintból. Ez 73 forintos bruttó négyzetméterárat jelent. Ebből az összegből még a füvet sem
lehet lenyírni az előírt 5 alkalommal. Ezzel szemben 2017-ben 10 alkalommal történt
fűnyírás.
Hasonló nagyságú városok nagyságrendekkel többet költenek a temetőik üzemeltetésére és
fenntartására. Szentgotthárdon is beszédes adat, hogy amíg a 120.000 m2 parkgondozásért a
SZET kap az Önkormányzattól 20 millió forintot, addig a temetők üzemeltetéséért mindössze
4,5 millió forintot. Ez az összeg 2018. április 1-től már bruttó 10 millió forint. Nyilván vannak
az egyéb kegyeleti szolgáltatásokból bevételek és ezekkel az összegekkel talán már csak
minimális lesz a veszteség.
A 10 millió forint 3 ember foglalkoztatását teszi lehetővé, de akkor még nem jut egyéb
anyagköltségre (üzemanyag, damil, festék, tisztító- és fertőtlenítő szerek stb.), és három
ember nem tudná ellátni közel sem az előírt feladatokat.
Célunk a bevételek további növelése, mert költséget csökkenteni már nem lehet. A dolgozók
létszámát sem lehet tovább csökkenteni. Mindenképp szükség van 1 fő irodai ügyintézőre, 2
főre a 24 órás ügyelet ellátásához, és a koporsós temetésnél is kell a 4-5 fős létszám. Ahhoz,
hogy temetőüzemeltetéssel foglalkozhassunk szükséges 1 fő, akinek megvan a temetkezéshez
szükséges végzettsége, és 1 fő kertészmérnökre.
2017-ben a temetkezési ágazatban összesen 7 fő dolgozott, ebből 6 főállásban és 1 megbízási
szerződéssel. Egy dolgozónk a nyugdíjba ment, és a pótlása nem volt könnyű feladat a mai
munkaerőpiacon. A temetkezési ágazat nem vonzó, elég nagy a fizikai és a pszichés
megterhelés is; a fizetés pedig amit nyújtani tudunk, minimálbér közeli.
2017-ben a SZET temetkezési ágazata 7452 órát töltött üzemeltetéssel és 6746 órát temetési
tevékenységgel. Ebből is látszik, hogy törekednünk kell a két óraszám megfordítására, mert a
SZET 2945 forintos rezsi óradíjával 21.946.140 forintba kerül az üzemeltetés. Ez a veszteség
a temetkezési tevékenység nyereségéből nem kompenzálható.
Ha a SZET nem tudja tovább finanszírozni a veszteséges üzletágat, akkor az
Önkormányzatnak kell találnia valamilyen más megoldást - hogy mindenkinek meglegyen a
lelki békéje.
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3. Beruházások, fejlesztések:
A SZET 4 éve 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők üzemeltetését. Az
azóta eltelt időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az Önkormányzat
segítségével.
A rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek nagyobb
beruházási munkája.
Felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási,
fenntartási, felújítási és fejlesztési javaslatokat tesszük.

Szentgotthárd Hunyadi úti új temető:
-

Főbejárati kapu felújítása,
Tuskók kiszedése,
Temető és vasút közötti parkoló rendbetétele,
Kerékpártároló felújítása,
Mészkőzúzalékos út felújítása,
Urnakripta parcella kialakítása,
Tuskózások elvégzése,
Harangláb festése és javítása,
Padok felújítása,
Hátsó kerítésnél drótfonat cseréje,
2 darab dupla tujasor kituskózása,
Tujasor ültetése,
Új urnafal építése,
Tárolóépület külső színezése,
Kihangosítás felújítása,
Halotthűtő cseréje,
Csapadékvízelvezetés kiépítése,
Parcellák jelölése,
Hirdetőtábla készítése,
Ravatalozó épület:
o Tető mohátlanítása és a beázás megszüntetése,
o Kéményfelújítás,
o Külső festés,
o Fűtés korszerűsítése,
o Belső festés,
o Tároló kialakítása,
o Térkőfelújítási munkái,
o Fedett előtér kialakítása.

Szentgotthárd Hunyadi úti régi temető:
-

Főbejárati kapu felújítása,
Padok felújítása,
Mészkőzúzalékos út felújítása,
Hátsó kerítés felújítása,
Kriptaépítés szociális hamvaknak,
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- Új parcella és vízvezeték kiépítése,
- Tujasor ültetése,
- Ravatalozó:
o Külső festés és nyílászárócsere,
o Hangosítás felújítása,
o Halotthűtő csere.

Rábatótfalu:
-

Kapu utáni út felújítása,
Régi ravatalozó elbontása,
Tujasor visszanyírása,
Kerítések melletti tujasorok visszanyírása,
Ravatalozó:
o Az ajtó javítása (nem nyílik ki teljesen),
o Hátsó ajtóhoz a halottbeszállítás miatt járda építése,
o Halotthűtő beszerzése,
o Szennyvíz-aknafedlap cseréje,
o 2 db fa átültetése,
o Tujasor ültetése,
o Padok felújítása.

Zsida:
-

Kapu felújítása és zárhatóvá tétele,
Pad elhelyezése és felújítása,
Tuskók kiszedése,
Út melletti kerítésnél fenyőfasor kivágása és tuják ültetése,
Parkolók felújítása,
Ravatalozó statikai megerősítése.

Rábakethely:
-

Parcellakiosztás, térkép és parcellakönyv elkészítése,
Parkoló felújítása,
Fenyőfák kivágása és tuskózás,
Tujaültetés,
Ravatalozó mellett új temetőrészhez út kialakítása,
Ravatalozó épület és előtti tér felújítása,
Illemhely építése,
Oldalsó kerítésnél vadháló helyett hullámfonat építése,
Gyalogút kialakítása a ravatalozó mellett,
Régi ravatalozó (tároló?) elbontása,
Hulladéktároló áthelyezése,
Hátsó út kialakítása,
Oldalsó kapu felújítása,
Templomhoz vezető járda térkövezése.
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Farkasfa:
-

Kapu zárhatóvá tétele és felújítása,
2 db hulladékgyűjtő kialakítása,
30 fm kerítésjavítás,
sövénynyírás,
Tujaültetés,
Ravatalozó:
o Tetőfelújítás (új cserépfedés),
o Külső festés,
o Lábazat javítása.

Rábafüzes:
-

Parkoló felújítása,
Kapu felújítása, zárhatóvá tétele,
Belső út kiépítése és felújítása,
Régi meglévő sírkert felújítása, elbontása,
Hátsó parcellához vízvezeték kiépítése, kút felújítása,
Ravatalozó:
o Ravatalozó előtt placc kialakítása,
o Lesüllyedt burkolat helyreállítása,
o Ajtó felújítása,
o Faburkolat festése,
o Festési munkák elvégzése.

Jakabháza:
-

Kapu felújítása és zárhatóvá tétele,
Vízvezeték felújítása (csőtörés),
Parkoló felújítása,
Pad felújítása,
Hulladékgyűjtő elhelyezése,
Ravatalozó:
o Külső festés,
o Ereszcsatorna kiépítése,
o Térkőburkolat- és térkőlezárás javítása.

A fent felsorolt munkák közül van olyan, ami azonnali intézkedést kíván, de a többire is sort
kellene keríteni az elkövetkező néhány esztendőben ahhoz, hogy a temetők ne hanyatlásnak,
hanem fejlődésnek indulhassanak.

4. Temetkezési szolgáltatási tevékenység:
Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési
szolgáltatási, kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is jó színvonalon
biztosította. Mindig törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre.
A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges
tárgyi eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsóleeresztő szerkezet).
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Nagy hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a
munkavállalóink megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására,
betartatására. Dolgozóinknak egységes ruhát biztosítunk.
A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál
törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál
ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a
bemutató termünkben.
A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen
elégítettük ki.
A 2017. évben 139 temetést végeztünk Szentgotthárdon és környékén, melyből
hagyományos temetés 43, közköltséges temetés 17, hamvasztásos temetés 79 volt.
A SZET 2017. évben a szentgotthárdi temetőkön kívül 15 km-es körzetben végzett
rendszeresen temetkezési szolgáltatást.
2013 január óta először 2017 év végén kezdeményeztük a temetkezési szolgáltatási
díjak módosítását, az azóta megnövekedett költségeink miatt (bér- és járulékköltség,
valamit rezsiköltségek) a szolgáltatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez
mindenképp szükséges volt díjak felülvizsgálata és a megemelése.

5. A temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulása:

SZET Szentgotthárdi Kft.
Temetkezési Ágazat

Anyagköltség (üzemanyag, víz, villany stb.)
Igénybe vett szolgáltatás (hulladék, telefon, posta stb.)

Tényadatok
2017.01.01-2017.12.31.
Temető
Temető
kegyeleti
üzemeltetés
szolgáltatás
49.476
806.081
102.566

1.164.862

Egyéb szolgáltatások (hatósági-, igazgatási és illeték díj)

0

12.548

Személyi jellegű ráfordítás (bér+ járulék, egyéb
kifizetés)
Értékcsökkenési leírás

10.665.707

7.670.106

226.918

982.224

6.722.620

138.602

Költségek

24.831.344

14.469.342

Árbevétel

27.379.663

3.613.729

2.548.319

-10.855.613

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása

EREDMÉNY

A táblázatokból kitűnik, hogy a költségek meghaladják a szentgotthárdi temetőfenntartásból,
üzemeltetésből és a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételeket. A szentgotthárdi
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temetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből
származó árbevételt meghaladó többletköltséget, az üzemeltetés veszteségét a saját
temetkezési szolgáltatás nyereségéből és egyéb ágazatainak nyereségéből fedezte.

Tisztelt Képviselőtestület!
A SZET Szentgotthárdi Kft. ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak
érdekében, hogy Szentgotthárd temetőit hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra,
hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel
elégítsük ki.
Kérjük Önöket beszámolónk elfogadására, valamint arra, hogy támogassák a temetők további
fejlődését.
Szentgotthárd, 2018. június 15.
Tisztelettel:

Gál József
ügyvezető
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület döntése értelmében a helyi építési szabályzat, szabályozási terv
módosítása zajlik. A módosítási eljárások során néhány érintett részéről további
kezdeményezések merültek fel, melyek már nem voltak kapcsolhatók a folyamatban levő
eljárásokhoz.
Ezen előterjesztéssel az új kezdeményezéseket foglaltuk össze.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szinte minden kezdeményező írásban
nyilatkozott a rendezési tervek módosításához kapcsolódó költségek átvállalásáról.

1. Alfred Kulmer kezdeményezése: (1.sz. melléklet)
Kezdeményező, a Május 1. utca 1555/5 hrsz-ú telek (volt Vendvidék Szakszövetkezeti
telephely) ipari területi visszaminősítését indítványozza.
A hatályos rendezési terv szerint a terület a beépítésre szánt terület – újonnan
kialakításra kerülő kisvárosias lakóterület – KL3 jelű építési övezetébe van sorolva,
mely átminősítést Kulmer úr kezdeményezte annak idején.
Javaslat:
A terület kereskedelmi, szolgáltató területi visszaminősítési - a 280/2004. számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv hatályossága idején
is az volt - lehetőségének vizsgálata javasolt, azzal a feltétellel, hogy kizárólag olyan
tevékenység végezhető a területen, mely a környezetében levő lakórendeltetést nem
zavarja.
Ugyanakkor nem veszíthető szem elől az a szempont, hogy
Szentgotthárdon az ipari tevékenység igazi színtere az Ipari Park ahol minden feltétel
rendelkezésre áll az ipari tevékenység folytatásához.

2. Bouti Ferenc és Bouti Dávid kezdeményezése:(2.sz. melléklet)
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.
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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
közmű
járolékos költségek aránytalanul magasak, amelyek kiépítésére és fenntarására az
önkormányzat fedezetet nem tud biztosítnai.

3. Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ kezdeményezése: (3.sz. melléklet)
Kezdeményező a Jakabháza városrész 0488 hrsz-ú telek falusias lakóterületi
átminősítését indítványozza.
A hatályos rendezési terv a telket beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági terület
– M0 jelű övezetébe sorolja.
Javaslat:
A telek falusias lakóterületi átminősítési lehetőségének vizsgálata javasolt.

4. Dolgos Gyula és felesége kezdeményezése: (4.sz. melléklet)
Kezdeményezők a 903/1 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi átminősítését
indítványozzák.
A hatályos rendezési terv a telket a beépítésre nem szánt terület – véderdő
területfelhasználásba sorolja, a telek egy részét építési tilalmi övezet is érinti.
Javaslat:
A telek építési tilalommal nem érintett részének lakóterületi átminősítési
lehetőségének vizsgálata javasolt. - illetve az építési tilalommal érintett sáv a telek
zöldfelületét képezheti a tilalom fenntartásával.

5. Majczán Tibor kezdeményezése: (5.sz. melléklet)
Kezdeményező a Rábatótfalu városrész 0902/16 hrsz-ú telkét érintő tervezett
belterületi határvonal módosítását indítványozza.
A hatályos rendezési terv szerint a telket keresztezi a tervezett belterületi határvonal, a
telek Rábatótfalu felőli részének beépítésre szánt – falusias lakóterületi hasznosítását
lehetővé teszi. A telek többi része mezőgazdasági hasznosításra kijelölt.
Javaslat:
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A tervezett belterületi határvonal kezdeményező által indítványozott módosítási
lehetőségének vizsgálata javasolt. - a teljes telektest tömbszerű zárásának lehetőségét
is vizsgálva.
6. Németh Imre kezdeményezése: (6.sz. melléklet)
Kezdeményező a Kethely Vajda utcában elhelyezkedő 08/2 és 08/3 hrsz-ú telkek
belterületbe vonásra kijelölését indítványozza, feltételezhetően lakóterületi
átminősítéssel.
A hatályos rendezési terv szerint mindkét telket érinti a Kethely városrészt bevédő
védőtöltés nyomvonala, illetve villamos elosztóhálózat nyomvonala is egyben.
Javaslat:
Hatályos rendezési terv szerinti területfelhasznlás fenntartása javasolt.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervek
módosítása kapcsán benyújott indítványok vonatkozásában az alábbiak szerint döntött:

kezdeményező

1.

Alfred Kulmer

2.

Bouti Ferenc és Bouti Dávid

3.

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ

4.

Dolgos Gyula és felesége

5.

Majczán Tibor

6.

Németh Imre

támogatott

nem támogatott

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervek
módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. A támogatott kezdeményezések közül
csak azok kerülhetnek tovább, ahol a kezdeményezők szerződésben vállalják a felmerülő
összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezik az
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önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi letétbe, addig
a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem
támogatható, a letétbe helyezett költségösszeg felhasznált részét az önkormányzat nem tudja
a Kezdeményezőnek visszafizetni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018.június 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

69

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései

Tárgy: Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ez az előterjesztés csak az Állami Főépítészi vélemény ismeretében tárgyalható. A vélemény
ezen előterjesztés keltezési időpontjáig nem érkezett. meg, a nyári szünetre tekintettel viszont
szeretnénk, ha az anyagot a T. Testület ebben a hónapban tárgyalni tudná így a lehetőséget
akarjuk biztosítani a megtárgyalásra és reményeink szeriunt a vélemény megérkezi a
bizottsági vagy testületi ülés időpontjáig, így azt tudjuk a Képviselőkkel ismertetni. .
A Képviselő-testület az Állami Főépítész támogató végső szakmai véleményének ismeretében
fogadhatja el a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervet. (Állami Főépítészi vélemény:
1.sz. melléklet)
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 dokumenumról
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
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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
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1.sz. melléklet
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../----. (……..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETESZENTGOTTHÁRD VÁROS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ
19/2016. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szentgotthárd Városi Önkormányzat 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
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) bekezdésben 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.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-Testületének
a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről sz óló 19/2016. (vi.
30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 3. § (2) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.§ (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. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Építmények csak a közlekedésre nem szolgáló területeken, a közműveket nem zavaró
módon helyezhetők el közterület alakítási engedélyezési terv alapján az alábbiak szerint:
a) 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.
b) Vendéglátó teraszok csak közterülettel határos vendéglátó egységhez kapcsolódóan
létesíthetők, azonban valamennyi üzemeltetési és közegészségügyi feltétel (étel-, ital
előkészítés, hulladéktárolás, kötelező szociális helyiségek stb.) a vendéglátó egységen belül
alakítandó ki.
ba) A vendéglátó terasz idényjelleggel létesíthető.
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bb) A vendéglátó terasz a közút gépjármű és kerékpáros forgalmát nem zavarhatja, attól
korláttal, vagy egyéb építészeti megoldással kell elválasztani.
bc) Biztonságos módon meg kell oldani a járda gyalogos forgalmának átvezetését, valamint
az ingatlan kapubejáratának vagy egyéb rendeltetési egységének akadálymentes
megközelítését.
bd) 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, épít6mény nem
helyezhető el, a növényzet magassága 1,80m-t nem haladhat meg.”
4.§ A Rendelet 7. § (4) e) pont ea) és eb) alpontjai 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. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) [Földmozgásveszély elleni védelem]
a)A szabályozási terven külön foltszerű színezéssel jelölt területeken
aa) az épület helykijelölése, az építési engedélyezési terv csak részletes talajmechanikai
vizsgálat alapján készíthető
ab) A talaj megbontása a felszíntől mért 1,0m-nél nagyobb mélységben csak talajmechanikai
szakvélemény alapján történhet. Lejtőre merőleges épületszárnyakat szükség szerinti
szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell ültetni. Az épülete számára nagyméretű sík terepet
kialakítani nem lehet.”
ac) a rézsűk hajlása legfeljebb 7/4-es lehet. A friss rézsű felületeket azonnal biológiai
védelemmel kell ellátni.”
b) Az Akasztódombon, a Zsidai utca 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 500m-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 (0243/3hrsz.) szagvédelmi hatásterülete 154,0m, amelyen
belül lakóterületi felhasználás nem lehetséges.
(11) A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolsága 220,0m, amelyen belül lakóépület nem
építhető. A tisztítórendszerre fekáliás szennyvizek később sem vezethetők.”
7.§ 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.”
8.§ A Rendelet 11.§-a a következő (9)bekezdéssel egészül ki:
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„(9) Beépítésre szánt területen új transzformátorállomást építményben kell elhelyezni.”
9.§ A Rendelet1 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:
„ 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) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (5) Akasztó – domb dél
a) A kisvárosias lakóterületeken az épületeket a Rózsa Ferenc és az Erzsébet utcában,
valamint az Árpád úton előkert nélkül kell elhelyezni.”
b) A 330 m2-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.
c) A 496 hrsz. saroktelek az Árpád utca, a 907 hrsz. saroktelek a Rózsa Ferenc utca előírt
szabályozási szélességének biztosítása során zártsorúan építhető be legfeljebb 50 %-os
beépítettséggel.
d) 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.
e)A hátsókert legkisebb mélysége a KL10 jelű építési övezetbe tartozó, az Árpád útra néző
hátsó kertek esetében 15,0m.
f) A KL 4 jelű építési övezetekben a megengedett legnagyobb beépítési százalék betartása
mellett több, egyenként legfeljebb hatlakásos lakóépület építhető.”
.
12.§ A Rendelet 20.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) 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.”
13.§ A Rendelet 21.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (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 5,0m.”
15. § A Rendelet 21.§ -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Azon kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kertvárosias 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.”
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16.§ A Rendelet1 22. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Minden melléképület és építmény elhelyezhető. Állattartási épület az építésével érintett
telek közterületi telekhatárától legalább 40,0m-re, de meglévő lakóépülettől legalább 15,0mre helyezhető el.”
17.§ A Rendelet 22.§(4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„ e) A Tótfalusi utca Szakony 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.”
18.§ A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Vi-K3 jelű intézményi vegyes építési övezetben kereskedelmi és szállás rendeltetésű
létesítmények, valamint 4db lakás helyezhetők el.”
19.§ 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
1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. Kivételt képez ez alól a Művelődési Ház (38
hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés építendő.”
20.§ A Rendelet 25.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.§ (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.”
21. § 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.”
22. § A Rendelet 26.§(4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Az előkert mérete az utcaszakaszon kialakultnak megfelelő,”
23.§ 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.”
24.§ A Rendelet 28.§(5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A Füzesi útról új útcsatlakozás nem, új kapubejáró létesíthető.”
25.§ A Rendelet 29.§-a a következők szerint módosul:
„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.”
26.§ (1) A Rendelet 30.§(3) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Az övezethez tartozó telkek határán ahol azt a szabályozási terv ábrázolja legalább 6m
széles többszintű védőzöldet kell telepíteni.”
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(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 6m
széles többszintű védőzöldet kell telepíteni.”
27.§ 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.
a) a beépítettség legnagyob mértéke 20 %
b)
a
megengedett
legnagyobb
építménymagasság 9,0 m
c) a beépítési mód: szabadonálló”
28.§ A Rendelet 34.§(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közigazgatási területen található erdőterületek rendeltetésük szerint védett, védelmi
vagy gazdasági erdők.
a) A szabályozási terven (Ev1) jellel jelölt erdők országos természeti védelem
alatt állnak, egyrészt az Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai
hálózat részei.
b) A védett erdők kezelésénél elsőbbséget élvez a fenntartható területhasználat
valamint a biológiai sokféleség védelme és másodlagosak a gazdasági
szempontok.
c) 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 m2Legnagyobb
homlokzatmagassága
3,5 m lehet.
d) A beépítési mód szabadonálló.
e) Az övezetben csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatásoktatást szolgáló épületek helyezhetők el, a természeti értékek sérelme nélkül.
(2)A szabályozási terven Ev2 jelű védelmi rendeltetésű erdő övezetként szabályozott területen
többszintes növényállomány telepítendő legalább 15,0m szélességben.”
29.§ 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 tartoznak.
c) Az Máv és az MOv jelű övezetek országos természeti védelem alatt állnak, egyrészt az
Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.”
30. § A Rendelet 36.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Máv jelű mezőgazdasági területen csak hagyományos állattartást szolgáló építmények
(pajta, szárnyék, géptároló) létesíthető.
a)Az Máv jelű övezetben építmények elhelyezése az alábbi előírások szerint lehetséges:
A beépíthető telkek
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aa) legkisebb területe:
1,0 ha
ab) szélessége:
50,0 m
ac) mélysége: 80,0 m
ad) az elő, oldal- és hátsókert mérete
min. 15,0 m
ae) a beépítettség legnagyob mértéke
2,5 %, de max. bruttó 300 m2
af)
a
megengedett
legnagyobb
építménymagasság 4,5 m
ag) a beépítési mód: szabadonálló
b)Az épület tömegformálása, anyaghasználata a helyben kialakult hagyományos gazdasági
épülettípusokhoz kell igazodjon.
c)A mezőgazdasági hasznosítás során az istállótrágyázást, tápanyag-utánpótlást, vegyszerek
használatát időben és mennyiségben korlátozni szükséges az ökológiai gazdálkodásban
engedélyezett megengedett mértékre;
d)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.”
31.§ A Rendelet 36.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) a)Az MOv jelű övezetbe tartozó területeken az építmények elhelyezésére vonatkozó
előírások
aa) az övezet területén csak a gyepművelést szolgáló építmények (szénapajta) helyezhetők el.
ab) a beépíthető földrészlet legkisebb területe 3,0ha, amelyen legfeljebb 120m2 alapterületű,
4,0 m építménymagasságú, szénatároló építhető.
b) Mezőgazdasági hasznosítás előírásai:
ba) a gyepek területe nem csökkenthető
bb) a kialakult táblahatárok mezsgyéit, gyepes tábla szegélyeit meg kell őrizni.
bc) a gyepterületeken meglévő faállomány védendő, pótlásuk őshonos fafajokkal szükséges;
bd) a keletkező vizek megőrzendők, a felszíni vizek elvezetése, a talajvíz csökkenését
eredményező tevékenységek nem végezhetők;
be) műtrágyázás, vegyszerezés, intenzív gépi művelési technológiák végzése a rét és legelő
területeken nem megengedett.”
32. § A Rendelet 38.§-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel 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 4,5m lehet.
(9) Az Kb-Mc jelű terület (0176/1 hrsz.) motocross pálya területe, amelyen a működését
biztosító terelő és biztonsági berendezések helyezhetők el.”
33.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
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(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
37.§ Hatályát veszti a Rendelet 1.§ (4) bekezdése, a 4.§ (2) bekezdése, a 8.§ (2) bekezdése, a
11.§ (2) bekezdése, a 20.§ (5) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése, a 21.§ (4) b) pontja és (7)
bekezdése, 24.§ (6) és (7) bekezdése, a 25.§ (2) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése, a 28.§(6)
bekezdés a) pontja és a 34.§ (2) bekezdés c) pontja.
38. § 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 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletéről
Táblázat a kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről
a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

KLKO1
KLKO2
KLKO3
KLKOSz1
KLKOSz2
KLKSz1
KLKSz2
KLKZ
KLKIkr

az
épület
megengedett
legnagyobb

O

m2
300

m
14

%
20

legnagyobb
terepbeépíszint
tettalatti
sége
beépítettsége
%
%
30
30

O

500

18

20

50

50

4,5

O

800

18

20

30

30

6,5

O-SZ

300

12

20

50

50

7,0

O-SZ

500

18

20

30

30

6,5

SZ

300

20

20

20

SZ

600

16

20

30

30

K/6,0

Z

400

10

20

60

60

K/6,5

Ikr

400

12

20

35

35

K/6,0

500

20

20

35

35

10,5

beépítési mód terüle- széleste
sége

KLK- Z, Sz
Z-Sz

zöldfelület
aránya

építménymagassága
m
K/6,5

4,5
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2. melléklet 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről
a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KL 1
KL 2
KL 3
KL 4
KL 5
KL 6
KL 7
KL 8
KL 9
KL
10
11 KL
11

terüle- széleste
sége

zöldfelület
aránya

m

Sz
Sz
Sz
Sz
Z
Z
Z
Z
Z
Cs

m2
500
1000
700
1100
250
400
500
600
1100
300

%
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

legnagyobb
terepbeépíszint
tettalatti
sége
beépítettsége
%
%
50
50
40
40
50
50
50
50
40
40
60
60
60
60
40
40
28
28
50
50

Sz, Z

8000

90

20

60

beépítési
mód

50

az
épület
megengedett
legnagyobb
építménymagassága
m
4,5
6,0
7,5
8,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
12,5
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3. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletéről
Táblázat a kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről
a telek megengedett
legkisebb

az
épület
megengedett
legnagyobb

legnagyobb
építési övezet beépítési
terepszint
jele
mód
szélessé- zöldfelü- beépített- alatti
építményterülete
ge
let aránya sége
beépített- magassága
sége
2
m
m
%
%
%
m
K/350 K/10
50
30
4,5
1 Lkek-OK O
300
10
50
30
4,5
2 Lkek-O1 O
O
300
14
50
30
4,0
3 LkekO2
O
500
10
50
30
4,5
4 4LkekO3
O
900
18
50
35
6,5
5 LkekO4
140
10,0
50
30
4,5
6 Lk6ek-O- O-Sz
Sz1
450
12
50
30
5,0
7 Lke7k-O- O-Sz
Sz2
500
15,0
50
30
4,5
8 Lke8
k- Sz
Sz1
500
16,0
50
30
6,0
9 Lke9k-Sz2 Sz
800
20
50
30
5,0
10 Lkek-Sz3 Sz
900
18
50
30
6,5
11 Lkek-Sz4 Sz
200
12
50
20
5,0
12 Lkek-Ikr Ikr
1200
25
50
30
30
6,0
13 Lkek-Z Z
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4. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről
építési
övezet jele

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11

LkeO1
LkeO2
LkeSz1
LkeSz2
LkeSz3
LkeSz4
LkeSz5
LkeSz6
Lke-OSz
LkeIkr
Lke-Z

beépítési
mód

a telek megengedett
legkisebb

az
épület
megengedett
legnagyobb

terület szélese
sége

zöldfelület
aránya

O

m2
370

m
15,0

%
50

legnagyobb
terepszint
beépíalatti
tettbeépísége
tettsége
%
%
30
30

O

500

12,0

50

30

30

4,5

Sz

300

14,0

50

30

30

4,5

Sz

500

17,0

50

30

30

6,5

Sz

700

24,0

50

30

30

6,0

Sz

800

20

50

30

30

4,5

Sz

1000

19,0

50

30

30

4,5

Sz

1000

20,0

65

20

20

6,0

O-Sz

450

12

50

30

30

4,5

Ikr

510

16,0

50

30

30

4,5

Z

300

10

50

30

35

6,0

építménymagassága

m
6,0
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5. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletéről
Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről
a telek megengedett
építési
övezet jele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

Lfk-O1
Lfk-O2
Lfk-O3
Lfk-O4
Lfk-O5
Lfk-OSz
Lfk-Sz1
LfkSz2
LfkSz3
LfkIkr
Lfk-Z

beépíté
si mód

legkisebb
terüle- széleste
sége

zöldfelület
aránya
%
40
40
40
40
50
40

legnagyobb
terepszint
beépíalatti beépítettsége
tettsége
%
%
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
30
30

az
épület
megengedett
legnagyobb
építménymagassága

O
O
O
O
O
O-Sz

m2
250
300
600
900
1200
350

m
12,0
12,0
12,0
17,0
12,0
12,0

Sz

400

17,0

40

30

30

4,5

Sz

800

17,0

40

25

25

4,5

Sz

1200

20,0

40

25

25

4,5

IKR

400

12,0

40

25

25

6,0

Z

200

10,0

40

25

25

4,5

m
6,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
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6. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 6. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési övezeteiről
a telek megengedett
építési
övezet jele

1 Lf-O
2 Lf-Sz

beépítési
mód

O
Sz

legkisebb
terüle- széleste
sége

zöldfelület
aránya

m2
500
800

%
40
40

m
12,0
20,0

legnagyobb
terepszint
beépíalatti
tettbeépítettsége
sége
%
%
30
30
30
30

az
épület
megengedett
legnagyobb
építménymagassága
m
4,5
4,5

7. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 7. mellékletéről
Táblázat a kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteiről
a telek megengedett
az épület megengedett
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
építés beéterepi
pítézöldfelül
szint
terüle- széles
beépítettöveze si
et
alatti
építménymagassága
te
-sége
sége
t jele
mód
aránya*
beépítettsége
m2
m
%
%
%
m
SZ 14
100
10
85
85
K
Ví000
1 K1
350
12
a be nem 85
85
10,0
Vi- Z
épített
2 K2
terület
50%-a
2500
40
a be nem 85
85
7,5
Vi- SZ
épített
3 K3
terület
50%-a
K
K
a be nem 85
85
K
Vi- SZ
épített
4 K4
terület
50%-a
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8. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8. mellékletéről
Táblázat a kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteiről
az
épület
megengedett
legnagyobb

a telek megengedett
építési
övezet jele

beépíté-si
mód

Z
VtK1
Z
2
VtK2
Z
3
VtK3
K
4
VtK4
Z
5
VtK5
SZ
6
VtK6
Ikr
7
VtK7
SZ
8
Vt
K8
SZ
9
Vt
K9
Z
10 VtK10
SZ
11 Vt
KA
K
12 VtKM
Z
13 Vt
Kg
K= kialakult állapot
1

legkisebb
teszérülessélege
te
m2 m
50 15
0
40 10
0
35 13
0
18 15
0
25 10
0
70 12
0
45 12
0
15 25
00
40 12
0
40 10
0
70 K
0
12
00
35 12
0

legnagyobb
zöldfelület
aránya
%
10

terepszint
beépített- alatti
sége
beépítettség
e
%
%
80
60

10

60

K

15,5

10

55

K

11,0

10

60

K

8,0

10

60

10

30

30

6,0

30

40

40

6,0

20

60

60

4,5

50

40

40

5,0

50

40

40

7,0

10

60

-

5,0

10

40
50

építménymagassága
m
8,5

8,0

7,5
-

2,5
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9. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 9. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei
az
épület
a telek megengedett
megengedett
beélegkisebb
legnagyobb
legnagyobb
építési
pítéövezet
tezöldfeterepszint
si
szélesbeépítettjele
rülület
alatti
építménymagassága
mód
sége
sége
lete
aránya
beépítettsége
m2
m
%
%
%
m
600 17
25
35
35
6,5
1 Vt-1 Sz
100 30
20
60
60
9,5
2 Vt-2 Sz
0
600 19,0
10
60
60
7,5
3 Vt-3 Z
190 35,0
30
30
30
7,5
4 Vt-4 Sz
0
150 25,0
10
40
40
3,6
5 Vt-5 Z
0
700 30
10
40
40
4,5
6 Vt-6 Sz
Sz
240
40
10
40
40
9,5
7 Vt-7
0
Z
280 40
30
40
40
7,5
8 Vt-8
0

10. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 10. mellékletéről
Táblázat a kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiről
az
épület
a telek megengedett
megengedett
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
beézöldterepszint
építési
pítéterüszélesfelület
beépítettalatti
övezet jele
si
építménymagassága
sége
arány sége
beépítettség
mód lete
a
e
m2
1 GkszK1 Sz
2 Gksz-K2 O
3 Gksz-K3 Sz

m

%

%

%

m

2000 6000 30

20
20
20

60
60
60

60
60
60

7,5
6,0
3,0
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11. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 11. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra, vagy
jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek építési övezeteiről
a telek megengedett
az épület megengedett
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
beéépítési
terepszint
pítézöldfeövezet
terü- szélesbeépíalatti
si
lület
építménymagassága
jele
lete
sége
tettsége
beépítettség
mód
aránya
e
m2
m
%
%
%
m
Gksz
Sz
1500 30,0
20
60
60
7,5
1
1
3000 20
60
60
6,0
2 Gksz Sz
S

12. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 12. mellékletéről
../2017.
Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről
a telek megengedett
az épület megengedett
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
építési
beéterepszint
zöldfeövezet
pítési terüle- széles
beépíalatti
lület
építménymagassága
jele
mód
te
-sége
tettsége
beépíaránya
tettsége
2
m
m
%
%
%
m
1600
25
50
50
7,5
GIP Sz
1 K1
2500
25
50
50
10
GIP Sz
3 K3
7000
25
50
50
7,5
4 GIP Sz
K4
30
25
50
50
12,0
6 GIP Sz
000
K6
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13. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 13. mellékletéről
Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb ipari gazdasági területek építési
övezeteiről
a telek megengedett
az épület megengedett
legkisebb
legnagyobb
legnagyobb
beéépítési
zöldfe
terepszint
pítéövezet
terüle- széles- -lület beépítettalatti
si
építménymagassága
jele
te
sége
arány sége
beépítettmód
a
sége
m2
m
%
%
%
m
1000
45,0
25
50
50
7,5
1 Gip1 Sz
2500
45,0
25
50
50
10,0
2 Gip2 Sz
5000
50,0
25
50
50
15,0
3 Gip3 Sz
7000
70,0
25
50
50
12,5
4 Gip4 Sz
7000
70,0
25
50
50
9,5
5 Gip5 Sz
2500
25
25
50
50
10,0
6 Gip6 Sz
14. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 14. mellékletéről
Táblázat a kialakult különleges területek építési övezeteiről
építési
övezet
jele
1 Ok
t1
2 Ok
t2
3 Ok
t3
4 Eü
1
5 Eü
2
6 TH
7 Sz
K
8 M
ü
H
A

az
épület
megengedett
legnagyobb

a telek megengedett
beépítési
mód

legkisebb

legnagyobb

Sz

m2
15 000

szélessége
m
65

Sz

5000

40

40

40

40

7,5

Sz

10 000

25

50

40

40

5,0

Sz

24 000

100

70

40

30

15,0

Sz

34 000

100

40

40

15,0

Sz
Sz

36 000
2000

100
60

45
40

40
40

17,0
6,0

Sz

3500

35

40

40

5,0

Sz

15 000

16

40

40

5,0

területe

építménymagassága

%
40

terepszint
beépítettalatti
sége
beépítettsége
%
%
40
40

zöldfelület
aránya

m
10,0

15. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 15. mellékletéről
Táblázat az újonnan kialakításra, vagy
jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteiről
építési beéa telek megengedett
övezet pítéjele
si
legkisebb
legnagyobb

az
megengedett
legnagyobb

épület
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mód
zöldfelü- beépíterüle- széles
let
tettséte
-sége
aránya
ge
m2
m
%
%
Sz
3500
40
45
30
1 Cs
30
500
80
20
2 KAL Sz
000
5000
45,0
40
40
3 Log Sz

terepszint
alatti
beépítettsége
%
20
40

építménymagassága
m
6,0
6,0
6,0

16. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 16. mellékletéről
A meglévő és tervezett helyi úthálózati elemek:
Sorszám Út jele
Útkate- Szabá(száma,neve)
gória
lyozási
szélesség,
(védőtávolság)
KÖu-1

M8 gyorsforgalmi út
K.I.

KÖu-2

8. számú főút

K.III.
B.III.

7549 j. Szentgotthárd
K.V.
- Rábafüzes ök. út
B.V.
j.
KÖu-4 7454
K.V.
Vasszentmihály
Felsőszölnök ök. út
B.V.
KÖu-5 7458 j. Kétvölgy K.V.
Szentgotthárd ök. út
B.V.
7455
j.
Őriszentpéter
KÖu-6
K.V.
- Máriaújfalu ök. út
B.V.
j.
KÖu-7 7457
Apátistvánfalva
- K.V.
Máriaújfalu ök. út
j.
KÖu-8 7456
Apátistvánfalva
- K.V.
Farkasfa ök. út
j.
KÖu-9 74328
Szentgotthárd
B.V.
vasútállomási bekötő
KÖu-10 Jakabháza
Máriaújfalú
belső K.V.
összekötő út
- K.V.
KÖu-11 Rábafüzes
Rábakethely
belső
B.V.
összekötő út
KÖu-3

Közúti
tervezési
osztály
(KTSZ
szerint)

Úthálóza- Tulajdoti szerep nos
(OTÉK
szerint)

60m (100- Autópá- Gyorsfor- Állami
galmú út
100M)
lya
min.
20m
(100-100m)
min. 16m
min.
20m
(50-50m)
min. 16m
min.
12
m(50-50m)
min. 12m
min.
14m
(50-50m)
min. 12m
min.
12m
(50-50m)
min. 12m

Országos Állami
I. rendű
főút
főút
Összekötő út
Összekötő út
Összekötő út
Összekötő út

min.
16m Össze(50-50m)
kötő út
min.
16m Össze(50-50m)
kötő út

Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút
Országos Állami
mellékút

min. 12m

Bekötő
út

min. 20m

Helyi
Gyűjtőú
gyűjtőút
t

min. 20m
min. 20m

Helyi
Gyűjtőú
gyűjtőút
t

Önkormányzat
Önkormányzat
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utca
KÖu-12 Hunyadi
országhatárig
való K.A.
min. 16m
meghosszabbítása
KÖu-13 Belterületi kiszolgáló
utak
B.VI.
min. 6m
KÖu-14 Külterületi
mezőgazdasági utak

Kp-1

Kp-2

Kp-3

VA

Nemzetközi
kerékpárút

K.VI.

min. 6m

K.VII.

-

K.VII.

-

K.VII.

-

Országos kerékpárút
Térségi kerékpárút

Szombathely-Graz
nemzetközi
vasútvonal

10m

Önkormányzat
Kiszolgá- ÖnkoLakóút ló út
rmányzat
MezőKiszolgá- Önkorgazda- ló út
mánysági út
zat
szerviz
út
Kerékpár ÖnkorKerékút
mánypárút
zat
Kerékpár ÖnkorKerékút
mánypárút
zat
Kerékpár ÖnkorKerékút
mánypárút
zat
Állami
Helyi
Gyűjtőú
gyűjtőút
t

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
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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.§ 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
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.
17.§ -hoz:
A Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén ad tiltást lakóépületek elhelyezésére.
18.§ -hoz:
Az intézményi vegyes építési övezetben ad szsabályozást.
19.§ -hoz:
A Várkert felőli telkek park felőli részére tesz előírást. határvonalán a Vt-K1, Vt-K2 és Vt20.§ - 21. §-hoz:
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A Vt-K5 és VT-1jelű építési övezet kiegészítő előírásat tartalmazzai:
24.§ -hoz:
A Füzesi útról új kapubejáró létesítését teszi lehetővé. .”
25.§- 26. §-hoz:
Építési övezetekben bokorsort és védőnövényzet elhelyezését írja elő.
27.§-hoz:
A vasútállomás kiegészítő területére ad szabályozást.
28. - 31. § -hoz:
A Szentgotthárd területén található erdőkre és mezőgazdasági területekre ad szabályozást
azzal a céllal, hogy ezeket minél jobban meg lehessen tartani. .
32. § -hoz:
Igény mutatkozik megújuló energiaforrás (napelempark) elhelyezésére – erre ad szabályozást
ez a szakasz.
33.§-hoz:
A jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően határozza meg a tervezet az egyes
mellékleteket.
37.§ - 38. §-hoz:
Hatályukat veszítő és hatályba léptető rendelkezések a jogszabélyszerkesztési előírásoknak
megfelelően.
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – teljes eljárás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
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. Ez azt is jelenti, hogy az eljárás egy ponton kettévált –
volt kezdeményezés ami egyszerűsített eljárásban ment és volt ami teljes eljárásban. Most
azokkal foglalkozunk, anmelyek ez utóbbiba kerültek.
A Rendelet 36 §-a értelmében a teljes eljárás négy szakaszra tagozódik:
a)előzetes tájékoztatási
b)véleményezési
c)végső szakmai véleményezési
d)elfogadási és hatálybeléptetési
Ezen előterjesztés a teljes eljárás – véleményezési szakaszához kapcsolódik, célja a
Képviselő-testület tájékoztatása, a véleményezési szakasz dokumentálásához és kiküldéséhez
kapcsolódó jóváhagyással.
Az előzetes tájékoztatási szakasz lezárásaként összállításra került a tervezet, mely itt
tekinthető meg – ez egyúttal az Előterjesztés 1. számú melléklete. :
http://archiv.szentgotthard.hu/!test/velemenyezesi_dokumentacio.zip
A tervezet kapcsán a városi főépítész által összeállított szakmai vélemény az előterjesztés 2..
számú melléklete. Az eltelt időben több olyan változás is történt, ami miatt a dokumentációt
át kellett dolgozni – a T. Testület előtt lévő anyag minden változást tartalmaz.
Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti, az Archigraf Bt. által készített véleményezési dokumentációt tudomásul
veszi és az abban foglaltakat elfogadja. A dokumentáció egyes pontjaihoz fűzött, az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti városi főépítészi tájékoztatást tudomásul veszi.
Szentgotthárd, 2018. június 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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2.sz. melléklet
Feljegyzések:
Tárgy:
Településrendezési eszközök módosítása; Teljes eljárás - folyamatban- Képviselő-testület
tájékoztatása az eljárás kezdete óta történt változásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi tájékoztatást azért éreztük szükségesnek, mivel a 2017-es évi határozataik
értelmében elindított településrendezési eszközök módosításai az előzetes tájékoztatási
szakasz lezárultával, illetve az ennek kapcsán történt vélemény-egyeztető tárgyalás során - a
véleményezésben érintett államigazgatási szervektől kapott vélemények és instrukciók,
partnerségi észrevételek és főépítészi, tervezői és szakági tervezői észrevételek alapján
bizonyos esetekben módosultak. Az eljárás eredetileg 34 ponton tartalmazott részmódosítási
kérelmet. Jelen feljegyzésben azon pontokra szorítkozunk, ahol az egyeztetések változást
hoztak. (további mellékletben csatoljuk azt eredeti listát is tájékoztatásul)
1.pont “A 0146/8 hrsz. Rábatótfalu városrészen a volt téglagyár déli terü lete.A téglagyár az
északi részen állt. Lebontották, helyére a hatályos településrendez .si terv kisvárosias
lak.területet tervez . A déli rész volt a gyártáshoz szükséges agyag
nyerőhelye. A gyár
̈
bezárását követően rekultiválták, ma spontán zöldult erdős, bokros fü ves terü let.
Területfelhasználási besorolása Zkp, tervezett közpark. A módosítás során kisvárosias
lakóterületbe kerül át . Viszonylag nagy terü let, úttal való feltárása, kialakítása a beruházói
igények tisztázódását követően részletes rendezési terv készítésével oldható meg.”
A tervezés során a terület szabályozása megtörténik. Részletes beruházói igény hiányában
telektest egységesen útterületek és parcellázás nélkül szabályozásra kerül. A szabályozás
során cél a jelenlegi jelentős zöldfelület megtartása, ezért egy erősen korlátozott beépítési
százalékkal, magas zöldfelületi mutatóval kialakítandó kisvárosias beépítés támogatot. Az
elkészített szakági alátámasztó javaslatok ugyanakkor a területegység intenzív kihasználtsága
mellett biztosítandó közlekedési és közmű keresztmetszeteket vizsgálták, amelyek így is
megfelelőnek bizonyultak.
2.pont. “A 0253hrsz. az Ipari Park környezetében található, A Szentgotthárdra bevezető út,az
osztrák határ, a Lahn patak és a tervezett autópálya határolja. Jelenlegi területfelhasznáá.si
besorolása MOv, amely természeti védelem alatt álló gyep, a NATURA 2000 hálózat része.A
terület igénybevételi szándékát az indokolja, hogy a szemközti, infrastruktúrával ellátott Ipari
Parki rész rövidesen betelik és újabbra van igény. Célszerűnek látszik hogy e
költséghatékonyan közművesíthető terület kerü lj.n sorra. Tisztázandók a felhasználás
természeti védettségből következő feltételei, valamint a tervezett útfejlesztések védőtávolsága,
a leendő feltáró út csatlakozási pontja. Szándék szerint a környező területek felhasználásának
megfelelően ipari gazdaságiterületbe kerül át.”
Az településrendezész eszközök módosítása kapcsán lefolytatott egyeztetéseket további
egyeztetések követték a város és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága között. Az
egyeztetések értelmében a terveztt átsorolás feltételekkel létrejöhetne ugyan, de a rá
vonatkozó
nemzetközi
természevédelmi
szabályozások
a
valódi
használatot
ellehetetlenítenék. A terület állami tulajdonban van. Az egyeztetések eredményeképpen a
területre vonatkozó átsorolási igényt visszavonjuk.
4.pont. “A Simply Clean -textile Kft telephelye R .bafüzesen a lak .terület határátkelő felőli
végétől délnyugatra az elkerülő útra nyíl óan helyezkedik el. Az útrendszer fejlesztésének
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terveit központilag készíttették el , a települ .srendez.si terv átfogó felülvizsg.latakor a
szabályozási vonalak annak megfelelően lettek kialakítva. A Kft. telkének előkertjéből egy
iparterületi feltáró út csatlakozása felé szélesedő sáv közlekedési terü let céljára igénybe lett
véve. Fejlesztést terveznek, az előkert méretének és a maximális beépítettség értékének
meghatározását kérik.”
Az egyeztetések eredményeképpen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Közlekedési és Útügyi
Osztály Fogyasztóvédelmi Osztály Műszaki Biztonsági Osztály egybehangzó véleménye
szerint az épület az út irányába nem növelhető - tehát az előkert kért csökkentése nem
végrehajtható. Az épület bővítéséhez más műszaki/építészeti megoldást szükséges választani.
5.pont. “A déli természeti védelem alatt álló területeken gyalogos túra és kerékpárút hálózat
kialakítását kérik gépjármű forgalomtól elválasztva . Rendk.vül alapos , a természetvédelem
érdekeit, látogatható értékeit, terepviszonyokat, tulajdonviszonyokat érintő vizsgálat kell
megelőzze hogy a rendezési terv közlekedési elemévé váljon.”
Időközben elkészült több városi, megyei és nemzetközi közlekedésfejlesztési dokumentum
melyek eredményeit a tervezővel a tervbe integráltattuk. Részletesen szabályozott, önálló
területegységet igénylő kerékpáros és gyalogos túraútvonalak nem lesznek kijelölve,
ugyanakkor a településszerkezeti terven feltüntetésre kerül valamennyi érintett lehetőség
nyomvonalszerűen - egyúttal megalapozva az esetlegesen felmerülő pályázati források
igénybevételénél a település hosszútávú szándékát.
14.pont. “A Haris megállótól kerékpár és gyalogút kijelölése az Ipari Park felé a Szombathely
–Szentgotthárd nemzetközi vasútvonal üzemeltetőj ével történő részletes egyeztetés alapján
lehetséges..”
A településrendezési eszközök módosítása kapcsán lefolytatott egyeztetéseket további
egyeztetések követték a város, GYSEV Zrt. és az érintett Ipari létesítmények között, melynek
végeredményeképpen Haris megállónál a vasúti pályán keresztül gyalogos átvezetés készül
míg tőle északi irányba az Ipari Park (Tudományos és Technológiai Park) irányába az Ames
és az Allison üzemegységei között 3m széles gyalogos és kerékpárút kijépítésére alkalmas
útterület lesz kiszabályozva.
18.pont. “A terü let a Tótfalusi utca közepén, a déli oldalon található. Az utcasor egy
oldalhatáron álló és egy szabadon álló lakóháza között vezet be a 3812hrsz.-ú út, amely L
alakban folytatódik a 3796 hrsz. útban, az alakzat zsákutca. A belső, jelenleg beépítetlen
telkeken telekmegosztást és lakóházak építését tervezik belső útfeltárással, amely az előbb
leírt zsákutcát és a 3789 hrsz. 4,5m széles szintén zsákutcát összekötné. Problémás a meglévő
utak szélessége, amely számítógépes méréssel a legszűkebb szakaszon 3,5m, szélesítése a 103
sz. lakóépület lak órészének és gazdasági részének részleges bontását igényelné, a 3789hrsz.
út szélesítése következtében az 57sz.oldalhatáron álló lakóháznak 2,5m széles oldalkertje
maradna.”
Az előzetes szakági tervezői vizsgálatok és a véleményezésben érintett államigazgatási
szervek által adott vélemények alapján aterület további felosztása, útterület kialakítása és a
lakóintenzitás növelése a terület feltárására rendelkezésre álló jelenlegi keresztmetszetek
mellett nem javasolt. Sajnálatos tény, hogy a Vas Megyei Földhivatal a rendezési tervvel való
összhang megléte -, és a település hozzájárulása nélkül a telekalakításhoz hozzájárult. A
terület hasznosítása kapcsán meg kell tudni oldani az intenzív beépítés alapján számított
szükséges közúti közlekedés feltételeit, valamint a közművekkel való feltárás biztosításához
szükséges közúti keresztmetszeteket a hozzájuk tartozó védőtávolságok biztosításával,
valamint a területegység csapadékvieinek szabályozott elvezetését a befogadóig. Mindez
további előzetes részletes tervezési és terület-igénybevételi tervi munkarészekkel lehetséges,
amely meghaladja a településrendezési eszközök részletezettségét. A városnak a területen
tulajdona nincs, a tervezett fejlesztés tervi alátámasztásának, illetve a feltáráshoz szükséges út
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és közműhálózati fejlesztésekhez települési vagy közérdek nem fűződik. Javasolt a tervezett
szabályozás elhalasztása, és megismétlése előzetes beépítési tanulmányterv alapján és
mindehhez a szükséges közmű és úthálózati tanulmánytervek elkészíttetetésének feltételül
szabásával, különös tekintettel a jogosult szakági tervező által készíttetett csapadékvíz
elvezetési és/vagy szikkasztási tervre.
27.pont. “A 905/14 és 905/10 hrsz-ú telkek a központi belterületen, az Akasztó domb északi
lejtőjén, a Rózsa Ferenc utca közelében találhatók. Jelenlegi besorolásuk Eg, gazdasági erdő.
Részben ligetes bokros, részben facsemetékkel beü ltetett terület . Kertvárosias lakóterületbe
kerül át. Mivel a közelében földtani veszélyforrást jelentő terület van, beépítése előtt
geotechnikai, talajmechanikai vizsgálatot kell végezni.”
A területegységre vonatkozóan a szomszédos területek tulajdonosainak volt egybehangzó
kérése, hogy a terület feltárását az ő területeik igénybevétele nélkül tervezzék meg. Az
egyeztetések további folyománya, hogy a tervezett szabályozás előzetes talajmechanikai
munkarészt tesz kötelezővé.
30.pont “Az önkormányzat Széll Kálmán tér gépjárműforgalom alóli teljes mentesítését
tervezi. A teret szegélyező 28, 29, 30hrsz.-en álló .pületek megközelítését hátulról, a
kialakított parkoló felől javasolja. Szüks.ges a parkoló megközelíthetőségének és a parkoló
igénynek a vizsgálata és rendezési tervi megoldása”
Az előzetesen kiküldött anyag tartalmilag helytelen megfogalmazása korrigálásra került.
A Széll Kálmán tér a tér egészét jeleni, így természetesen nem tervezett a gépjárműforgalom
alóli teljes mentesítés. Az érintett ingatlanok előtti térrész forgalomszabályozása nem
rendezési tervi kérdés, míg az ingatlanok “hátsó” oldala úttal feltárt közterülethez csatlakozik,
ennélfogva rendezési tervi akadálya a feltárásnak jelenleg sincs. A pont a tervezett anyagból
ennélfogva kikerült.
Az itt fel nem sorolt pontokban a tervezett szabályozás az eredeti szándéknak megfelelően
eltérések nélkül kialakulhatott.

Szentgotthárd, 2018.06.18.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor
főépítész
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Tárgy: Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestület 80/2018. számú határozata alapján ismételten elrendelte a 9970
Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti 1273 hrsz-ú, 729 m2 területű, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlan értékesítését társasház építése céljából. A hirdetményt a
vagyonrendelet szerint szabályozott helyben szokásos módon kívül szélesebb nyilvánosság
előtt is meg kell hirdetni és ingatlanközvetítőket is be kell vonni az értékesítésbe.
Az értékesítés feltételei:
Vételár: 29.235.400.-Ft , mely 27%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. május 15.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg 2.923.540.- Ft bánatpénz
fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje: 2018. június 13-ra módosul.
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőkig 2018. május 15 és 2018. június 13-ig,
a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, továbbá az ingatlan.com internetes oldalon, a
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Szentgotthárd újság májusi számában, továbbá a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft.
ingatlanközvetítőt is megbíztuk az értékesítéssel. Másik két Szombathelyi ingatlanközvetítőt
is próbáltunk bevonni, Duna House és Heckenast Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft.-t, de
a Duna House nem vállalta az ingatlan hirdetését az ingatlan magas ára és a pályázati korlát
pl. társasház építése cél és határidő miatt a Heckenast Kft-vel pedig a szerződés paraméterei
végett nem jött létre megállapodás.
A megadott határidőig pályázat nem érkezett.
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 TVben., 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.
Javasoljuk az ingatlant továbbra is meghirdteni, meggondolandó a vételár mértékének
csökkentése, és esetleg a beépítési céltól történő eltekintés.
Továbbá a vételár tekintetében itt a vételár mértékétől függ a meghirdetés módja.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti 1273 hrsz-ú,
729 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant meghirdeti eladásra
társasház építése céljából. A hirdetményt a vagyonrendelet szerint szabályozott helyben
szokásos módon kívül szélesebb nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni.
„B” Variáció: továbbá ingatlanközvetítőt is be kell vonni.
Vételár: ............................-Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. vagy folyamatos
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. augusztusi ülés - folyamatos határidő esetén a
pályázat beérkezést követő testületi ülés testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. június 14.
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Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

99

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései
1.sz. melléklet:
A szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni részarány értékesítés 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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje: 2018. október 17-re módosul. ez nem kell ha folymatos lenne a beadási határidő!
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Tárgy: Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestület 81/2018. számú határozata alapján ismételten elrendelte szentgotthárdi
1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 523
m2, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlanból megosztás után keletkező kb. 300 m2-es
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését azzal a feltétellel, hogy a területekre
társasházat lehet építeni. A hirdetményt a vagyonrendelet szerint szabályozott helyben
szokásos módon kívül szélesebb nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni
és az értékesítésbe ingatlanközvetítőket is be kell vonni.
Az értékesítés feltételei:
A két terület vételára együttesen 24 000 000.- Ft + ÁFA, összesen: 30.480.000.-Ft
Az ingatlanokra csak együttesen tehető vételi ajánlat.
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési határideje: 2018. május 15.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összeg 3.048.000.-Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje: 2018. június 13-ra módosul.
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A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőkig 2018. május 15 és 2018. június 13-ig,
a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, továbbá az ingatlan.com internetes oldalon, a
Szentgotthárd újság májusi számában, továbbá a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft.
ingatlanközvetítőt is megbíztuk az értékesítéssel. Másik két Szombathelyi ingatlanközvetítőt
is próbáltunk bevonni, Duna House és Heckenast Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft.-t, de
a Duna House nem vállalta az ingatlan hirdetését az ingatlan magas ára és a pályázati korlát
pl. társasház építése cél és határidő miatt a Heckenast Kft-vel pedig a szerződés paraméterei
végett nem jött létre megállapodás.
A megadott határidőig pályázat nem érkezett.
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 TVben., 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.
Az ingatlanokat továbbra is meghirdethetjük, meggondolandó azonban a vételár mértékének
csökkentése, és a beépítési céltól történő eltekintés. Amennyiben az ingatlanokat értékesíteni
akarjuk mert a költségvetésnek pénzre van szüksége, akkor érdemes végiggondolni, hogy
kell-e ragaszkodni az eladott területeken társasház építéséhez. Nem mellesleg ebben a
formában: két önkormányzati telek között egy magántulajdonú terület nincs is sok esély két
társasház felépítésére a két telken.
Felvetjük a két önkormányzati telek közötti magántulajdonú ingatlan tulajdonosával való
tárgyalást: a három telek egyesítését és a közös tulajdonú terület együttes értékesítését, vagy
az önkormányzati telkek megvásárlását, vagy a magánterület önkormányzat részére történő
eladását (bár ez jelenlegi költségvetési céljainkba nem vág bele).
Ismételten felvetjük e területek mellett a volt börtönépületben lévő lakásokat is magába
foglaló épületrész + ezen beépítetlen ingatlanok egy tömbként kezelését és erre vonatkozóan
ingatlanfejlesztési terv kidolgozását majd megvalósítását (Ez utóbbi sem felel meg a jelenlegi
rövid távú költségvetési érdekeinknek.)
Végezetül: a vételár tekintetében itt a vételár mértékétől függ a meghirdetés módja.
Határozati javaslat
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű
ingatlanból megosztás után keletkező kb. 300 m2-es beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant meghirdeti eladásra azzal, hogy a területekre társasházat lehet építeni. A
hirdetményt a vagyonrendelet szerint szabályozott helyben szokásos módon kívül szélesebb
nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni A két terület vételára együttesen .....................- Ft +
ÁFA, összesen: .................-Ft
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. vagy: folyamatos
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. augusztusi ülés vagy folyamatos határidő esetén
a pályázat beérkezést követő testületi ülés testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű
ingatlanból megosztás után keletkező kb. 300 m2-es beépítetlen terület megnevezésű
ingatlannal kapcsolatosan a következő döntést hozza: ….
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. június 14.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
A szentgotthárdi 1325 hrsz-ú ingatlan és az 1327 hrsz-ú ingatlan kb. 300 m2-es
területrész értékesítés 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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje: 2018. október 17-re módosul. ez nem kell ha folymatos lenne a beadási határidő!
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Tárgy: Szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú és 1205/5 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan
értékesítése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1205/4
hrsz-ú, 1295 m2 és 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanok, természetben az Apátistvánfalva felé vezető út, akasztó domb jobb oldalán
találhatóak. helyszínrajz 1 .sz. melléklet. Ezen a területrészen az Önkormányzat tulajdonát
képezi még az 1205/3, 1203/1, 1203/2. 1203/3, 1203/4, 1203/5 hrsz-ú ingtalanok
Tóth Károly 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 23. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel fordult
(2. sz. melléklet) a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben vásárlási szándékát jelzi a fent
körülírt ingatlanokra.
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 TVben., 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!!!)
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

105

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései
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.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 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 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 és 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. június 19.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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Tárgy: Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetésünk 2018-ban sajnálatosan rossz helyzetben van, Szentgotthárd Város
Önkormányzatának gyorsan szüksége van bevételekre akár ingatlanok értékesítéséből. Ezt írja
elő a költségvetési rendeletünk is.
Ugyan több bérlakás értékestése is folyamatban van, de abból befolyó bevételek összegét még
nem tudjuk meghatározni mivel azok jelen pillanatban folyamatban vannak. A Széll K. tér
20. sz. alatti 3 db új tetőtéri lakásra eddig nem jelentkezett vevő.
Lakásügyi megbeszélésen felmerült annak lehetősége, hogy a jelenleg üresen álló 3 db. Deák
F. úti lakást értékesítsük. Ezen lakások szociális bérlakások voltak, s most lakhatóvá tételük
jelentősebb anyagi ráfordítást, több millió Ft-ot igényelne – ezért is van az a helyzet, hogy a
lakásokat nem tudjuk kiutalni már hosszabb ideje. Felújításuk esetén a ráfordítások értéke
nagyon soká térülne meg a szociális alapú lakbérből (pontosabban valószínűleg sohasem) -,
ezért felmerült annak lehetősége hogy inkább próbáljuk meg értékesíteni. (Lakásokban
villanyszerelés, vízvezeték szerelés, vakolat javítás, asztalos munkák, festés alap szükségesek)
Igazából az ilyen értékesítés akkor jelentene sokat, ha az ebből befolyó összeget saját lakások,
lakóházak felújítására tudnánk fordítani, s az így felújított pl. összkomfortos lakásokat piaci
alapon bérbe tudnánk adni.
Érintett lakások:
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás. Elvégzendő felújítási munkák: Festés, vízvezeték szerelés,
Kőműves munkák, villanyszerelés, Asztalos munkák. Felújítási költségek: bruttó
1.530.350.-Ft
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás Elvégzendő felújítási munkák: Festés, vízvezeték szerelés,
Kőműves munkák, villanyszerelés, Asztalos munkák. Felújítási költségek: bruttó
1.320.800.-Ft
Mivel a lakások jelenleg üresen állnak ezért eladásra is meghirdethetőek.
Amennyiben a T. Testület az értékesítés mellet dönt, úgy a vagyonrendeletünk értelmében
értékbecslést kell készíttetni. A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi
értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás
értékesítését.
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A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő
ülésen határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a pályázat feltételeit és az ingatlan
értékbecslését a következő ülésre készítse elő.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás
- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakás
értékesítését nem támogatja, felkéri a hivatalt, hogy a lakást kiutalás szempontjából a
rendelkezésre állást követően az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság ülésére terjessze
elő.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés következő testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. június 18.

Doncsecz And rás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. 06. 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestület 80/2018. számú határozata alapján elrendelte a
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz., 1321/A/32 hrsz, alapterület: 39,84 m2,
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz., 1321/A/33 hrsz, alapterület: 47,96 m2
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz., 1321/A/34 hrsz, alapterület: 48,14 m2
lakások értékesítését Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018.
(III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon.
Az értékesítés feltételei:
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti, 1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű
lakásnál:
Vételár: 15 800 000 -Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. május 15.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg 1 580 000- Ft bánatpénz
fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti, 1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű
lakásnál:
Vételár: 18 800 000 Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. május 15.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg 1 880 000 Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz. alatti, 1321/A/34 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű
lakásnál:
Vételár: 18 000 000 -Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. május 15.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg 1 800 000 - Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
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
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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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül egy összegben kell
megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének
határideje: 2018. június 13-ra módosul.
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőkig 2018. május 15 és 2018. június 13-ig, a
hivatal faliújságján, hivatal honlapján, önkormányzat közösségi oldalán, továbbá a
Szentgotthárd újság májusi számában, továbbá a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft.
ingatlanközvetítőt is megbíztuk az értékesítéssel.
A megadott határidőig pályázat nem érkezett, érdeklődőről sincs tudomásunk.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati
rendelet:
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 TVben., 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.
Véleményünk szerint a vételár a hasonló adottságú új építési szentgotthárdi lakásokhoz
mérten kicsit magasnak mondható az ingatlan elhelyezkedéséhez (4. emelet és tetőtér) és
fűtési módjához mérten (távfűtés).
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Az értékbecsült árra a T. testület az áprilisi ülésén további 5%-os Áfa mértékét is
rászámította.
Rába liget lakóparkban a m2 árak alakulása a jelenleg hirdetett lakások alapján 383.000 –
401.833.-Ft/m2 közt alakulnak, de ezen lakásokhoz 9-11 m2-es erkély és kertrész is tartozik.
A Szentgotthárd, Széchenyi u. 11. sz. alatt új lakás ára 292.948.-Ft/m2.
Szentgotthárd, Deák F. u. 9-11. borhotel épületében 415.000.- 542.000.-Ft/m2
Korábbi ülésen az alábbiakról írtunk: Az értékbecslés alapján az ingatlanok forgalmi
értéke:
„El kell dönteni, hogy majd a meghirdetett eladási ár lesz értékbecslő által megállapított ár,
ami tartalmazza az 5%-os Áfa-t, vagy még erre kerül az ÁFA.
- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz., 1321/A/32 hrsz, alapterület: 39,84
m2, lakás forgalmi értéke: 14.000.333.-Ft (351.414.-Ft/m2) ha erre számítjuk rá az
5%-os Áfa-t, akkor az bruttó 14.700.350.-Ft (367.509.-Ft/m2)
-

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz., 1321/A/33 hrsz, alapterület: 47,96
m2 lakás forgalmi értéke: 16.853.815.-Ft (351.414-Ft/m2) ha erre számítjuk rá az
5%-os Áfa-t, akkor az bruttó 17.696.506.-Ft (368.677.-Ft/m2)

-

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz., 1321/A/34 hrsz, alapterület: 48,14
m2 lakás forgalmi értéke: 16.111.495.-Ft (334.680.-Ft/m2) ha erre számítjuk rá az
5%-os Áfa-t, akkor az bruttó 16.917.070.-Ft (352.439.-Ft/m2)”

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25
millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant, de ettől
függetlenül szélesebb körben is meghirdethető a T. Testület döntése alapján.
Mivel az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot meghaladja, így a Magyar Államot képviselő
szervezettől nyilatkozatot kell majd kérni.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti,
1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a
helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.
Vételár: ............................-Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.
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. augusztusi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. 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 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti,
1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást 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 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. 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. augusztusi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. 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 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz. alatti,
1321/A/34 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a
helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.
Vételár: ............................-Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. 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. augusztusi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. 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: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. június 14.

Doncsecz And rás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
A szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni részarány értékesítés 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 adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jogról
szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően
megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze
kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül egy összegben kell
megfizetni. 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: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.június 27-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Nincs lejárt határidejü határozat.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. JÚNIUS
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2018. június


Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS12016-00011
A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá. A Felhívásban előírtaknak
megfelelően a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) elkészítettük. Ez alapján történhet a
tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros tervzsűrivel és
a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni.
Az 1. számú mérföldkőhöz tartozó 1. számú beszámolót a Közreműködő Szervezet elfogadta.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő tervegyeztetés, illetve a közútkezelői hozzájárulás
kiadása elhúzódott, ezért a 2. számú mérföldkő módosítását kezdeményeztük 2018.05.31-ig.
A tervek engedélyeztetésre benyújtásra kerültek.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július
12-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi
vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm
hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvízelvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék
burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok
megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos
2017. évi október-novemberi időjárási körülmények miatt a kivitelezési
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munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét
2018. június 30-ra módosítottuk. Kivitelező: Vízéptek Bt.





Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást
lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és
kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes
szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas
helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS
Alterra Zrt. lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés
határidejét 2018. augusztus 31-re módosítottuk.



A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes
mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás
lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A közvilágítás korszerűsítésével
egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási berendezések aktív elemeinek
(egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését. Az új szervezet neve
és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási meghibásodásokat be
kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft. Hiba bejelentési
elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu,
www.kozvilhiba.hu. 2018. június hónapban három egyedi hibát és 0 db
szakaszhibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása
az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig
az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft.
feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van.



Megrendeltük a Szentgotthárd, I. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték
rekonstrukciójának tervezését, mely a szennyvízhasználati díjból kerül
finanszírozásra. Tervező: Vasivíz Zrt. megbízásában Szimandel Dezső



Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés, valamint a GFT 2018. évi Felújítási-, pótlási terve
alapján megrendeltük Szentgotthárdi vízellátási rendszer folyamatirányításának
bővítését. Kivitelező: Vasivíz Zrt.



Elkészült Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész déli övárkainak műszaki terve.
Tervező: Vízéptek Bt.

Megtörténtek az alábbi fakivágási munkálatok:
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o Mátyás király u. 1. előtt 2 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Mátyás király u. tér 18 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Mátyás király u. 16. előtt 1 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Malom u. 3 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Malom u. 6 db szilvafa kivágása és kituskózása
o Malom u. 2 db cseresznyefa kivágása és kituskózása
o Hunyadi úti régi temetőben
 1 db közönséges luc kivágása
 2 db sima fenyő kivágása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


Megrendeltük az alábbi munkálatokat:
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca sérült rácsos folyóka javítását
o Víznyelők, aknafedlapok helyreállítása (Árpád úti üzletsor előtti parkoló,
Hunyadi utca 35 előtti járdán, Hunyadi utca 31 főbejárata előtt, Deák F. utca
déli oldalán Borhotelnél járdában kör akna, Széchenyi iskolánál)
o Árpád utca Club3-as mögötti betonburkolatú úton akna mellett leszakadás
helyreállítását
o Szentgotthárd, Arany J. u. Gondozóház előtt megsüllyedt padka kőzúzalékos
feltöltését
o Szentgotthárd, Alsó u. 2/a-ig ároktisztítását (cca. 50 fm hosszban)
o Szentgotthárd, Honvéd u. 16. beton folyóka helyreállítását
o Zsidahegyi bekötő úton leszakadt padka helyreállítását
o Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó felőli végén leszakadt járda
helyreállítását
o Rózsa F. utca ároktisztítását

Kivitelező: Utplan ’95 Kft.


Elkészültek az alábbi munkák:
o Máriaújfalu kultúrházhoz bevezető út helyreállítása
o Farkasfa kultúrház főbejáratánál leszakadt áteresz helyreállítása
o Szentgotthárd-Zsida, 777 hrsz-ú út kőzúzalékos javítása
o Farkasfa, Zsilavek u., Kiserdő utca burkolat helyreállítási munkái
o Farkasfa, Alvég u. 4 előtt hídfej helyreállítása, árok iszapolás burkolás



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2017. számú
Képviselő-testületi határozatában a közterület-felügyelet és a rendőrség
kezdeményezésére Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől
a Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalmat rendelt el. A
jelzőtábla kihelyezése után a korlátozással érintett útszakasz lakói lakossági beadványt
nyújtottak be hivatalunkhoz. A kérelmüket megvizsgálva ideiglenes közútkezelői
intézkedéseket rendeltünk el a Szentgotthárd, Rózsa F. utcában. A megállni tilos
jelzőtábla visszakerül a Rózsa F. utca 20. számú ingatlan elé, a Rózsa F. utca Szent
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Erzsébet utcai kereszteződéséhez várakozni tilos jelzőtábla kerül kihelyezésre, illetve
az utca érintett szakaszán 30 km/h - ás sebességkorlátozás kerül bevezetésre.
A lakosság tájékoztatását követően ismételt lakossági megkeresés érkezett hivatalunkba, mely
szerint az általunk elrendelt ideiglenes intézkedés sem oldja meg az utcában lakók parkolási
nehézségeit, valamint a rendelkezéssel járó megnövekedett sebességtúllépéseket.
Ennek okán ideiglenes közútkezelői intézkedésünket az alábbiak szerint módosítottuk:
A Megállni tilos táblát visszahelyezzük eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20. szám elé, továbbá
30 km/h-ás sebességkorlátozást rendelünk el az utca érintett szakaszán.
A fenti intézkedések végleges jóváhagyására, illetve esetleges módosítására legkésőbb a
Képviselő-testület 2018. októberi ülésén kerülhet sor.


A Szabadság téri Ligethez tájékoztató - figyelmeztető információs tábla
kihelyezését a SZET Szentgotthárdi Kft. elvégzi.



2018. május 16-án a helyi rendőrőrs vezetőjével és kollégáival egyeztetést
folytattunk a közterület-felügyelők és a helyi rendőrőrsön szolgálatot teljesítő
rendőrök közös járőrözésével kapcsolatban. Az egyeztetés alapján a közös
járőrözések június hónapban, havi két alakalommal megindulnak. Az első
közös járőrözésre 2018. június 04-én sor került.



Az idei lomtalanítás időpontjáról a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatótól
még nem kaptunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban egy közleményt
jelentettünk meg a városi honlapon, amelyben egyúttal a hulladékudvarral
kapcsolatos tudnivalókról a lakosságot ismételten tájékoztattuk.



Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében az
első vizesblokk teljes felújítását:
 bontási munkálatok
 teljes burkolatcsere: csempeburkolat-, padlóburkolat készítése
 új álmennyezet készítése
 villanyszerelési munkálatok
 gépészeti alapszerelés - a víz-, szennyvíz-, melegvíz ellátás alapvezetékei csak az
építéssel érintett területen és a szükséges mértékig kerülnek átépítésre
 építési törmelék elszállítása lerakóhelyre
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A beruházás befejeződött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2018. február
12.-én megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési
ház belső felújítási munkái I. ütem” kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Az eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő Cseke
Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.).
A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki
ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
A kivitelezés befejezési határideje: 2018. március 20.
A beruházás befejeződött.
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Megrendeltük Szentgotthárd – Zsida klub épületében a villanyszerelés utáni
helyreállítási festési munkálatokat.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A munka befejeződött.


Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a
katasztrófavédelmi felülvizsgálathoz szükséges munkálatokat:
 villámvédelmi hálózat javítási munkái, villamos tűzvédelmi rendszer javítási
munkái, villámhárító javítása
 tűzvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
 villámvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A munka befejeződött.


Megrendeltük a SZEOB Tótágas Bölcsődéje épületében a villanyszerelési
munkálatokat:
(világítótestek bontása, új lámpatestek beépítése)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A munka befejeződött.


Megrendeltük a Szentgotthárdi intézmények Érintésvédelmi, Villamos
berendezések tűzvédelmi és Villámvédelmi felülvizsgálati munkálatait:
Rábafüzes Múzeum, Jakabháza klub - orvosi rendelő - könyvtár, Farkasfa
orvosi rendelő - klub, Szentgotthárd szakorvosi rendelő (Hunyadi út 18.),
Szentgotthárd Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5), Városi könyvtár,
Szentgotthárd – Zsida klub
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


Megrendeltük a SZEOB Tótágas Bölcsőde épületében lévő szennyvízdugulás
elhárítási munkálatait:
o meglévő szennyvízvezeték feltárása – munkaárok földkiemelése
o dugulás elhárítása
o szennyvízvezeték cseréje – munkaárok földvisszatöltés
o tornaterem padlóburkolat bontása – helyreállítása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 9970 Szentgotthárd,
Füzesi u. 8.


A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési
Házak bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve
mozgáskorlátozott wc építése) garanciális bejárásokat kezdeményeztünk a
beruházások műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezetnél.
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 Árajánlatot kértünk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete
villamos hálózata felújítási, illetve strukturált hálózat kialakítása műszaki
tervdokumentáció elkészítésére (felülvizsgálatára).


Folyamatban van a Brenner zarándokúttal kapcsolatban tájékoztató táblák (2
db útbaigazító, illetve 2 db információs tábla) kihelyezése. Kivitelezők:
Virtuart Kft., illetve SZEt Szentgotthárdi Kft.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-2.1.2.-15-VS12016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a kapcsolódó
zöldterületek fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról.
Az eljárás nyertese SZET Szentgotthárdi Kft. A vállalkozási szerződés
megkötése megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS12016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola
energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés
meghozataláról. Az eljárás során sajnos nem nyújtottak be ajánlatot. A
bizottság az eljárást eredménytelenné nyilvánította. Az új eljárás kiírása
folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról,
illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95
Kft. A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadásátvételi eljárása 2018. június 20-án megkezdődött.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd,
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás
munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról.
Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában megjelent a
részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre
jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A
Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre
jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső
Tisza-part 21.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az AXILL Kft.-nek 2018. május 10-
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én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. május 25. 10:00 volt. A
határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás nyertese
AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part
21.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadásátvételi eljárása folyamatban van.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd,
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő
202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” elnevezésű keretében
beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról.
Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2018.
április 19. számában jelent meg az ajánlattételi határidő 2018. május 23. 14:00.
volt. A határidőig egy ajánlattevő – az AXILL Építőipari és
Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). - nyújtott be
ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás követelményeinek, az
ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés megkötése megtörtént.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi Ipari
Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-201600003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve
kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatójának, részvételi, illetve
ajánlattételi dokumentációjának módosításáról, valamint az ajánlatkérő saját
kezdeményezésére történő felkérésre vonatkozó szervezeteket
meghatározásáról. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör

0
0
0
1
0
0
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Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Településképi konzultáció:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

0
0(3)*
0
1
0
0
2
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi helyi adóbevallások 70%-ban
feldolgozásra kerültek. Már mos látható, hogy ebben az évben jelentős helyi iparűzési adó
bevételi hiánnyal kell számolnunk! Várhatóan 120 millió forinttal kevesebb lesz a második
félévben befolyó helyi iparűzési adó összege. Ezzel a költségvetésünkben nem
számoltunk!!!!
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében kérem a tisztelt Képviselőtestület költségvetést érintő felelősségteljes döntéseit!
Költségvetési feladatok
A legfontosabb teendő a költségvetési csoportban a 2018. költségvetési feladatok, az ezzel
kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, analitikák kiállítása, valamint az ASP program
beindítása. Az elmúlt hónaphoz képest az analitika, ingatlan kataszter is migrálásra került.
Sajnos a program működése nehézkes, a lehívások - visszakeresések bonyolultabbak az előző
programhoz képest.
Beszámolók, jelentések:
KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
-

Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársak már az ASP ADÓ szakrendszerben dolgoznak, sajnos a napi
munka még nem zökkenőmentes, mely nem a kollégákon múlik.
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Május a helyi iparűzési adó bevallás időszaka. A bevallások fogadásában is okoz az új
program problémákat.
A helyi iparűzési adó feldolgozottsága a tájékoztató időszakában 70%-os, de így is látható,
hogy ebben az évben jelentős helyi iparűzési adóbevételi hiánnyal kell számolnunk.
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

Önkormányzati és Térségi Erőforrások
HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓ
Zöld Szentgotthárd cím
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és
odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt
pályázatra a május 31-i beküldési határidőig beadvány nem érkezett.

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-16/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása változtatást nem igényel.
-17/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen
módosítást nem igényel.
-18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete:
a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001.(XI.29.) önkormányzati rendelet
módosítás változtatást nem igényel.
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-19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete:
a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítására az
elmúlt havi, 2018. májusi képviselő-testületi ülésen került sor.
-20/2017.(VI.29.) rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. június
Megválaszolandó felvetés a májusi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. június 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016
SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. június 18-án
TELJES
ELNYERT
KIÍRÓ
HAT.SZÁM
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
ÖSSZEG
A csatorna-építési munkálatok
lezárultak. Műszaki átadásátvételre, üzembe helyezésre és
lakossági fórumra került sor
2018. március 27-én, május 25-én
megtörtént a beruházás
231/2012.
ünnepélyes átadása. A lakosság
KEHOP-2.2.1-15nettó
nettó 426.208.381 nettó
111/2013.
ráköthet a csatornahálózatra. A
2015-00006
505.000.000,Ft,102.164.199,192/2013.
kivitelező jótállási
kötelezettségére tekintettel az
Önkormányzat garanciális
bejelentést tett a még el nem
végzett tereprendezési,
úthelyreállítási munkálatokra
vonatkozóan.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
Belügyminisztérium
2 000 000,2 000 000,0,Kivitelezés befejeződött,
elszámolás megtörtént, elfogadták

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.
78/2018.

151 300 000,-

150.000.000,-

1.300.000,35.386.380,-

Építési engedélyt megszereztük,
kiviteli tervek elkészültek.
2. mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló benyújtása megtörtént.
Közbeszerzési eljárás indítása
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

0,-

Tervek elkészültek. Műszaki
ellenőr kiválasztásra került. Az
első kivitelezési közbeszerzési
eljárás sikertelen lett, senki sem
adott ajánlatot. Új közbeszerzési
kiírás folyamatban.

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

NYERT! Szerződéskötés
megtörtént. Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

14 128 447,-

Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént.
Elszámolásmegtörtént.

15.994.592,-

Közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő UTPLAN ’95 Kft.
Vállalkozási szerződés megkötésre
került.

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

Belügyminisztérium 120/2016.

Belügyminisztérium 106/2017.

28 256 893,-

30.994.592,-

14 128 446,-

15.000.000,- Ft
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CÍME

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

KIÍRÓ

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

HAT.SZÁM

102/2016.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft 0,- Ft

MEGJEGYZÉS
-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
közművesítés (víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
NYERT!
Közbeszerzési eljárás
folyamatban.
Projektindító sajtótájékoztatóra
kerül sor 2018.06.21-én.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

52.500 €

A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a mennyezetkép
és az oldalfalak díszítőfestésének
restaurálását, illetve az ablakok,
ajtók és a hajópadlók
rekonstrukcióját is.
Szlovén partnerekkel Maribor
vezetésével, illetve a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeummal
és a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel közösen vennénk
részt, melyben a
kolostorépületünk ciszter
könyvtárának felújítása
történhetne meg. A pályázat
benyújtásra került, ennek
elbírálása folyamatban van.  a
pályázat nem nyert
támogatást,azonban augusztusban
ismét benyújtásra került egy új
elbírálásra.  Nem nyert. Újabb
pályázati lehetőség miatt
felülvizsgáljuk és előkészítjük
újra.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András, Szent Anna, Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek a
projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium épületének
oldalsó faburkolatának
visszaállítására és restaurálására
(lásd: I. számú melléklet), illetve
ehhez kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra kerülne az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan. A
pályázat benyújtásra került,
ennek elbírálása folyamatban van.
 a pályázat nem nyert
támogatást, azonban
augusztusban ismét benyújtásra
került egy új elbírálásra. 
Nyert!
Megvalósítás folyamatban, a
faburkolat egy bemutatódarabja
elkészült, a Refektóriumban
megtekinthető.
1. jelentéstételi időszak eltelt / 1.
kifizetési kérelem benyújtva 
jóváhagyva
Refektórium felújítása és az új
turisztikai alkalmazás130
kidolgozása
befejeződött.
2. jelentéstételi időszak eltelt / 2.
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CÍME

Zöld város kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁM

138/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft

MEGJEGYZÉS
A Várkert fejlesztése, illetve
bővítése. Növényzet
rekonstrukciója, utcabútorok
elhelyezése, tó kialakítása szerepel
a tervezett tevékenységek között.
A pályázat nyert. A
szerződéskötés megtörtént, teljes
előleg kifizetésre került.
Megvalósítás folyamatban. A
lakosság számára nyitott
sajtótájékozatató volt 2018. május
15-én. Munkaterület átadás
megkezdődött 2018. május 23.
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

a Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

MEGJEGYZÉS
NYERT! A Támogatói döntés
jelenleg folyamatban, addig nem
ismerjük a végleges költségvetését
a projektnek. Tervezett
tevékenységek között szerepel a
városmarketing fejlesztése,
városarculat egységesítése és
kialakítása, illetve a helyi termék
és ezzel együtt a termelői piac
fejlesztése. A Támogatáskezelő az
indikátorok és a célcsoportok
elérési lehetőségeinek
felülvizsgálatát kérte, emiatt nem
kaptuk még meg a végleges
szerződést, azonban a pozitív
elbírálás már megtörtént, nyert!
2018-ban várható a tevékenységek
megvalósítása a pályázat
ütemezése miatt. Új
informáicókkal továbbra sem
rendelkezünk, kétséges a projekt
2018-as megvalósítása.
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CÍME

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
168/2016.
Sportpark Program
2016.”

TELJES
ÖSSZEG

0,- Ft
(nem pénzbeli
támogatást
nyerhetünk,
hanem az
eszközöket)

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

8.890.000,- Ft
(futókör
esetén)

3 db sportparkra és 1 db 400 m-es
futókörre nyújtottunk be
pályázatot. A sportparkok
tervezett helyszínei:
- a szentgotthárdi sporttelepen „D
típusú” sportpark és
- a „Várkert” közparkban „D
típusú” sportpark és
- a Szabadság téri „Liget”
közparkban „D típusú” sportpark
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt. Telefonos
érdeklődés is történt, de továbbra
sem született döntés 2017.
júliusában sem és 2017.
decemberében sem. Kétséges a
projekt 2018-as megvalósítása a
döntés halogatása miatt.
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CÍME

KIÍRÓ

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és
Kétvölgy községek
önkormányzatai konzorciumban
közösen kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található Feketetó,
Zsilavek és
Kiserdo külterületi utak
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
22.588.481,- Ft évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. 2. hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor. Elbírálás
hivatalosan folyamatban, de a
felületen támogatott projektként
szerepel már a benyújtott
pályázatunk, azonban döntésről
szóló értesítést továbbra sem
kaptunk.
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

71/2017.

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

56/2017

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés, 6 976 850,-Ft
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

0,- Ft

Nyert! Támogatás felhasználása:
2018. június 30-ig. Megvalósítás
folyamatban.

0,-Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
NYERT
szerződéskötés megtörtént,
kivitelezés folyamatban

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium 119/2017

A munkaerőpiaci
mobilitást elősegítő
munkásszállás építéséhez
nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

SZOI Vörömarty Mihály TOP-3.2.1-16-VS1Gimnázium Tornacsarnok 2017-00005
energetikai fejlesztése

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

199/2017.

723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft

Szerződéskötés megtörtént,
közbeszerzés kiírása
269.333.333,- Ft folyamatban.Kiviteli tervek
elkészültek.

174/2017.

62.476.885,- Ft

0,- Ft

-

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
172/2017
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

Testvér-települési
programok és
együttműködések 2018

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

HAT.SZÁM

258/2018

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

200.000.000,- Ft elbírálás alatt

505.170,- Ft

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-Ft

Elbírálás alatt

a mindenkori
reprezentációs Nem nyert forrsáhiány miatt
adó
Széchenyi Iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- 3. vizesblokk felújítása,

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése III. ütem

274/2017.

100.852.615,- Ft -

-

tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat
felújítása,

-

felülvilágító felújítása,

-

gépi szellőzés

30.255.785,- Ft

Elbírálás alatt
A szentgotthárdi zsidó
temető felújítása

Magyarországi Zsidó
Örökség
62/2018.
Közalapítvány

19.997.420,- Ft

-

-

Elbírálás alatt.
A temető 10 éves fenntartását
vállalta az Önkormányzat.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
88/2018 és
Belügyminisztérium
2018 Kolostorépület 28 db
94/2018
ablak felújítása keleti
homlokzaton
Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program) 2018

HUNGARIKUM 2018.

Földművelésügyi
Minisztérium

Rábatótfalu első
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

10.048.025,- Ft Elbírálás alatt

20.096.050-, Ft

1.320.000, Ft

0,- Ft

A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
Elbírálás alatt

1.000.000,-

-

-

Elbírálás alatt

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
105/2018.
Kutatásáért
Közalapítvány

2.500.000,- Ft

elbírálás alatt

0,- Ft

Elbírálás alatt

Kerthelyiség felújítása
VP6-19.2.1.-68-4-17

Őrség Határok
Nélkül Egyesület
(Leader)

272/2017.

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

Elbírálás alatt

Szentgotthárdi csata Vasvári béke

VP – Leader –
Térségek közti
együttműködés

175/2017.

22.967.669,- Ft
(ebből
6.622.669,- Ft a elbírálás alatt
Szentgotthárdra
eső rész)

1.500.000,- Ft

Elbírálás alatt

-
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Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata
Beruházások helyzetéről beszámoló.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 7. § előírja, hogy az önkormányzat az integrált
településfejlesztési stratégiáját legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 238/2016. határozatával hagyta jóvá Szentgotthárd
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az azóta eltelt mindössze másfélév során az
Önkormányzat még nem tekintette át, és nem ellenőrizte tartalmi szempontból, hogy az ITS
változatlan tartalommal megfelelne-e annak a törvényi előírásnak, hogy az integrált
településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi
és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program. A
megváltozott körülmények következtében a döntés megalapozását szolgáló áttekintés és
ellenőrzés önmagában is egy hosszabb munkafolyamat – lásd: lentebb.
Az ITS célja és haszna a jelenlegi pályázati időszakban beigazolódott, ugyanis több pályázati
kiírás nevesítette azt, hogy csak és kizárólag olyan projekt támogatható, amely szinkronban
áll a település ITS-ével, illetve nevesíti is azt. Ezért volt fontos minden TOP pályázat esetében
is, hogy pl: az Arany János iskola energetikai fejlesztésének szükségessége vagy az Ipari Park
2. és 3. üteme is feltüntetésre került.
2017 óta jelentős fejlesztések kezdődtek/kezdődhetnek meg (pl. Ipari Park fejlesztése, Várkert
felújítása, Játékvár Óvoda bővítés- és felújítás, Arany J. Ált. Iskola energetikai felújítása,
Kossuth L. út felújítás, Hunyadi út felújítás, munkásszálló építése, stb.), valamint valósultak
meg (pl. máriaújfalusi szennyvízprojekt, Széchenyi csarnok felújítás, óvoda vizesblokk
felújítás, színház vizesblokk felújítás, refektórium felújítás, stb.), illetve kerültek benyújtásra
(pl.: egykori Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása, „Vargyai” ház turisztikai szolgáltató
központtá alakítása, Gimnázium csarnok energetikai felújítás, futókör kialakítása,
sporteszközök beszerzése, könyvtár udvar felújítása, kolostorépület részleges energetikai
felújítása, stb.).
Amennyiben az Önkormányzat a Stratégia mostani módosítása és frissítése mellett döntene,
abban az esetben számolnia kell azzal, hogy azt kizárólag államigazgatási eljárás keretében
van lehetősége megtenni, ahogy tette ezt az ITS kialakításánál is. Ennek a folyamata
minimum kb. 2 - 3 hónapot ölel fel. Amennyiben hozzá is akar tenni az Önkormányzat az
ITS-hez, jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező szakértő igénybevétele mellett teheti
ezt meg, amelynek természetesen költsége is lesz. (Felülvizsgálat esetén célszerű lehet a
szomszédos települési önkormányzatok lehetséges fejlesztéseinek a feltérképezése is, hiszen
ezek közül néhány hatással van Szentgotthárd életére is, pl.: egy kerékpárút fejlesztése.)
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Mivel jogszabály szerint az ITS felülvizsgálatát mindössze 2020-ban szükséges megtenni,
nem javasoljuk ennek előbbre hozását: a jelenlegi ITS viszonylag széles körben tartalmazza a
következő években megvalósítható célkitűzéseinket. Természetesen mindenképpen érdemes
most is áttekinteni az ITS-t és számba venni az elmúlt másfél évben megvalósult és meg nem
valósított elképzeléseket.
A jelenleg érvényes ITS a következő linken érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/szentgotthard-its-vegleges1109-68893.pdf

Beruházások helyzetéről beszámoló
Azon beruházásaink, amelyek az ITS-ben írottakat is figyelembe véve valósultak meg.
Ipari Park fejlesztése:
Az ITS foglalkozik az ipari park fejlesztésének szükségességével. Erre is alapozva sikerült
pályázatot beadni és elnyerni, melynek megvalósítása az előkészítés – megvalósítás
folyamatában van és amelynek eredményeképpen lehetőség nyílik a vápán túli területen is az
iparfejlesztésre (Szentgotthárd harmadik ipari park-részletének a létrehozatalára .
Várkert felújítása
Mint akcióterület a Várkert is szóba jön az ITS-ben. Ennek nyomán nyertünk el páélyázatot –
a projekt megvalósítása megkezdődött, a Várkert már munkaterület.
Játékvár Óvoda bővítés- és felújítás
Közbeszerzési kiírás előtt álló pályázat. Az ITS figyelmet szentel a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásának, az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának.
Arany J. Ált. Iskola energetikai felújítása
Előkészítés alatt álló projektünk, ami a hatvan éve épült épületről még hiányzó energetikai
korszerűsítást fogja eredményezni.
Kossuth L. út – Kethelyi út kerékpárút - építés
Az ITS hangsúlyos része a közlekedés fejlesztése, ennek egyik Szentgotthárdon legfontosabb
része a véros egyik legforgalmasabb részén kerékpátút kialakítása. A hosszas egyeztretési –
engedélyezési eljárás végénél tartunk, közbeszerzési kiírás következik az építésre.
Hunyadi út felújítás
Az ITS hangsúlyos része a közlekedés fejlesztése, a másik neuralgikus pont a szentgotthárdi
közlekedésben a Hunyadi út állapota – itt már a közbeszerzési szakaszon is túlvagyunk, a
Hunyadi út érintett része a mai naptól munkaterület.
Munkásszálló építése
Az ITS a város gazdasági életének problémáira is figyel. Egyik neuralgikus pont a munkaerő
megtalálása – ehhez egy eszköz egy munkásszálló kialakítása és működtetése. Az pedig külön
nagy előny, hogy mindez az állami tulajdonból megkapott, évek óta felújításra váró egykori
határőr laktanya épületében és területén valósul meg. A kivitelezés elkezdődött, az
üzemeltetés koncessziós formában szintén biztosítottnak látszik.
Máriaújfalusi szennyvízprojekt
Megvalósult, befejezett sikeresnek mondható beruházásunk.
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Széchenyi csarnok felújítás
a sport infrastruktúra fenntartása és megtartása lényeges eleme az ITS-nek. Ennek nyomán
került sorra a sportcsarnok részleges felújítása is, ahol többek között a közel 30 éves
vizesblokkok újultak meg.
Óvoda vizesblokk felújítá,
Megvalósult beruházás melynek nyomán a kor színvonalának megfelelő körülmények jöttek
létre.
Színház vizesblokk felújítás
Ezt a város életében fontos szerepet játszó épületet a teljesen leromlott vizesblokk szinte
használhatatlanná tette. Fontos szerepe van ennek az épületnek az ITS-ben is, a beruházással
pedig egy minden szempontból jól hasznosítható épület alakult ki.
Refektórium felújítása
A város életében fontos szerepet játszó volt kolostorépületet kiemelten kezeli az ITS. A
refektőrium eredeti lábazatborításának a teljes megújítása is az ITS nyomán valósulhatott meg
Gimnázium csarnok energetikai felújítás
A legfrissebb elnyert pályázatunk, amiről egyelőre csak hivatalos értesítésünk van
Az Előterjesztésben említett benyújtott de még el nem bírált, az ITS-ben írottakra
figyelemmel lévő pályázataink, amelyek reményeink szerint egyszer majd beruházások
lesznek és amelyekről majd beszámolhatunk: Az egykori Művelődési Ház kerthelyiségének
felújítása, a Széll K. tér 3. alatti közismert nevén „Vargyai” ház turisztikai szolgáltató
központtá alakítása, , futókör kialakítása, sporteszközök beszerzése, könyvtár udvar felújítása,
kolostorépület részleges energetikai felújítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési
Stratégia dokumentumot áttekintette és továbbra is hatályban tartja azzal, hogy
felülvizsgálatát - a jogszabály szerinti kötelezettségének megfelelően - 2020-ban végzi el. A
Képviselő – testület az Előterjesztésben írottakat tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. június 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy:
Beszámoló
a
városi
helytörténeti-értékmegőrző
tevékenységről. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett
munkáról.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2018. június 27 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságot Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013ban hozta létre. Az értékek gyűjtését 2014-ben kezdte meg a 3 tagú bizottság. Az elmúlt
időszakban igencsak aktív munkát végzett a Bizottság és a bizottsági tagokat is soraiban tudó
Honismereti Klub, közös beszámolójuk az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Az elmúlt évben elvégzett feladatok közül:
-

a Múzeum emeletén található szentgotthárdi csatakiállítás végleges befejezése,
amely interaktív funkciókkal, 3 nyelven várja az érdeklődőket
a Közös Önkormányzati Hivatal előterében megnyílt a helyi ciszter emlékekről
összeállított kiállítás
kiadvány készült az 1956-os forradalom szentgotthárdi eseményeiről
Brenner János halálának 60. évfordulójára kiállítás nyílt a múzeum emeletén
a tavalyi nyertes Kubinyi pályázatnak köszönhetően zajlik a múzeum ipartörténeti
kiállításának előkészítése
az idén augusztusban a Hivatal előcsarnokában avatandó kisipari kiállításhoz
anyaggyűjtés történt
Dr. Vargha Gábor életéről és tevékenységéről kiállítás és kiadvány is készül,
bemutatásának-átadásának tervezett dátuma: 2018. augusztus 20. (A kiadvány
megjelentetése kapcsán az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a HUNGARICUM
pályázatra, jelenleg elbírálás alatt áll.)

Több helyi érték került be a települési értéktár adatbázisba:
 A Vas Megyei Kormányhivatal épülete
 SZEKERE – Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
 Emléktáblák
 Emlékművek, síremlékek
 Szobrok
A Honismereti Klub és az Értéktár Bizottság számos városi programban működött közre,
így: Gotthárd napján helytörténeti vetélkedő (2017., 2018.), Értékek Éjszakája (2017.).
A fentieken túl idén megvalósulhatott a kolostorépület refektórium falburkolatának felújítása,
illetve az elmúlt évben további kapcsolódó pályázati projekteket is állított össze az
Önkormányzat, amelyek jó része még elbírálásra vár (interaktív időutazó múzeum kialakítása
a Vargyai ház felújításával, kolostorépület nyílászárócseréjének pályázata, Hungaricum
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pályázat könyvkiadásra, Kubinyi program a múzeum kiállításainak bővítésére interaktív
elemekkel – nyert).
Ugyan a 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat 300.000,- Ft támogatást az Értéktár
Bizottság tevékenységére, a Vargha Gábor évfordulóra pedig 1.500.000,- Ft (kiadvány,
emléktábla, kiállítás) támogatást tervezett, azonban ezek az összegek jelenleg nem állnak
rendelkezésre a költségvetésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honismereti Klubnak és
Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló
beszámolóját megismerte és köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. június 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Honismereti Klub
Települési Értéktár Bizottság
Szentgotthárd
Beszámoló a helytörténeti és értékmegőrző tevékenységről
A Honismereti Klub 2017-2018. évi tevékenysége:
A Honismereti klub – 2010-es megalakulása óta – havonta tart rendszeresen klubfoglalkozást,
előre meghatározott témában, ami illeszkedik a vállalt kiállítások, illetve egyéb feladatok
megvalósításához. Kiállítások előtt pedig gyakrabban, több napon át készülünk a kiállítások
forgatókönyvének elkészítésére, az anyagok kiválasztására, illetve a kiállítások fizikai
megvalósítására.
Figyelemmel kísérjük az önkormányzat és a képviselő-testület programjaiban szereplő
értékőrzést, s igyekszünk bekapcsolódni, illetve részt vállalni a feladatok megoldásában.
A tavalyi év jelentős tevékenysége a Csatakiállítás végleges befejezése volt. Elkészültek a
tablók, végleges helyükre kerültek, s elkészült a digitális terepasztal és a Hadiösvény német
nyelvű változata (a Kubinyi-pályázat támogatásából). Az év végére a csatakiállítás teljes
készültségben várta a látogatókat három nyelven.
Mint minden évben, 2017-ben is részt vettek a klubtagok a Gotthárd napja vetélkedő
előkészítésében és lebonyolításában. Ekkor a dualizmus kori Szentgotthárd volt a téma, idén a
ciszterek Szentgotthárdon témában készültek a feladatok. A Honismereti klub tagjai vállalták
a zsűrizést is.
Június 16-án, az Értékek éjszakáján valamennyi klubtagunk aktívan részt vett a rendezvényen.
Ki a múzeumban (Talabér Lászlóné, Gueth László), ki a Templomgalérián (Varjú Károly,
Molnár Piroska), ki a helytörténeti gyűjteményben (Mátrainé Bezenhoffer Erika) várta az
érdeklődőket. Dr. Frank Róza és Csuk Ferenc a helyi értékekről tartott előadást és
prezentációt a színház aulájában.
Júniusban a klubtagság látogatást tett Zircen, hogy még jobban megismerje a ciszter
hagyományokat, novemberben pedig a heiligenkreuzi ciszter apátságba tett kirándulás
jelentősen gyarapította ismereteinket a rendről.
Július 27-én, a történelmi napok előestéjén nyílt meg a Honismereti Klub legújabb kiállítása a
ciszter emlékekről a Polgármesteri Hivatal előterében. A kolostorépület és a ciszter könyvtár
ma még fellelhető értékeit – könyveket, iratokat – tárt a kiállítás a látogatók elé.
Horváth Zsuzsanna és Csuk Ferenc klubtagunk közreműködésével készült egy kiadvány az
’56-os forradalom szentgotthárdi eseményeiről.
Még 2017-ben eltervezte a klub, hogy Vargha Gábor halálának 70. évfordulójára kiadvány
készül, emléktábla elhelyezését javasoljuk az önkormányzatnak a Vargha-ház (ma rendőrség)
falára, illetve időszaki kiállítással emlékezünk meg a múzeumban e jelentős politikusról.
Úgy gondoljuk, hogy városunkban sok olyan épület van, amelyek homlokzata érdemes a
megőrzésre. Az épületek felújításakor azonban a tulajdonosok nem gondolnak erre, továbbá
anyagilag megterhelő lenne számukra a körültekintő kivitelezés. Még decemberben
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meghívtuk Kiss Gábor városi főépítészt, hogy megmutassuk neki a véleményünk szerint,
védendő homlokzatokat megörökítő fényképeket, és meghallgassuk véleményét. Kiss Gábor
elmondta, hogy helyi jogszabály készül arról, miként lehet javasolni helyi védelemre
épületeket.
December 14-én volt Brenner János halálának 60. évfordulója. A Pável Ágoston Helytörténeti
és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény időszaki kiállítással emlékezett meg az eseményről. A
kiállítás megrendezésében a Honismereti klub is közreműködött. A kiállítást a meggyilkolt
káplán testvére, Brenner József nyitotta meg és ajánlotta a látogatók figyelmébe.
A Honismereti klub több éve foglalkozik a gyárakkal kapcsolatos anyaggyűjtéssel. A már
bezárt Kaszagyárban, illetve a Selyemgyár utódgyáraiban több alkalommal végzett
gyűjtőmunkát, fotózást. Filmeket, brigádnaplókat, eredeti fotókat kutatott fel és digitalizált. A
Honismereti klub honlapján létrehozott értéktár adatbázisban a gyártörténetek, legfontosabb
információk és dokumentumok már jelenleg is megtekinthetők. A gyűjtött anyagból alkalmi,
időszaki kiállítás is készült a kaszagyárról (2013) és a selyemgyárról (2015) a városban. A két
kiállítás sikere, az egykori dolgozók és leszármazottaik érdeklődése alapján döntött úgy a klub
és az intézmény, hogy érdemes a kutatómunkát folytatni, és állandó kiállításon bemutatni a
múzeum épületében a szentgotthárdi ipar történetét.
A hagyományos kiállítás mellett virtuális kiállítást is tervez az intézmény. A virtuális kiállítás
lehetőséget nyújt arra, hogy a kiállítótérben – hely hiányában – bemutatásra nem kerülő
dokumentumok is bemutathatók legyenek: így további fotók, termékleírások, gyártási
folyamatok leírása, filmek. A multimédiás weboldal tovább fejleszthető, újabb információk,
dokumentumok, alkalmazások elhelyezésére is alkalmas. A kialakítás lehetőséget nyújt a
látogatónak kiválasztani az érdeklődésének megfelelő menüpontot, így interaktív módon
maga irányíthatja a tárlatvezetést.
A 2017-es Kubinyi-pályázat jóvoltából (kétmillió forint támogatásból) megkezdődött a
múzeum ipartörténeti kiállításának előkészítése, amely hagyományos és virtuális kiállításként
mutatja be Szentgotthárd nevezetes gyárait: a kaszagyárat, az óragyárat, a selyemgyárat és a
dohánygyárat. Az anyaggyűjtés 2018-ban is folytatódik, a kiállítás megvalósításának
határideje 2018. december 31.
2018. első féléve az ipartörténeti és a kisipari kiállítás anyaggyűjtésével, fotók válogatásával,
tárgyak gyűjtésével telt. Elkészült a virtuális kiállítás modulja, s a kaszagyárról az anyagok
nagy része felkerült az oldalra.
2018-ban elkészítette Talabér Lászlóné klubtagunk a 2018-as év kerek évfordulóit, ami
felkerült a klub honlapjára, illetve júniustól a Szentgotthárd című újságban külön rovatban
havonta megjelennek a legfontosabb kerek évfordulók.
Mivel augusztus 2-án a helyi kisipar történetéről készül kiállítás a polgármesteri hivatal
előcsarnokában, jelentős anyaggyűjtést végeztek a klubtagok ebben a témában is. A
Szentgotthárd című újságban felhívást tett közzé a klub, hogy egykori kisiparosok
leszármazottaitól eredeti dokumentumokat, fotókat kérjen, amit a könyvtár helyismereti
gyűjteményében digitalizálnak, és a kiállításon felhasználnak. Június végén készül el a
kiállítás forgatókönyve.
Három klubtagunk (Csuk Ferenc Katona Beáta, Talabér Lászlóné) az első félévben a Vargha
Gábor könyv anyagán dolgozott, sok könyvtári és levéltári kutatómunka áll mögöttük.
Készülnek a fejezetek, hogy augusztus 20-án a kötetbemutatóra is sor kerülhessen. Mivel az
értéktár adatbázisában is szerepel Vargha Gábor, így egy értéktáras pályázat megnyerése
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esetén a pályázati projekt keretében valósulhat meg a kiadás. A klubtagok javaslatot tettek,
hogy a képviselő-testület adományozzon posztumusz díszpolgári címet dr. Vargha Gábornak
augusztus 20-án.
Települési értéktár:
A klubtagok tovább gyarapították a települési értéktárat. Az alábbi értékek kerültek be az
adatbázisba:
 A Vas Megyei Kormányhivatal épülete
 SZEKERE – Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
 Emléktáblák
 Emlékművek, síremlékek
 Szobrok
A Szentgotthárd újságban többször jelentetett meg a klub felhívást települési értékek
gyűjtésére. Néhányszor javaslat érkezett az olvasóktól, de a kutatómunkát, az anyag- és
forrásgyűjtést a klubtagok végezték el. Az utóbbi évben még javaslat sem érkezett a
lakosságtól. A klubtagság dönt arról, milyen települési értékek kerüljenek be az értéktárba.
Még idén tervezzük a ciszter emlékek (Csuk Ferenc) és Pável Ágoston munkásságának
(Molnár Piroska) bemutatását az értéktár adatbázisban.
Az értéktár adatbázis adminisztrációját (szerkesztését, közzétételét a honlapon), valamint a
honismereti klub honlapadminisztrációját továbbra is dr. Frank Róza végzi. A honlapon
közzétesszük összejöveteleink rövid leírását, tevékenységeinkről készült beszámolókat, illetve
folyamatosan gyarapítjuk menürendszerünket, hogy minél több információ álljon a látogatók
rendelkezésére.
Eddig 64 118 személy kereste fel a honlapunkat, havonta átlag több mint 1200 látogatóval
számolhatunk. A klubnak van facebook profilja is, azt is dr. Frank Róza kezeli.
http://www.sztghonismeret.hu/
https://www.facebook.com/sztghonismeret/
A Honismereti Klubtagok közreműködésével megvalósult kiállítások:
2017. július 27.: Ciszter emlékek Szentgotthárdon
2017. december 14.: 60 éve halt meg Brenner János
2018-ban tervezett kiállítások:
2018. augusztus 2.: A szentgotthárdi kisipar története
2018. augusztus 20.: Vargha Gábor élete és munkássága
2018. december: A szentgotthárdi ipar története

Összefoglalás
A Honismereti klub és a Települési Értéktár Bizottság 2017-2018-ban is jelentős
tevékenységet végzett el. Úgy gondoljuk, jelentősen hozzájárultuk Szentgotthárd értékeinek
összegyűjtéséhez és közzétételéhez. Ez a munka minden klubtagunk számára folyamatos
feladatot rótt, hiszen minden klubfoglalkozáson a kiosztott feladatok között önálló
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gyűjtőmunka, majd annak bemutatása és értékelése szerepelt. Felkutatni a tárgyi és szellemi
forrásokat, fotókat és egyéb dokumentumokat, illetve azokat összegyűjteni, digitalizálni
folyamatos tevékenységet jelent, hogy aztán ezekből kiállítás vagy kötet készülhessen.
Ehhez a munkához várjuk a képviselő-testület támogatását.
Szentgotthárd, 2018. június 14.
Molnár Piroska
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Tárgy: Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. januári testületi ülésen foglalkoztunk utoljára a Szentgotthárdon működő egyházak és
az önkormányzat kapcsolatával. Akkor is, most is kérdőívvel kerestük meg az egyházak
képviselőit erről a kérdésről.
Az akkor meghozott testületi határozat a következő volt:
4/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak és az
Önkormányzat kapcsolata című előterjesztést elfogadja. Köszönetét fejezi ki a
Szentgotthárdon működő Katolikus Egyházközségnek, az Evangélikus Egyháznak és a
Református Egyháznak az önkormányzattal való együttműködésért.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudatában van az
egyházközségek városon belüli jelentőségével és erejével és a jövőben is szeretne velük
szoros kapcsolatban maradni, velük együttműködni.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közeljövőben a
szentgotthárdi barokk épületegyüttes felújítása kapcsán különösen szoros együttműködést kér
a Katolikus Egyház képviselőitől a pályázatok előkészítésében, azok megvalósításában. A
Képviselő-testület jóváhagyja a Barokk templom építésének támogatását 5.000.000.- Ft
értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aí 2014. évi költségvetésében
2.000.000.- Ft-ot különít el a szentgotthárdi barokk templom felújításának céljaira.
Az azóta eltelt időszak együttműködésének legfontosabb állomásai (a teljesség igénye
nélkül):
- A Barokk templom felújításának első szakasza lezárult, az önkormányzat anyagi
lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatta ezt a folyamatot. Nagy örömmel láttuk a
felújítás eredményeit ami vonzó nemcsak a szentgotthárdiaknak, hanem az ideérkezőknek is.
- Az ezen időszak alatt elindult 1Úton zarándoknap megszervezésében az önkormányzat
illetve a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tevékenyen támogatta a nap sikeres
megrendezését anyagi segítséggel is, kulturális programok szervezésével is (Szakcsi –
Lakatos Béla és Kati Horváth Lajos koncertje; Sebestyén Márta koncertje, stb. – mindezt
Szentgotthárd kulturális programtervébe illesztve.
- Reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódó támogatás biztosítésa.
- Támogatás az Evangélikus templom felújításához
- Szentgotthárd Városért kitüntetés adományozása a
Keresztény Megmozdulásokért
Egyesület Szentgotthárd részére
- Szentgotthárd Város Önkormányzata Díszoklevelének adományozása a Római Katolikus
Plébánia Karitász szervezetének.
- Anyagi támogatások az egyházak számára
- Pályázat megírása és előkészítése a Barokk templom és kolostor felújítására – ami végül
sajnos nem nyert.
- Brenner János boldoggá avatási ünnepségének közös szervezése a Római Katolikus
Egyházközséggel a Brenner János Emlékhely Alapítvénnyal és a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel.

147

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései
- Brenner János zarándokút kialakítása az önkormányzat, a Brenner János Emlékhely
Alapítvány és adományozók felajánlásainak felhasználásával.
- A jövőre vonatkozó fejlesztések érdekében jó kapcsolat kialakítása a Szombathelyi
Egyházmegyével és Dr. Székely János püspökkel
- Keresztény témájú előadássorozatok számára helyszín biztosítása az önkormányzat
épületeiben (Refektórium, Színház).
- Együttműködés városi ünnepségeken az egyes Szentgotthárdon működő felekezetzekkel.
Ennek keretében többv elkészült beruházás felszentelése, ünnepségeken aktív fellépés az
egyházközségek vezetői részéről.
- Rábakethelyen közösségi tér biztosítása a plébánia épületében városrészi ünnepségekhez,
választásokhoz,, népszavazásokhoz, városrészi gyűlésekhez
- Egyházi temető működtetése Rábakethelyen az önkormányzat cége (SZET Szentgotthárdi
Kft által). .
Az európai közösség egyik megálmodója, a francia Robert Schuman mondta – napjainkban is
sokan sok helyen idézik “Európa keresztény lesz - vagy nem lesz.” Ha ez igaz Európára akkor
természetesen vonatkozik Szentgotthárdra is. Szentgotthárd a megszületése pillanatától
kötődik a kereszténységhez. Alapítói ciszter szerzetesek, névadója Hildesheimi Szent
Gotthárd püspök, a szerzetesrendek feloszlatásáig, a XX. század közepéig ezer és ezer szállal
kötődött a kolostorhoz, az apátsághoz. Szentgotthárd minden meghatározó épülete a
kereszténységet sugározza, a kereszténységnek köszönhető. A sort a május 1-jén boldoggá
avatott Brenner Jánossal lehet folytatni melynek köszönhetően azt is mondhatjuk, hogy a
magyarországi keresztény közösség nagy figyelme napjainkban is Szentgotthárdra irányul.
A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a felekezeti hovatartozás alapján a következő a
helyzet városunkban: Római katolikus 5494 fő, evangélikus: 168 fő, református: 309 fő,
„más felekezethez tartozik: 62 fő, ateista 58 ember. Ez ún. szenzitív adat vagyis olyan
amelyre a válaszadás nem kötelező így azután volt még 2205 fő aki erre a kérdésre nem adott
választ.
Az eddig leírtak alapján nem mondható más mint az, hogy a kapcsolatot egészen biztosan az
eddiginél is szorosabbra kell vonni az egyházközségeinkkel. A kérdőíveinkre adott válaszok
tanúsága szerint (1. – 3. melléklet) az evangélikusok is reformátusok is azt írják, hogy
létszámuk nagyon kicsi a város teljes lakosságához – ez azonban nem lehet akadálya annak,
hogy még jobban bevonjuk őket az együttműködésbe – és erre van is a részükről
fogadókészség. A gyönyörű szép evangélikus templomot sok szentgotthárdi nem is látta még
belülről. A református templomot meg sokan talán meg sem találják a városban lakók közül.
Nem lenne akadálya annak, ha kulturális programjaink szervezésekor gondolnánk ezekre a
helyszínekre is.
Szociális téren is be lehet vonni jobban a két kisebb egyházközséget is a szegények és
rászorulók felkutatásába. A Katolikus Plébániai Karitasz szervezettel az e téren kialakult jó
kapcsolatot meg kell tartani.
Nagy hangsúlyt és szoros együttműködést kell kialakítani a Római Katolikus
Egyházközséggel Boldog Brenner János emlékezete kapcsán. Kidolgoztunk egy fejlesztési
elképzelést ami Brenner János emlékének megőrzéséhez kapcsolódva kicsit tovább is tekint a
modern kori vértanúság – napjaink keresztény vértanúinak is emléket állítva. Ebbe a
rendszerbe be kell vonni és fejleszteni kell a Brenner Kápolnát, a Brenner János zarándokutat,
a Rábakethekyi temploömot, a Rábakethelyi plébániát és a Máriaújfalui kápolnát – Brenner
János utolsó szentmiséjének a helyszínét. Ide férhet bele akár a világon először Boldog
Brenner János nevére felszentelt zarándoktemplom építése is. Mindezt egy projektként, több
éves fejlesztéssel, de igen szoros együttműködésben a Szentgotthárdi Egyházközséggel,
illetve a Szombathelyi Egyházmegyével is. Az önkormányzat oldalán ez a vallási turizmussal
kapcsolatos feladaok megszaporodását fogja jelenteni függetlenül attól, hogy a boldoggá
avatás kapcsán egyre erősebb zarándokcélponttá lettünk már most is.
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Az önkormányzati fejlesztések nyomán ha az ismert nevén „Vargyai – ház” idegenforgalmi –
kulturális színtérré válik, akkor érdemes leszelgondolkodni egy olyan közös fejlesztésen az
egyhézközséggel, ami a plébániaépület felújításával, a plébánia körüli egyházi és
önkormányzati terület valamiféle közös fejlesztésével foglalkozhat.
A Barokk templom felújításához a szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll, ehhez
önkormányzati pénzügyi forrásokat talán kevéssé kell rendelni viszont ha szükség van az
önkormányzattól szervzési stb. segítségre, akkor ez biztosítanunk kell.
Amikor pedig a kolostor felújításához majd hozzá tudunk kezdeni, akkor az egyházközség
megfelelő segítségére lesz szükségünk, hiszen tervünk a két épület eredeti állapot szerinti
összenyitása és így egy igen különös kapcsolódás kialakítása egy önkormányzati épület és egy
templom között. Amennyiben ilyen források rendelkezésre állnak bármelyik fél részére, akkor
azokat nmeg kell próbálnunk megszerezni akr közösen, akár külön külön.
A felújításokat követően nagy szükség lesz azok közös idegenforgalmi hasznosítására is ami
szoros együttműködést feltételez.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak és az
Önkormányzat kapcsolata című előterjesztést elfogadja. Köszönetét fejezi ki a
Szentgotthárdon működő Katolikus Egyházközségnek, az Evangélikus Egyháznak és a
Református Egyháznak az önkormányzattal való együttműködésért.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudatában van az
egyházközségek városon belüli jelentőségével és erejével és a jövőben is szeretne velük
szoros kapcsolatban maradni, velük együttműködni első sorban a szociális segítés, a kulturális
tevékenység területén. Szentgotthárd Város Önkormányzata prioritásnak tekinti Boldog
Brenner János emlékének megőrzésében való részvételt; a barokk épületegyüttes mielőbbi
felújításában való együttműködést és azok idegenforgalmi hasznosításában való
együttműködtetést; a Vallási turizmus rendszerének közös kialakítását és működtetését; a
Széll K. tér többi egyházi és önkormányzati ingatlanainak közös fejlesztését.
Határidő: az 1.) pontban a közlésre azonnal, a 2) pontban folyamatos
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2018. június 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
KÉRDŐIV
Az önkormányzat és az egyház kapcsolata
című előterjesztéshez
A vizsgált időszak: 2014.-2018.április; a legutóbbi ilyen témájú vizsgálat éve – 2014. január
1.) Egyház megnevezése: Római Katolikus Egyház
2.) Az egyház Szentgotthárdon (is) működő karitatív szervezeteinek megnevezése:
Plébániai Karitász
3.) Az egyház Szentgotthárdon végzett karitatív tevékenységének rövid leírása a vizsgált
időszakban:
Kapcsolatunkat kezdetek óta a kölcsönös bizalmon alapuló cselekvő együttműködés jellemzi.
a. Célunk: közös
– a rászoruló, segítségre váró emberek felkutatása
– a lehetőségek keretein belül „felemelő szeretettel” gondjaik, problémáik
megoldására való közös törekvésünk
– a megvalósítás realizálásáért a kölcsönös visszajelzés
b. Ez feltételezi: a gyümölcsöző, megértő kapcsolatot
- Huszár Gábor polgármester úrral (pl. kétszer is tiszteletdíjából adományozott)
- Dancsecs Zsolt jegyző úrral
- a Képviselő Testülettel(pl. Díszpolgári cím felterjesztése)
- szinte napi kapcsolatban vagyunk a Gyámüggyel, a Szoc. Pol. Osztállyal, Gyermek
és Családsegítő Szolgálattal, Városi Gondozási Központtal, Védőnői Szolgálattal
( javaslatok, kérelmek étkezési térítéshez, tüzifára, utalványok, alma, liszt,
gyermekruha, stb. szétosztása széles területen)
c. Munkánk elismeréseként:
- a város Díszoklevelet adományozott 2016-ban
- Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét kaptuk a menekültügyi és
migrációs válság kezelésében nyújtott áldozatos munkánkért (Ezt a munkát az
Egyházmegyei Karitásszal és Huszár Gábor polgármester úrral együtt végeztük.)
d. Továbbra is „a szeretet apró mécseseit” akarjuk az embertársaink szolgálatára
fordítani. Ehhez a munkához kérjük és várjuk az Önkormányzattal való további jó
együttműködést!
1.)
Az egyház és az önkormányzat elmúlt négy évének és jelenlegi kapcsolatának
megítélése A Római Katolikus Egyházközség Szentgotthárd Város Önkormányzatával
összességében jó kapcsolatot ápolt az elmúlt években. A két szervezet kölcsönösen segítette
egymást. Amikor az önkormányzatnak volt szüksége segítségünkre, akkor ezt erőnkhöz
mérten meg tudtuk adni: ünnepségeken, beruházások megáldásán való részvétel; helyszín és
lehetőség biztosítása az augusztus 20-i városi ünnepségen. Együttműködés a templom
felújításában. Rábakethelyen közösségi tér biztosítása a plébánián önkormányzati események
azámára is. (Részönkormányzat választása; országgyűlési, helyi képviselőválasztásokhoz
szavazóhelyiség biztosítása a plébánián. Együttműködés Brenner János boldoggá avatási
ünnepságánek megszervezésében. Együttműködés a Brenner János zarándokút
mjegépításáben. Templomainkban helyszín biztosítása koncertekhez, Ádventi ünnepséghez,
stb. Együttműködés a templom felújításában.

2.) Az egyház és az önkormányzat jövőbeni együttműködésének lehetőségei:Új távlatokat
fog nyitni a templom küszöbön álló felújítása, hiszen ezt követően a templom és
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kolostoregyüttes idegenforgalmi szempontú hasznosításában is együtt tudunk
működni. Boldog Brenner János emlékének ápolásához közös fellépés akár
pályázatokon való indulással is. A Brenner Kápolna kiszolgáló létesítményeinek
kialakításához segítség biztosítása. A kialakult együttműködések továbbfolytatása.
3.) Az egyház részéről egyéb felvetendő problémák, kérések stb. További kapcsolatok
kialakítása, meglévő kapcsolatok elmélyítése a szociális segítés területén. Anyagi
támogatás egyházi programokhoz (pl.. hittantábor szervezése; 1Úton
zarándoklatokhoz önkormányzati segítség biztosítása.
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2. számú melléklet
KÉRDŐIV
Az önkormányzat és az egyház kapcsolata
című előterjesztéshez
A vizsgált időszak: 2014.-2018.április; a legutóbbi ilyen témájú vizsgálat éve – 2014. január
Egyház megnevezése: Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség
Az egyház Szentgotthárdon (is) működő karitatív szervezeteinek megnevezése: Nincs
hivatalos karitatív szervezetünk
Az egyház Szentgotthárdon végzett karitatív tevékenységének rövid leírása a vizsgált
időszakban: Mivel kis gyülekezet vagyunk, ezért viszonylag jól ismerjük egymást,
igyekszünk odafigyelni és értesíteni először a lelkészt, illetve szomszédot, egymást, ha
v.ki segítségre-támogatásra szorul.
Gyűjtéseket, adományozásokat szerveztünk rászorulóknak (Nem csak evangélikusoknak)
Az egyház és az önkormányzat elmúlt négy évének és jelenlegi kapcsolatának megítélése:
Kapcsolatunk megfelelő! Sok támogatást kaptunk az Önk.-tól. (Elutasító választ kérelmeinkre – csak igen ritkán kaptunk) Mi is igyekszünk a város életében aktív szerepet
játszani – kicsiny létszámunkhoz mérten. Ha hívnak, rendezvényre, ünnepségre igyekszünk
mindig jelen lenni.
Az egyház és az önkormányzat jövőbeni együttműködésének lehetőségei: Egyházunk,
helyi Gyülekezetünk nyitott minden olyan lehetőségre, ahol a ker. értékeket
képviselhetjük!
Épületeinket szívesen ajánljuk fel – ha segíteni tudunk v. mivel! (Lakástűz esetén fel is
ajánlottuk ezt)
Az egyház részéről egyéb felvetendő problémák, kérések stb:
Tudjuk, hogy kis gyülekezet vagyunk, de örömmel vennénk, ha városi ünnepségek alkalmával
nem mindig a kat. templomban lenne megemlékezés, ökumenikus Istentisztelet. Korábban
volt nálunk tartott közös 56-os megemlékezés.
Az idősek napjának alkama, nem értem miért csak katolikus alkalom? A kat. temlomban van
mise tartva sok.sok éve. (Ezt szinte mindig megjegyzem – de sajnos nem változott semmi.)
Városunkban evangélikus és református idős emberek épp úgy élnek, mint kat. testvérek!
Szentgotthárd, 2018. 06.15.
Kollerné Loós Zsuzsanna
egyház képviselője
3. számú melléklet
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KÉRDŐIV
Az önkormányzat és az egyház kapcsolata
című előterjesztéshez
A vizsgált időszak: 2014.-2018.április; a legutóbbi ilyen témájú vizsgálat éve – 2014. január
Református Egyházközség
Református Templomért Alapítvány
időszakban:
1. Betegek látogatása, szükség esetén anyagi támogatás nyújtása
2. Kékkereszt, iszákosmentő foglalkozás tartása kéthetente a szoc. otthonban
3. Istentisztelet tartása havonta a szoc. otthonban
4. A templom előtti önkormányzati terület fűnyírása
Alapvetően formális a kapcsolat, évente egyszer vacsora az elöljárokkal. Szívesen
teszünk eleget a koszorúzási, megemlékezési felkéréseknek és a különböző önkorm.-i
eseményeken való részvételnek.
Továbbra is
szívesen eleget teszünk az önkorm.-i felkéréseknek, illetve jónéven vennénk, ha állami
ünnepeken ökumenikus istentiszteletre is sor kerülne, bevonva ezzel a protestáns
egyházakat is.
Tavaly májusban a
képviselőtestület megszavazott számunkra 100.000, Ft támogatást, ami azóta sem került
átutalásra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szentgotthárd, 2018. június 17.
Sisakné Páll Klára
egyház képviselője
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített
/ benyújtott pályázatok helyzete 2018. június 18-án

154

2018. június 27-i testületi ülés előterjesztései
HAT.SZÁM

KIÍRÓ

Városi Gondozási
Központ - nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
16/2016.
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

149.860 Ft
149 860,nyomtató beszerzés

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

3.224.000,- Ft

13/2017.

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

CÍME

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

0

NEM NYERT
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