2018. október 31-i testületi ülés előterjesztései
TARTALOMMUTATÓ
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
2. Az
Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2018. évi
vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.
3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend
felülvizsgálata.
4. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.
6. 2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.
7. SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
8. Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ módosítása.
9. Javaslat a polgármester jutalmazására. (utólagos postázással)
10. Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve delegálása.
11. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
12. Rendezési terv módosítása – teljes eljárás – államigazgatási szervi
vélemények ismertetése.
13. Út kialakításának kezdeményezése.
14. Bugán József, ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése területrész vásárlás.
15. Ingatlanvásárlási kérelem Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sztg.
1396/1 és 1384 hrsz.
16. Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz erdő. (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)
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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.október 31 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat.
II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. OKTÓBER
VÁROSÜZEMELTETÉS:
 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-201600011
A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá.
Elindítottuk a közbeszerzési eljárást és kezdeményeztük a Közreműködő szervezetnél a
már szerződéssel rendelkező költségsorokról a kivitelezési sorra történő
költségátcsoportosítást. A költségek átcsoportosítást egyelőre nem támogatták, arra
hivatkozva, hogy minden költségvetési sorra vonatkozóan legyen hatályos, megkötött
szerződés, tehát a kivitelezésre is. Az elutasító döntéssel egyidőben aláírtuk a kivitelezési
szerződést a nyertes vállalkozóval. A közbeszerzési eljárás eredményeként a
legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95 Kft. adta. 2018. október 18-án megtörtént a
munkaterület átadása. 2018. október 30-án 16.30-kor lakossági fórumot tartunk, melyen
rövid tervismertetőt tart a tervező és képviselteti magát a kivitelező is.
Mivel a Közreműködő Szervezet ideiglenes elutasított a költségek átcsoportosításáról
szóló módosítási igényünket, így azt újra befogjuk nyújtani. A módosítási igény előtt
megvizsgáljuk melyik sorról pontosan milyen mértékű összeget lehet átmozgatni a
kivitelezés sorára és ennek tükrében újra a testület elé terjesztjük a költségnövekménnyel
kapcsolatos előterjesztésünket.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július 12-én
megtartott ülésén meghozta többek között a „Szentgotthárd belterületi vízrendezési
munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró döntését. A pályázati
kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a
meglévő árkok folyásfenék burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt
csapadékvíz-elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok
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megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési engedélyezési
eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos 2018. év tavaszi időjárási
körülmények, valamint építőanyag beszerzési gondok miatt a kivitelezési munkálatok
hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét 2018. augusztus 15-re
módosítottuk. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott, jelenleg az
üzemeltetési engedély módosítása van folyamatban. Kivitelező: Vízéptek Bt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. november 20án megtartott ülésén meghozta 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 döntését. 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.
szeptember 15-re módosítottuk az elhúzódó csapadékvíz-elvezetési munkálatok miatt. A
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a beruházás befejeződött.
 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett
önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújításához kapcsolódóan folyamatban vannak az alábbi
„pótmunka” jelegű feladatok ellátása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
o A Szentgotthárd, Parkerdő utca és a Szentgotthárd 2777. hrsz-ú
önkormányzati közút AC-8-as jelű aszfaltburkolat építésével történő
csatlakoztatása a Parkerdő utca kiépített burkolatához,
o A Szentgotthárd 2808. hrsz-ú közúton lévő járda AC-8-as
jelű aszfaltburkolat építésével történő csatlakoztatása a Fenyvesalja
utca kiépített burkolatához,
o A Szentgotthárd 2821. hrsz-ú árok medrében kiépített zárt vezetékre 1
db új rácsos összefolyó akna építése, illetve a meglévő rácsos tisztító
akna fedlapjának cseréje,
o A Szentgotthárd 2958. hrsz.-ú közúton (Kis utca) lévő járda AC-8-as
jelű aszfaltburkolat építésével történő csatlakoztatása a Kis utca
kiépített burkolatához;
o A Hársas-patak és a Kis utca keresztezésében lévő hídnál a
súlykorlátozó, illetve haladási irányt szabályozó jelzőtábla pár
kihelyezése (cseréje), délnyugati oldalán oszlop cserével;
o A Szentgotthárd, Hegyalja utcában (2895. hrsz.) cca. 6,00 fm
hosszúságú D30-as áteresz építése, előfejekkel;
o Szentgotthárd, Hegyalja utcában (2895., ill. 2876. hrsz.) lévő az út
űrszelvényébe
belógó élősövény
kivágása,
kivágott
nyesedék elszállítása;
o A Hegyalja utcában cca. 60,00 fm hosszúságú árok iszapolása
 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával kapcsolatban
folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális munkálatok elvégzése.
Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.
 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az ENERIN Sümeg Energetikai

3

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 93/739183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2018. júliusaugusztus hónapban hét 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 Kis utca 048/101 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő oszlopra 1 db
világítótest felszerelését, mely 2018. augusztus 28-ig felszerelésre került. Kivitelező:
Solener Sygma Kft.
 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.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Arany János utcában 185
fm NA300 beton szennyvízcsatorna rekonstrukcióját. A munka tervezett befejezési
határideje: 2018.12.31. Kivitelező: Vasivíz Zrt.
 Megrendeltük és elkészült a város területén lévő zárt csapadék-csatornák mosatása
(Füzesi u., Váci M. utca-Tótfalusi u. áteresz, Arany J. utca, Eötvös u., Petőfi s. u., Kossuth
u.) Kivitelező: HEPI-HP Kft.
 Megrendeltük és elkészültek a város területén lévő útburkolati jelek felújító festése.
Kivitelező: ÚT-PIKTOR Kft.
 Elkészült Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész déli övárkainak műszaki terve. Tervező:
Vízéptek Bt.


Megtörténtek az alábbi fakivágási munkálatok:
o Deák F. u.17. előtt 4 db kiszáradt fa kivágása
o Mártírok u. 11. előtt 1 db kiszáradt fa kivágása
o Népek Barátsága Emlékműnél 1 db kiszáradt fűzfa kivágása
o Ligetben 1 db kiszáradt fiatal fa kivágása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük az alábbi munkálatokat:
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Szentgotthárd, Honvéd u. 16. beton folyóka helyreállítását
Alsópatak utca végén lévő leszakadás kőzúzalékos helyreállítását
József A. utcában 1273 hrsz-on gázcsonk elkerítését
Kossuth u. 2. mögötti parkolóhoz vezető (kisállat bolt sarkán) járdában lévő
leszakadás feltárását, helyreállítását
o Hunyadi u. szociális otthon előtt járdán víznyelő helyreállítását
o Árpád u. - Arany J. utca sarkán a járdában lévő leszakadás feltárását,
helyreállítását
o Arany J. utca iskola előtt kőzúzalékos parkoló rendezését az őszi szünetben
o Rábatótfalusi temető parkolójától a lakóházakhoz vezető út mart aszfaltos
javítását
Kivitelező: Utplan ’95 Kft.
o
o
o
o



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
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca sérült rácsos folyóka javítása
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).
Körbeaszfaltozásuk is hamarosan megtörténik
o Árpád utca Club3-as mögötti betonburkolatú úton akna mellett leszakadás
helyreállítása
o Szentgotthárd, Arany J. u. Gondozóház előtt megsüllyedt padka kőzúzalékos
feltöltése
o Szentgotthárd, Alsó u. 2/a-ig ároktisztítása (cca. 50 fm hosszban)
o Zsidahegyi bekötő úton leszakadt padka helyreállítása
o Farkasfa, Kiserdő utcába kőzúzalék kiszállítása
o Rózsa F. utca ároktisztítása
o Szentgotthárd-Jakabháza, 2520 hrsz-ú közút (a Fő út 33.-hoz vezető út) és a
járda csatlakozása szintkülönbség helyreállítása
 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy
mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az
önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018. számú
Képviselő-testületi határozatában döntött a Képviselő-testület a vis maior pályázat
benyújtásáról az alábbi helyszíneken:
o Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.;
o Szentgotthárd, Fagyöngy utca helyreállítása: 3740/2. hrsz.;
o Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727., 4455.
hrsz.;
o Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása: 3844. hrsz.;
o Szentgotthárd, Vadvirág utca helyreállítása: 886., 4909. hrsz.;
o Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.;
o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek
tisztítása: 741.,733., 097/100. hrsz.;
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o Rábatótfalu, temető melletti 3881. hrsz-ú kőzúzalékos burkolatú út
helyreállítása
o Szentgotthárd- Farkasfa, Fővég utca 3327. hrsz. menti vízelvezető árok
helyreállítása
A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), Vis
maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. szeptember
4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, részletes
véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a Belügyminisztérium
részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől számított 90 napon belül dönt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ben szerződést kötött a Castrum Sec Kft-vel
a Szentgotthárd váro területén üzemelő térfigyelő kamera rendszer karbantartási
munkáinak elvégzésére. A szolgáltató a féléves karbantartást elvégezte. A kamerarendszer
meghibásodását 2018. szeptemberig 2 esetben jeleztük a Szolgáltatónak, melyet rövid
határidőn belül kijavítottak. A Szentgotthárd, Füzesi u. – Hunyadi u. kereszteződésében
lévő kamera meghibásodott, melynek javítását elvégezte a Szolgáltató.

 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 hónaptól
megindultak.
 Az idei lomtalanítás időpontjáról a többszöri megkeresés ellenére 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. A lomtalanítás
megszervezésével kapcsolatban ismételten levelet írtunk a közszolgáltató vállalatnak,
melyben kértük az őszi lomtalanítás mielőbbi megszervezését.


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 Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház épületéhez kapcsolódó
önkormányzati lakás felújítási munkáit:
 új laminált parkettaburkolat készítése szoba helyiségekben
 mázolási munkák (csiszolás, alapozás, festés)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002
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 hamarosan befejeződik.



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 munkálatokat elvégezte.



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. A munkiálatok folyamatban vannak.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. október 10-én,
illetve október 19-én megtartott ülésén döntött „A Szentgotthárdi Ipari Park
alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 projekt
keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve kerékpárút, autóbusz-öbölpár,
valamint buszforduló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során beérkezett
ajánlatok érvényességéről, illetve előértékeléséről.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011
azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese az Építőipari
és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A vállalkozási szerződés
megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A kivitelezési
munkálatok előkészítése megkezdődött.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és
energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER
Kft. . A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi
eljárása 2018. augusztus 31-én megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban
vannak.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. szeptember 26án megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011
azonosítószámú projekt keretében „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese az UTPLAN
’95 Kft. .A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi
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eljárása 2018. október 18-án megtörtént. A kivitelezési munkálatok előkészítése
folyamatban vannak.

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
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
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Településképi konzultáció:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

0
1
0
2
0
0
1
1 (7)*
1
0
3
0
1
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
Örömmel értesültünk május hónapban arról, hogy Hivatalunk költségvetési ügyintézői közül
három fő indulhat a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” kiírt pályázaton. (A
létszám lakosságszám függő volt.) Azok a települések jelentkezhettek, amelyek határidőben
és megfelelő minőségben teljesítették a 2017. év végi beszámolóra és a negyedik negyedéves
mérlegjelentésre vonatkozó államháztartási adatszolgáltatásokat.
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Ennek lehetőségével országosan 355 települési önkormányzat élt, ebből 343 pályázat volt
érvényes. A pénzügyminiszter döntése értelmében 120 önkormányzat részesült pályázati úton
vissza nem térítendő támogatásban a jó költségvetési adatszolgáltatásuk további
ösztönzéséért. A pályázat nem volt automatikus, egy órás szakmai tesztet kellett kitölteni.
Szerepelünk a 120 nyertes önkormányzat között.
A harmadik negyedévben további többletfeladattal növekszik munkánk. A lentebb felsorolt
jelentések, beszámolókon túl már a 2019. évi intézményi költségvetések tervezése, valamint a
2018. évi kiadások kontrollálása is részévé válik a napi munkánknak.
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 munkatársaknak is a harmadik negyedév okozza a legtöbb feladatot,
nagyobb teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása,
végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt.
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.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Államháztartásról szóló törvény 2018. július 25-i
módosítása kapcsán az európai uniós forrásból megítélt – fel nem használt - pályázati
összegeket – 941 millió forintot - Kincstári számlára utaltunk.
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében kérem a tisztelt Képviselőtestületet az év során, illetve a következő évre is kiható költségvetést érintő felelősségteljes
döntéseit!
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK
Tájékoztató a Széll Kálmán Ösztöndíjpályázatról:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évben már ötödik alakalommal hirdette meg a
Széll Kálmán Ösztöndíjpályázatot. A rendelet alapján a pályázati lehetőséget meghirdettük a
szokásos módon - hirdető táblákon, plakátokon, szentgotthárdi lapban, honlapon, Facebook
oldalon. A lehetőségről mindkét középiskola tájékoztatta az érintett diákokat is.
A pályázat beadási határideje: augusztus 31. volt. A határidőig mindösszesen öt pályázat
érkezett . Azok számára, akinek eredetileg a Széll Kálmán Ösztöndíj megalapításra került –
középiskolások – közülük idén három pályázatot adtak be. 5 főt támogatna az önkormányzat.
A felsőoktatásban tanulók számára hirdetett kategóriában 2 fő nyújtotta be pályázatát. Itt 3 főt
támogat az önkormányzat.
A benyújtott témavázlatok a kiírásának megfeleltek, a Bizottság mind az öt pályázó munkáját
elfogadta.
A témák, melyet a pályázók feldolgoznak és a témadolgozatot december 31-ig elkészítik:
- Környezetvédelem
- A nemzetközi jog és a kert kapcsolata
- A diákmunka lehetőségei és útvesztői Szentgotthárdon
- Hagyományok őrzése – Népszokások, népi játékok régen és ma
- Számítógépek mindenütt, avagy digitális élet a XXI. században
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-25/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete:
a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001.(XI.29.) önkormányzati rendelet
módosítás változtatást nem igényel.
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. szeptember
Képviselői felvetés a 2018. szeptember 19-i 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
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Szentgotthárd, 2018. október 24.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. október 19-én

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2016

HAT.SZÁM

231/2012.
111/2013.
192/2013.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nettó
505.000.000,-

nettó 426.208.381 nettó
Ft,102.164.199,-

2 000 000,-

2 000 000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
A csatorna-építési munkálatok
lezárultak.
Műszaki
átadásátvételre, üzembe helyezésre és
lakossági fórumra került sor
2018. március 27-én, május 25-én
megtörtént
a
beruházás
ünnepélyes átadása. A lakosság
ráköthet a csatornahálózatra.
Az önkormányzati tulajdonú utak
végleges helyreállítása megtörtént.
Az állami Közút fenntartásában
lévő Máriaújfalui út az első 400
m-es szakasz kivételével csak
2019. nyarán kerül véglegesen
helyreállításra, miután a csatorna
nyomvonala
megfelelően
tömörödött.
Digitális terepasztal német nyelvű
fejlesztése.
Kivitelezés
befejeződött,
elszámolás megtörtént, elfogadták
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CÍME

KIÍRÓ

SZEOB Játékvár Óvoda
TOP-1.4.1-15-VS1bővítése és energetikai
2016-00019
felújítása

Arany
János
Iskola
energetikai
fejlesztése TOP-3.2.1-15-VS1Szentgotthárdon
2016-00011

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

HAT.SZÁM

103/2016.
78/2018.
166/2018.

TELJES
ÖSSZEG

195.077.835,-

ELNYERT
ÖSSZEG

150.000.000,-

SAJÁT ERŐ

Közbeszerzési eljárás lezajlott.
Kivitelezési szerződés aláírásra
1.300.000,került. Kivitelező: TENDER Kft.
43.777.835,Kivitelezési határidő: 2019.05.15.
7.407.422,Költségnövekmény
igénylés
(további nem benyújtva MÁK-hoz.
elszámolható) Munkaterület átadás: 2018.08.31.
Kivitelezés folyamatban.

139/2016.
167/2018.

203.943.120,-

158.818.397,-

45.124.723,-

156/2016.

333.215.000,-

299.765.000

33.451.000,-

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

28 256 893,-

14 128 446,-

MEGJEGYZÉS

14 128 447,-

2. közbeszerzési eljárás lezajlott.
Kivitelezési szerződés aláírásra
került. Kivitelező: Axill Kft.
Kivitelezési határidő: 2019.04.30.
Költségnövekmény
igénylés
benyújtva MÁK-hoz.
Munkaterület átadás: 2018.08.28.
Kivitelezés
az
őszi
iskolai
szünetben kezdődik.
Közbeszerzési
folyamatban.

eljárás

Kivitelezés
lezárult,
műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium 106/2017.
HUNYADI
UTCA
FELÚJÍTÁSA

30.994.592,-

A Szentgotthárdi Ipari
Park
TOP-1.1.1-15-VS1alapinfrastruktúrájának 2016-00003
fejlesztése

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

102/2016.

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

MEGJEGYZÉS
Közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő, kivitelező UTPLAN
’95 Kft.
Kivitelezés megtörtént, de vannak
jövő évre áthúzódó munkák.
-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
került sor 2018.06.21-én.
2018 augusztusában az első
kifizetési kérelem benyújtásra
került, jelenleg elbírálás alatt. 
1. kifizetési kérelem elfogadva
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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 alkalmazás 16
kidolgozása
befejeződött.
2. jelentéstételi időszak eltelt / 2.

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
Munkaterület átadás megtörtént
2018. május 23-án. Bontási
munkák
a
projektterületen
lezárultak. A tómeder alakja a
Megrendelői
kérésnek
megfelelően
módosítva
lett,
jelenleg a tómeder vízzel feltöltése
megtörtént.
Elkészült a nyilvános toalett
födémszerkezete,
valamint
megkezdődtek
a
gépészeti
munkák (víz, villanyszerelés)
A
téglakerítés
megerősítése,
építése befejeződött.
Folyamatban vannak a sétányok
burkolatának kiépítési munkái
Készültség ~65 %.
Kialakításra
került
az
öntözőrendszer:
elkészült
a
víztározó
akna,
lehelyezésre
került
a
tározótartály,
a
szivattyúrendszer, valamint a
csepegtetőrendszer hálózat is
kiépítésre került.
A színpad hátfal tartószerkezet,
valamint a burkolat készültsége
75 %-os.
A 4.mérföldkő szerződés szerinti
teljesítési határideje 2018.10.31.
Ez 75%-os készültségi szintet
jelent.
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CÍME

Városarculat
és
termék fejlesztése

KIÍRÓ

helyi

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.
2018 augusztusában sem kaptunk
közelebbi információkat a projekt
megvalósításáról.

2018
októberében
Körmenden
egyeztetés
a
lehetséges
kivitelezésről,
megvalósítás
közelebb került.
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CÍME

Sportpark
kialakítása

KIÍRÓ

és

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

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

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.
2018 augusztusában sem ad
tájékoztatást
az
illetékes
Minisztérium a döntés várható
időpontjáról 2 év távlatából sem.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
Vidékfejlesztési
önkormányzati
utak Program
kezelését biztosító gépek

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas
Igazgatóság

Megyei

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
évszaknak
megfelelő
22.588.481,- Ft
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet
és
munkagépeket
beszerezni.
2.
hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor.
Megérkezett a Támogatói Okirat
a nyertes pályázatról, amit
követően
végül
a
Testület
visszalépett
a
projekt
megvalósításától. Az erről szóló
kérelmünket
benyújtottuk,
melynek feldolgozására várunk.
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület
részére
digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi
Iskola Vidékfejlesztési
71/2017.
főzőkonyhájának
Program
fejlesztése
Miniszterelnökség;
Önkormányzati
ASP
Közigazgatásés
rendszerhez
való
Közszolgáltatáscsatlakozás
országos
56/2017
fejlesztési Operatív
csatlakozási
Program
Irányító
konstrukcióban
Hatóság

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

0,- Ft

A projekt záró időpontja 2018.
június 30. volt. Megvalósítás
megtörtént,
elszámolás
feltöltésre került.

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

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium 119/2017
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2017

3.171.868,-Ft

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

723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft

199/2017.

2.000.000,- Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
0,-Ft
NYERT
szerződéskötés
megtörtént,
kivitelezés folyamatban
Kivitelezői szerződés aláírásra
került. Kivitelező: AXILL Kft.
202 fős 54 szobás munkásszállás
kerül
kialakításra.
Bontási
munkálatok
a
földszinten
befejeződtek. Az ablakok nagy
részét kicserélték. A tetőfelújítás
269.333.333,- Ft megtörtént. Bizonyos szinteken
elindult
a
falazás,
gipszkartonozás. Megtörént az
acélszerkezetek
tűzvédelmi
mázolása is a 3. szinten. A
kivitelezők 2 munkacsoportban
ütemszerűen haladnak.
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CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

174/2017.

62.476.885,- Ft

62.476.885,- Ft

0,- Ft

NYERT!
Támogatási
folyamatban.

TOP
Társadalmi
és Nemzetgazdasági
környezeti
szempontból Minisztérium
fenntartható
Regionális Fejlesztési
172/2017
turizmusfejlesztés:
Programokért
Időutazó
múzeum
a Felelős
Helyettes
Vargyai házban
Államtitkársága

199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft

Testvér-települési
Bethlen
Gábor
programok
és
258/2018
Alapkezelő Zrt.
együttműködések 2018

505.170,- Ft

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda 274/2017.
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
158/2018.
fejlesztése III. ütem

A szentgotthárdi
temető felújítása

zsidó

Magyarországi Zsidó
Örökség
62/2018.
Közalapítvány

elbírálás alatt

100.852.615,- Ft -

19.997.420,- Ft

10.000.000,-

szerződéskötés

NYERT!
Szerződéskötés folyamatban.

a mindenkori
reprezentációs Nem nyert forrsáhiány miatt
adó
A megpályázott összegnél 25,9
%-kal
magasabb
összegű
közbeszerzési ajánlat érkezett,
30.255.785,- Ft
így a Képviselő-testület elállt a
megállapodás aláírásától.
NEM VALÓSUL MEG.
A temető 10 éves fenntartását
vállalta az Önkormányzat.
NYERT 10 millió Ft-ot.
Csökkentett műszaki tartalom
megvalósításával:
csak
a
kőkerítés
építhető
meg.
Támogatási szerződés és a
támogatás
megérkezett.
Megvalósítás: 2019.05.31-ig.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
88/2018
2018 KOLOSTOR épület Belügyminisztérium
94/2018
28
db
ABLAK
FELÚJÍTÁSA a keleti
homlokzaton
Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2018

HUNGARIKUM 2018.
Rábatótfalu
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0
Kerthelyiség felújítása
VP6-19.2.1.-68-4-17

Földművelésügyi
Minisztérium

-

első Közép- és Keleteurópai Történelem
és
Társadalom 105/2018.
Kutatásáért
Közalapítvány
Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
272/2017.
(Leader)

és

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

20.096.050-, Ft

1.320.000, Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

10.048.025,- Ft

Elbírálás alatt:
van a pályázat

0,- Ft

tartaléklistán

A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
NYERT!
Szerződéskötés folyamatban
NYERT
Vargha Gábor könyv kiadásához
támogatást.
Támogatási
szerződéskötés
folyamatban.

1.000.000,-

1.000.000,-

-

2.500.000,- Ft

elbírálás alatt

0,- Ft

Elbírálás alatt

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

Elbírálás alatt
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CÍME
Szentgotthárdi
Vasvári béke

KIÍRÓ
csata

-

HAT.SZÁM

VP – Leader –
Térségek
közti 175/2017.
együttműködés

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

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1.500.000,- Ft

Elbírálás alatt
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. szeptember
10-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Városi
Gondozási
Szociális
és
Központ
Gyermekvédelmi
13/2017.
személygépkocsi
Főigazgatóság
beszerzés

TELJES ÖSSZEG

3.224.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0

NEM NYERT
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Tárgy: Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2018.
évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselőtestületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális
Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne
változtatni.
A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt
olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé
tárni azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel
évek óta visszatérő, meg nem oldódott problémák
I.
Beszámoló a 2017. évben elfogadott Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról:
1.) Belterületi ingatlanok:
„Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „Akasztó domb” nyugati oldalán (8 db telek) és keleti területén
elhelyezkedő területek értékesíthetőségének, illetve hasznosíthatóságának
vizsgálata
- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni,
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban Rábakethelyi és
Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét célszerű
megteremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési
tervet kell készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is
tartalmazza.
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Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek
kialakításához szükséges ingatlanokat meg kell vásárolni, majd művelés alól kivonni, s
telekalakítást követően közművesíteni.
József A. u. 29. és 33 sz. alatti beépítetlen területek hasznosítását szorgalmazni kell – az
ingatlanok fejlesztésére elképzelés(eke)t kell készíteni.
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park KFT
működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba vállalkozások
letelepítéséről gondoskodni kell.
További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek megszerzése
által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második ütemben az Ipari Park
III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út közt) szükséges
területek megszerzése a magyar államtól.
A városi sporttelep tulajdonjogának rendezéséhez a szükséges, Képviselő – testület által
elfogadott megállapodást alá kell írni, annak üzemeltetéséről gondoskodni kell.”
- A már 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a
volt ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem
került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a
„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így
sem jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető
telkek után, de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész, ill. azon
belül az ingatlanok elhelyezkedése) jelenleg nem vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen
ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási
költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt eredményeznek.
- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető közművesített építési telkek - mint amilyen
éveken keresztül volt a Felső mező - elfogytak.
Néhány, a Vakarcs K. úttól déli irányban lévő területet egy kivételével 100%-ban
megvásároltuk (de megvétele folyamatban van), itt több építési telek kialakítható lesz. Ezen
ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd telekalakítást követően közművesíteni kell, s
ezután értékesíthetővé válnak. A nehézésget legfőképp az okozza, hogy a közúthoz közel eső
kis területnagyságú telkeknek nagyon sok tulajdonosa van, s nehéz felvenni velük a
kapcsolatot, ill a vételárról megegyezni, mivel valakinek csak pár száz forint jut a vételárból.
- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban:
Az elfogadott településrendezési eszközök a telkek kertvárosias lakóterületi hasznosítását
lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges.
Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük
többszörösébe kerülnének.
A Testület döntött az ingatlanok értékesítéséről, vételáráról melyeket meg is hirdettünk.
Ingatlant az általunk értékbecsültetett áron eddig még nem tudtunk eladni – a terület
közművesítése nélkül ez nehezen fog megtörténni, a közművesítésre viszont anyagi forrással
nem rendelkezünk. Az érdeklődőknél nagymértékű bizonytalanságot jelent az, hogy nem
ismert a telkekre jutó közművesítés költsége, a beépthetőség időpontjának a meghatározása,
az építőközösség létrehozása sikerül-e.
-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan: Az elfogadott településrendezési eszközök a
telek kertvárosias lakóterületi hasznosítását lehetővé teszik - közművesítés, útépítés
szükséges. Az I. ütemben megvalósítható, Vadvirág utcai megközelítéssel legalább 10 db
építési telek kialakítható - közmű- és útfejlesztés szükséges. Az elmúlt időszakban beruházási
szempontból változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén
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lehetne azon terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni. A
legnagyobb problémát okozza a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe
van adva, továbbá Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került.
-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János
erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa
kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása
következtében az ingatlan értékesebbé válik.
- „A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a
hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé.
Jelenleg a Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműtervek vannak készen,
jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk hozzá. Még 2003-ban az akkori Gazdasági,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta kettő ütemre bontani a
megvalósítást. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 45 építési telek
kerülhetne kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására akkori árakon cca.
12.0 mFt, a szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. Pénz
ehhez azóta sem lett rendelve.
(A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához
(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.)
További problémát jelenthet, hogy a kb. száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak
kettőszáznál is több tulajdonosa van. Az elmúlt években ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről
írtunk, mindez ma is aktuális, illetve az elmúlt évben ezen a területen változás nem történt.
Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.
A József A. u. 29. és 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és az 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok
értékesítése folymatban van, szerzdőés kötés előtt állunk az ÉPBEST Hungary Kft-vel.
Jelnelg az MNV ZRT. nyilatkozatát várjuk az elővásárlási joggal kapcsolatosan.
- A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására
a Képviselő-testület 176/2018. sz. határozata alapján megállapodás köttetett az ÉPBEST
Hungary Kft-vel, mely ingatlanon lakásokat tartalmazó társasház épül, s a beruházást
követően az Önkormányzat 1 db., legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakáshoz jut.
- Dr. Augustin-Gyurits Katalin által felajánlott szentgotthárdi 04/14 (10.553 m2) és 04/16
(10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlása megtörtént, az ingatlanok az Önkormányzat
tulajdonába kerültek. A Testület a 82/2018. sz. határozata alapján az ingatlanok
idegenforgalmi fejlesztéséhez befektető partnert keres. A 04/16 hrsz-ú ingatlan tulajdoni
lapjára nagyvízi mederben való elhelyezkedés van bejegyezve, melynek törlése a terület
feltöltését és geodéziai magassági felmérését követően indítható el.
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte a
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen
növelte a tulajdonában lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek
részére maga az Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés volt
az ingatlanokra, 2018-ban a RABACSA KFT. részére 8,2 ha-os területet értékesítettünk és
előrehaladott tárgyalások folynak más befektetőkkel is.
- A Testület döntött további terjeszkedési igényekről is a 2015. évben, 66/2015 és a 190/2015.
sz. határozatával, melyben két ütemre osztva, első körben az Ipari Park II-ben 4 db, kb. 6.8 ha
Állami tulajdonban lévő terület megszerzését célozta meg, második ütemben az Ipari Park IIInak nevezett területen, az árapasztó vápától északra és az M8-as gyorsforgalmi úttól délre
lévő mintegy 35-40 ha területet kívánja megszerezni.
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Az Ipari Park II-ben lévő termőföldek a 0256/5 és a 0269/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
megtörtént, melyek közül a 0269/9 hrsz-ú ingtalan belterületbe vonása folymatban van s
annak értékesítésről is döntött a Testület a RABACSA KFT. számára.
Az 1615 hrsz-ú útat térítésmentesen átvettük.
Az Ipari Park III estében, vápától északra lévő területekkel az M8-as gyorsforgalmi úthoz
szükséges telekalakítást követően lehet továbblépni.
Az Önkormányzata által elnyert „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának
fejlesztése”, TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 pályázati projekt összköltsége 478.000.000,- Ft,
100%-os támogatási intenzitás mellett. A gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív a
térségben, ezért az ipari park fejlesztését és bővítését valósítjuk meg a projekt keretében az
M8-as gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláig. Az Ipari Park „II. ütem” elnevezésű területén
közlekedőfelület kialakítása (egyesített kerékpárút- és járda), valamint az autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése történik meg a projekt keretében. A II. ütem fejlesztéseire kiírt
közbeszerzési eljárás a végéhez közeledik, és a sikeres lezárását követően sor kerülhet a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással a kivitelezői szerződésmegkötésére, majd a
munkaterület átadást követően elindulhat a II. ütem fizikai megvalósítás. Az ipari parkban
már működő és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozások számára az alapinfrastruktúra
kialakítása elengedhetetlen, így ezen vállalkozások térségbe vonzásához, illetve
megtartásához szükséges a III. ütemmel történő bővítés is, a projekt által a közlekedési
infrastruktúra (út) kiépítésével és a teljes közművesítéssel (víz, csatorna, áram,
közvilágítás). A III. ütem kialakításához - az árapasztó vápa és a tervezett M8-as
gyorsforgalmi út között - szükséges volt a területek megszerzése is a magyar államtól, a
kisajátítási eljárás 2018. nyarán megtörtént. A fejlesztéshez szükséges területek már az
önkormányzat tulajdonában vannak. Október végére a III. ütem építési engedélyei
rendelkezésre állnak, mely alapján megindítható a III. ütem kivitelezésére irányuló
közbeszerzési eljárás. Optimális esetben még ez évben (akár december elején) megtörténhet e
projektrész megvalósítására irányuló kivitelezési szerződés megkötése. A projekt
tervezett fizikai befejezési határideje: 2019. december 31. A projekt zárása: 2020. március
31.
- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező
területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak, egy földhivatali jognyilatkozat
aláírása hiányzik a Klub részéről. A tulajdonjog rendezése, az eredeti tulajdoni állapot
visszaállítása folyamatban van, a Képviselő – testület ebben a kérdésben döntést is hozott a
megállapodás elfogadásáról – ennek azonban 2018-ban nem szereztünk érvényt. !
2.) Külterületi ingatlanok:
„2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, szántó,)
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú
ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért.
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre
vonatkozó külön előírások:
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
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- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.1.)
Az
Önkormányzati
tulajdonú
illetve
résztulajdonú
erdőkkel,
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az
erdőgazdálkodó a felelős.
- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi
ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen ingatlanok
a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.)
Az idei évben eddig nem került értékestésre ilyen ingatlan, illetve most van folymatban 1 db.
külterületi ingatlan értékesítés az Őrségi Nemezeti Park részére.
2014. év decemberében 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot, de az ingatlanok a testület
300/2014. sz. határozata alapján egyelőre nem kerülnek értékesítésre, mivel az NFA-val
történő csereügylet céljából – mely a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű
ingatlan kiskertek megszerzését célozza - a 299/2014. sz. határozat alapján felajánlásra
került. Azóta ebben előrelépés nem történt bár az NFA-tól kértek feljegyzést – legutóbb arról,
hogy mi is a probléma lényege s hogy miért nem tudja az Önkormányzat jogszabály szerint
megszerezni a területet, ha nem módosítanak jogszabályt. Azóta sem az NFA felől, sem
máshonnan nem történt semmit. A kerteket szépen csendben használja a kertbarát egyesület..
ill a szentgotthárdi lakosok..
- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan
forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség
megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van
lehetőség.
Erdő ingatlan 2018. évben ezidáig nem került értékesítésre.
- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az
erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag
miatt.
3.) Önkormányzati bérlakások:
Lakások:
„Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakásigénylők nagy számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét, az új építésű (8 éven belül épült)
lakások bérleti díjának megállapításához plusz kategóriát kell beépíteni a lakbérek
megállapításáról szóló rendeletben szabályozott jelenlegi korrekciós tényezők közé.
A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanya” további fejlesztését,
átépítését napirenden kell tartani. A munkásszálló kialakítására benyújtott pályázat
sikeressége és megvalósulást követően annak üzemeltetéséről, s maximális
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kihasználtságáról gondoskodni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek
hasznosítására is fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.”
”
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyar Államtól térítésmentesen megkapta a
„Kethelyi laktanyát” azzal a feltétellel, hogy ott szociális bérlakások kialakítást valósítja meg.
A laktanya 2014.09.19-n birtokba adása megtörtént.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. augusztusi ülésén a 199/2017. számú képviselőtestületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági
Minisztérium kiírásában a 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet alapján meghirdetett, a
„Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében benyújtható
felhívásra, azzal a céllal, hogy Szentgotthárd – Rábakethelyi egykori laktanyaépületben
(Szentgotthárd, Kossuth L. út 103.) munkásszállást alakítson ki. A pályázatot megnyertünk,
aminek keretében 202 fős, 54 szobás munkásszállás kerül kialakításra. A kivitelezés
folymatban van, Vállalkozási szerződés szerinti várható befejezési idő: 2018. decmeber.
A pályázat keretén belül 10 év volt előírva üzemeltetésre, de az üzemeltetést vállaló nyertes
AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmi KFt. 15 év üzemeltetés időt vállalt.
Mivel a térítésmentes tulajdonba adás célja a megkötött szerződés alapján szociális lakások
kialakítása volt, ezért kezdeményeztük a felhasználási cél kiegészítését a munkásszálló
kialakítása végett az MNV Zrt. felé,
- 2018. évben a költségvetési helyzetünk sajnálatosan rossz helyzetben van/volt ezért
szükésgessé vált lakások értrékesítése is, hogy további bevételekre tegyünk szert.
- 2018. első felében megtörtént a Szentgotthárd, Széll K. tér 20. társasház 4. emeltén 3 db.
lakás hazsnálatba vétele. A lakásokat első körben a Testület értékesítésre hirdette meg, de
vételi ajánlat hiányában azok piaci alaponk erültek meghirdetésre bérbeadásra.
- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és
egy üzletből álló társasház –az üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) alatti ingatlan
homlokzatának s tetőzetének felújítása a költségvetés helyzete végett elmaradt, viszont
Vincze Csaba tulajdonostárs kezdeményezte az épült padlásterének beépítését, melyért
cserébe az épület homlokzatát felújítja. A Képviselő-testület 204/2018. sz. határozata lapján
egtyetértett ezen kezdeményezéssel.
Továbbá a Szécheniy u. 10. és egyéb lakóházas igatlanok hasznosítása végett számolni kell, a
2. helyen álló Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz .alatti lakóház (3 lakásból álló társasház)
földszintjén lévő 2 db. nagy alapterületű lakás átalakításával is, ahol 3-4 db. lakás lenne
kialakítható, mely finanszírozását a 2019. évi költségvetésben tervezni kellene, vagy pályázat
esetén forrást szerezni rá.
- A Sztg. Széchenyi u. 10. sz. alatti társasházi ingatlanra az épület elbontásával új lakásokat,
társasházat szeretnénk építtetni. A jelenlegi 4 db. lakás helyett új építésű lakást kapunk. Ezen
új lakás/lakások piaci alapú bérbeadásával több bevételre teszünk szert, mint a jelenlegi
szociális alapú lakbérekkel. itt az elsődleges probléma az ott lakó bérlők elhelyezése...)
- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások
–ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten
elsősorban piaci alapon kerülnek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb
bevételre lehet szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni
felújításra is.
- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen
komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években –
1990. óta - megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része jó állapotú és a piaci értéke
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magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke
esetenként igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi
forrást évről-évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati
tulajdonú ingatlanok (melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi
években az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió, 2017-ben: 15,4 Millió, 2018-ban
ilyen célra a kialakult helyzet miatt nem került sor.
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a
bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.
Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), a hivatal épületének felújítását,
tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
- Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2018-ban nem került sor.
- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.
Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartottuk megvalósíthatónak!
- A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat
értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs
további bérbeadása mellett döntött. Továbbá vételi kérelmet nem támogatott.
A garázsok bérbeadásából 2017. évben 2.814.505.- Ft bevétel keletkezett.
Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a
fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni
kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő
átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.
5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi kontrollt
kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati
feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját a következő évben ki
kell alakítani.”
- Az üzletrészünk (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben sem került sor
mivel nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása.
- A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a GotthárdTherm kft esetében inkább elsősorban még mindig az ügyvezető és a polgármester, kisebb
részben a kft felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetések formájában
történik.

32

- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll
heti szinten megtörténik.
- Igen jelentős, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft teljes üzletrésze Szentgotthárd Város
Önkormányzatáé lett. A cégnek hatékonyan működő vezetőre van szüksége..
II. Vagyonkezelői jog létesítése
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető vagyonkezelői
jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is ennek
fontosságát tartalmazza.
Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és a
Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, működtetésük a
tankerületi központot illeti meg,
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a
sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes
egészében az önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra
fontos feladat ezen a területen.”
A III. Béla Szakképző Iskola vagyonkezelésbe adása megtörtént a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal részére.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január
1-től a köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központot illeti meg, így azok az
illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerültek.
Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a sportterek
(Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása teljes egészében az Önkormányzatnál maradt.
III.

Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és
működtetése Szentgotthárdon

„- A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET Szentgotthárdi
Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott részének
működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé válik. Továbbra is
nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal és a kft között.
Ehhez kapcsolódhat a Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése is melynek keretében ezt a
szervezettet is be kel vonni az önkormányzati feladatok megoldásába, Az önkormányzat
vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a
vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a
kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A
vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
- Az elnyert, ingatlanok fejlesztését is magával hozó pályázati projektek megvalósítása során
jelentős változás következik be ingatlanvagyonunkban.: Ipari Park III. kialakítása kapcsán
területek megszerzésére és azok fejlesztésére lesz szükség.
A Kossuth L. u. – Kethelyi út kerékpárút fejlesztése, a Várkert fejlesztés és a pályázat
sikeressége esetén a Laktanya fejlesztése során jelentősen növekedni fog az érintett területek
állaga és vagyoni értéke, ugyanakkor fel kell készülni az azok üzemeltetésével kapcsolatosan
felmerülő üzemeltetői feladatok növekedésével is.”
A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően
folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása befejeződött, a
tartozások rendezése megtörtént, a követelések behajtása folyamatban van- ez átszállt az
Önkormányzatra. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol napi egyeztetés történik a
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Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a
közterület-felügyelettel. A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése folyamatos feladat. A
SZET Szentgotthárdi Kft és Szentgotthárdi Ipari Park Kft ügyvezetője ez év közepétől ismét
ugyanaz a személy.
6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban
1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2017. és 2018-as
év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve):
2018.01.01–
2017.
2018.10.15.
Az ingatlanok
értékesítésből származó
17.521.e-Ft
40.937.e-Ft
bevételek összesen (bruttó)
Ebből:
2018.01.01–
2017.
2018.10.15.
Lakás értékesítésből
8.530.e.-Ft
40.137.e.-Ft
származó bevétel
Nem lakás célú helyiség
értékesítéséből
0.-Ft
0. -Ft
szárm.bev.(bruttó)
Telek értékesítésből
7.142.e. –Ft
0.-Ft
származó bevétel (bruttó)
Egyéb terület értékesítésből
1.850.e -Ft
800.e.-Ft
származó bevétel
Ipari Park terület
értékesítéséből származó
0.-Ft
0.-Ft
önkormányzati bevétel
2.) Üzletrész értékesítés: 2017-ben: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság
részvényeinek értékesítése: 27.087.-Ft
3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:
2017-ben: 0.-Ft
4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok
kivételével)
2012-ben: 2.237.817.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 985.775.-Ft Elamen Zrt. (továbbá Áfa
mentességünk van 2012-től)
2013-ban: 3.308.978.-Ft, ebből 541.300.-Ft Elamen Zrt.
2014-ben: 5.397.804.-Ft (ebből: közterület: 3.969.189.-, haszonbérlet: 1.428.615.-Ft)
2015-ben: 8.473.853.-Ft (ebből közterület: 2.221.934.-Ft, haszonbérlet: 1.451.919.-Ft,
Charpatia vízerőmű: 4.800.000.-Ft, tekepálya: 542.830.-Ft)
2016-ban: 3.547.312.-Ft (ebből közterület: 1.724.091.-Ft, haszonbérlet: 1.354.971.-Ft,
tekepálya: 468.250.-Ft)
2017-ben: 6.290.269.-Ft, (ebből közterület: 2.094.115.-Ft, haszonbérlet: 1.388.804.-Ft,
tekepálya: 407.350.-Ft, Charpatia vízerőmű: 2.400.000.-Ft)
5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:
2012-ben: 26.194.e.-Ft (A bérleti díj bevételek az üzleteladások végett csökkennek évrőlévre, az inflációval történő emelések ellenére is)
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2013-ban: 27.661.e.-Ft.
2014-ben: 25.939.297.-Ft
2015-ben: 30.699.500.-Ft
2016-ban: 30.883.117.-Ft
2017-ben: 33.002.043.-Ft
6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából
származó bevételek összege:
2013-ban: 7.229.603.-Ft
2014-ben: 8.473.847.-Ft
2015-ben: 8.448.885.-Ft
2016-ban: 8.259.660.-Ft
2017-ben: 9.805.405.-Ft
7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:
2017.
2018.01.01– 2018.10.15.
21.761.e.-Ft
27.739.e. –Ft*
*Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db lakás vételárát is tartalmazza, mely több részletben került
kifizetésre.
2018-ban: a 01/14 és 014/16 hrsz-ú ingatlanok vételár rész: 30.355.500.8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke:
2015: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft
2016.ban: hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken.
2017-ben: Ipari Park II-ben 1615 hrsz.: 2.860.000.-Ft
9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Javaslat:…………………………………………………………………………………..
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2018. évre
vonatkozó az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző
Szentgotthárd, 2018. október 16.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet: kék színnel jelölt: új, módosítások, piros színnel jelölt részek a törlendők.

A 2018.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási
irányelvek
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:
I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő)
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek
1.) Belterületi ingatlanok:
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „Akasztó domb” nyugati oldalán (8 db telek) és keleti területén
elhelyezkedő
területek
értékesíthetőségének,
illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata, út-, illetve közműépítés céljából
építőközösség létrehozása.
- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi
ingatlanok esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon
értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles
befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha)
hasznosítása a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Építési telkek kialakítása érdekében a Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca
kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakításához szükséges ingatlanok
értékesítését ekő kell készíteni..
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park
KFT működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba
vállalkozások letelepítéséről gondoskodni kell.
További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as
gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése a magyar államtól.
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A városi sporttelep tulajdonjogának rendezéséhez a szükséges, Képviselő – testület
által elfogadott megállapodást alá kell írni, annak üzemeltetéséről gondoskodni
kell. .
2.) Külterületi ingatlanok:
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő,
szántó,)
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú
ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért.
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a
mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az
erdőkre vonatkozó külön előírások:
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a
mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.1.)
Az
Önkormányzati
tulajdonú
illetve
résztulajdonú
erdőkkel,
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az
erdőgazdálkodó a felelős.
2.3.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül más
célú hasznosításra tervezett ingatlanok:
A szentgotthárdi 04/14 (szántó, legelő, 10.553 m2) és 04/16 (szántó, rét, legelő
10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok hasznosítására, idegenforgalmi fejlesztéséhez
befektető partnert keresése szükésges.
3.) Lakások:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakásigénylők nagy számát.
191/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület „Kethelyi laktanya” munkásszállóvá történő
átépítését követően annak üzemeltetéséről, s maximális kihasználtságáról
gondoskodni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek hasznosítására is fejlesztési
elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.
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4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy
a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.
Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), a hivatal épületének
felújítását, tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének
előfeltétele a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan
megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös
üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat
számára előnyös formában is.
5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját
valamennyi szervezet esetében egységes elvek alapján a következő évben ki kell
alakítani.
II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető
vagyonkezelői
jog
alapításának
lehetőségét
szorgalmazni
kell.
A
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.
Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és
a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak,
működtetésük a tankerületi központot illeti meg,
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben
a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok
teljes egészében az önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása
városi sportcélokra fontos feladat ezen a területen.
IV.

Hatékony
önkormányzati
vagyongazdálkodási
kialakítása és működtetése Szentgotthárdon

rendszer

- A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon
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meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon
kezelőjévé válik. Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Ehhez kapcsolódhat a Szentgotthárdi Ipari
Park Kft működtetése is melynek keretében ezt a szervezettet is be kell vonni az
önkormányzati feladatok megoldásába, Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek
a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy
sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a
városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A
vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése
is a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
- Az elnyert, ingatlanok fejlesztését is magával hozó pályázati projektek
megvalósítása során jelentős változás következik be ingatlanvagyonunkban.: Ipari
Park III. kialakítása kapcsán területek megszerzésére és azok fejlesztésére lesz
szükség.
A Kossuth L. u. – Kethelyi út kerékpárút fejlesztése, a Várkert fejlesztés és a pályázat
sikeressége esetén a Laktanya fejlesztése során jelentősen növekedni fog az érintett
területek állaga és vagyoni értéke. .
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Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete:
Értékesítésre javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok:
Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Hrsz.
forgalomképesség
műv.ág:
Srsz.
1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes törvény a. (3) szántó (1)

terület
AK
Eladási ár
Elhelyezkedés
(m2) szántó
(Ft)
1950
1.83
74 649
Sztg-Farkasfa

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan
Hrsz.

Műv.ág
műv.ág: területe
m2

forgalomképesség

Srsz.

AK Eladási ár
Elhelyezkedés
legelő (Ft)

1

__0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

legelő (3)

2961

0.62

2

__0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

legelő (3)

950

0.33

10 116 Rábafüzes-Jakabh.
közt Észak

5 385

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok
Hrsz.

Összterület
tulajdon
m2

m2

1 ___036/103/_/
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

__0104/100/_/
__0651/_34/_/
__0699/_11/_/
__0699/_12/_/
__0699/_14/_/
__0699/_16/_/
__0699/_17/_/
__0699/_18/_/
__0699/_19/_/
__0699/_21/_/
__0699/_22/_/
__0703/__6/_/
__0707/__4/_/
__0741/105/_/
__0775/_52/_/
__0795/_11/_/
__0795/_11/_/
__0798/_39/_/
__0817/_33/_/
__0826/__3/_/
__0826/__4/_/
__0826/_16/_/
__0828/_20/_/

3960
2067
3783
1619
896
945
2383
1034
1098
910
807
1491
478
986
5157
3246
2828
2160
2534
2582
1447
778
1738
260
2138

1320
689
1891
72
50
53
132
57
61
51
45
83
27
55
368
541
566
360
422
143
482
43
97
26
119

Önk.
Részarány

műv-ág:

AK

3/9
3/9
4/8
8 / 180
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 42
8 / 48
4 / 20
8 / 48
8 / 48
1 / 18
4 / 12
1 / 18
1/8
1 / 10
3 / 54

szántó (1)
rét (2)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
szántó (1)
rét (2)
rét (2)

15.84
8.27
1.32
4.23
0.97
1.02
2.57
1.12
1.19
0.98
0.87
1.61
0.52
0.35
5.57
3.05
0.99
0.67
0.89
0.8
0.51
0.49
1.09
0.28
0.75

Eladási ár
(Ft.)

305 341

Elhelyezkedés

Sztg-Rábakethely

21 532 Sztg-Zsidah.
7 674 Sztg-Máriaújf.
1 766
1 867
4 646
2 015
2 157
1 792
1 583
2 925
959
637
12 971
20 736
6 466
9 392
Sztg-Farkasfa

Önk.

Srsz.

9 392
1 807
5 544
1 105
2 482
914
1 362
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Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete:
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok:
Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1
Hrsz.
___070/_19/_/
___070/_22/_/
___075/__2/_/
__0402/___/_/
__0412/___/_/
__0413/___/_/
__0422/___/_/
__0425/___/_/
__0427/___/_/
__0440/___/_/
__0807/_47/_/
__0835/__9/_/

tulajdoni viszony
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

Elhelyezkedés

Hársas Tó és Zsida között
Sztg. Zrínyi u. vége
R.füzes Északra
R.füzes- Jakabháza között
Északra
Sztg-Rábafüzes Észak
Rábafüzes Észak-Határ
Sztg-Farkasfa
Rábatótfalu-Tégalgyár mögött

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26

Hrsz.

összterület
m2

Önk.
Tulajd.
m2

___054/_18/_/
___054/_20/_/
___054/_24/_/
___054/_26/_/
___054/_46/_/
___054/_49/_/
___054/_52/_/
___054/_61/_/
___055/_13/_/
___055/_20/_/
___055/_26/_/
___055/_27/_/
___055/_36/_/
___057/_10/_/
___057/_18/_/
___057/_24/_/
___057/_28/_/
___059/_33/_/
___059/_42/_/
___059/_43/_/
___059/_49/_/
___059/_56/_/
___070/_13/_/
___070/_14/_/
___070/_53/_/
___070/_54/_/

3665
1.1570 m2
1.1328 m2
5544 m2
4184 m2
4370 m2
7091 m2
1.4098 m2
256 m2
369 m2
330 m2
268 m2
734 m2
286 m2
504 m2
1162
568 m2
1583 m2
467 m2
574 m2
502 m2
398 m2
3870 m2
1.0334 m2
8184 m2
8429 m2

1629
2892 m2
3304 m2
2464 m2
523 m2
1457 m2
2364 m2
2820 m2
6 m2
164 m2
111 m2
15 m2
245 m2
143 m2
378 m2
581 m2
5 m2
528 m2
27 m2
191 m2
223 m2
9 m2
3225 m2
2583 m2
468 m2
2810 m2

erdő műv.
ág területe
Önk-i részarány
(erdő
részarány)
24 / 54
3665
3/12
1.1570 m2
21 / 72
1.1328 m2
48 / 108
5544 m2
2/16
4184 m2
4/12
4370 m2
8/24
7091 m2
2/10
1.4098 m2
15 / 630
256 m2
48 / 108
369 m2
8/24
330 m2
1260 / 22050
268 m2
48 / 144
734 m2
1/2
281 m2
3/4
504 m2
1/2
1162
96 / 12096
568 m2
48 / 144
1583 m2
1260 / 22050
467 m2
8/24
574 m2
48 / 108
502 m2
15 / 630
398 m2
120 / 144
3870 m2
6/24
1.0334 m2
1260 / 22050
8184 m2
8/24
8429 m2

Elhelyezkedés

Sztg. Hársas tó ésZsida közti terület

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

erdő műv.
összterület ág területe
m2
(erdő
részarány)
1694 m2
1694 m2
1709 m2
1709 m2
332 m2
332 m2
1279 m2
1279 m2
1224 m2
1224 m2
1334 m2
1334 m2
2242 m2
2242 m2
725 m2
725 m2
6827 m2
6827 m2
2840 m2
2840 m2
2977 m2
2977 m2
2119 m2
2119 m2
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2268 m2
43 m2
67 m2
2
36
85 m2
4 m2
1958 m2
374 m2
801 m2
1774 m2
1670 m2
404 m2
980 m2
1981 m2
590 m2
246 m2
1196 m2
632 m2
5498 m2
229 m2
4039 m2
88 m2
1112 m2
4929 m2
2612 m2
5995 m2
3722 m2
2898 m2
2694 m2
307 m2
867 m2
318 m2

15 / 630
672 / 12096
15 / 630
1260 / 22050
8/24
672 / 12096
672 / 12096
2/4
2/4
2/4
2/8
2/8
6 / 48
2/8
23 / 48
4/12
3/24
4/8
4/12
2/4
8 / 120
8 / 40
1/10
8 / 40
60 / 360
60 / 360
81 / 255
81 / 255
23 / 48
21 / 96
8 / 120
8 / 120
5 / 60

__0703/__3/_/
__0703/_16/_/

3420 m2
3219 m2

684 m2
644 m2

12 / 60
1/5

__0711/_20/_/
__0711/_24/_/
__0718/__2/_/
__0718/__3/_/
__0726/__7/_/
__0731/179/_/
__0741/__9/_/
__0741/_26/_/
__0741/_31/_/
__0741/_41/_/
__0741/111/_/
__0741/112/_/
__0741/138/_/
__0741/139/_/
__0741/141/_/
__0741/143/_/
__0745/__4/_/

7996 m2
2.0106 m2
2753 m2
2731 m2
3072 m2
903 m2
1117 m2
4186 m2
856 m2
4700 m2
1272 m2
1990 m2
6732 m2
2922 m2
1363 m2
676 m2
2815 m2

5331 m2
1127 m2
918 m2
910 m2
1024 m2
151 m2
559 m2
2791 m2
161 m2
2350 m2
424 m2
618 m2
4208 m2
1461 m2
341 m2
127 m2
528 m2

10/15
2 / 36
6/18
24 / 72
48 / 144
8 / 48
2/4
18 / 27
15 / 80
2/4
6/18
6/18
25 / 40
2/4
120 / 480
15 / 80
15 / 80

5102 m2
768 m2
2827 m2
36
108
1521 m2
76 m2
3915 m2
747 m2
1601 m2
7097 m2
6679 m2
3235 m2
3920 m2
4135 m2
1769 m2
1972 m2
2392 m2
1895 m2
1.0996 m2
3436 m2
2.0193 m2
877 m2
5559 m2
2.9576 m2
1.5673 m2
1.8874 m2
1.1718 m2
6049 m2
1.3548 m2
4604 m2
1.3002 m2
3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ

Sztg-Zsida

5102 m2
768 m2
2827 m2
36
108
1521 m2
76 m2
3915 m2
747 m2
1601 m2
7097 m2
6679 m2
3235 m2
3920 m2
4135 m2
1769 m2
1972 m2
2392 m2
1895 m2
1.0996 m2
3436 m2
2.0193 m2
877 m2
5559 m2
2.9576 m2
1.5673 m2
1.8874 m2
1.1718 m2
6049 m2
1.3548 m2
4604 m2
1.3002 m2
3821 m2

Sztg.-Zsidahegy

___070/_67/_/
___070/_73/_/
___070/_77/_/
___088/__1/_/
___088/__2/_/
___088/_11/_/
___088/_43/_/
___097/_15/_/
___097/_18/_/
___097/_21/_/
___097/_51/_/
___097/_53/_/
___097/_58/_/
___099/__5/_/
___099/__6/_/
__0100/__5/_/
__0100/_17/_/
__0104/_18/_/
__0104/_35/_/
__0104/_58/_/
__0104/_67/_/
__0104/_70/_/
__0104/_71/_/
__0104/_74/_/
__0104/_87/_/
__0110/_15/_/
__0110/_17/_/
__0112/__1/_/
__0119/__2/_/
__0119/__9/_/
__0119/_33/_/
__0121/__2/_/
__0439/___/_/

3420 m2
3219 m2
7996 m2
2.0106 m2
2753 m2
2731 m2
3072 m2
903 m2
1117 m2
4186 m2
856 m2
4700 m2
1272 m2
1990 m2
6732 m2
2922 m2
1363 m2
676 m2
2815 m2

Sztg-Farkasfa

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

42

__0745/__7/_/
__0745/_11/_/
__0745/_12/_/
__0745/_17/_/
__0745/_26/_/
__0745/_51/_/
__0745/_54/_/
__0745/_57/_/
__0762/__4/_/
__0762/__8/_/
__0762/_10/_/
__0762/_11/_/
__0762/_29/_/
__0765/__4/_/
__0767/__5/_/
__0767/_13/_/
__0767/_16/_/
__0767/_18/_/
__0767/_20/_/
__0770/_35/_/
__0770/_55/_/
__0770/_57/_/
__0770/_68/_/
__0770/_76/_/
__0775/_26/_/
__0775/_32/_/
__0775/_48/_/
__0775/_55/_/
__0775/_58/_/
__0775/_74/_/
__0775/_79/_/
__0775/_81/_/
__0775/_89/_/
__0775/104/_/
__0775/106/_/
__0775/107/_/
__0775/110/_/
__0775/120/_/
__0775/126/_/
__0775/129/_/
__0777/_19/_/
__0777/_20/_/
__0777/_29/_/
__0777/_32/_/
__0777/_35/_/
__0777/_37/_/
__0779/__6/_/
__0779/_15/_/
__0779/_20/_/
__0779/_21/_/
__0779/_34/_/
__0779/_50/_/
__0779/_62/_/
__0779/_66/_/

1.2567 m2 3142 m2
120 / 480
5685 m2 3790 m2
12/18
3227 m2
605 m2
15 / 80
3684 m2
461 m2
3/24
2651 m2 1326 m2
2/4
1036 m2
207 m2
4/20
449 m2
90 m2
4/20
3296 m2
165 m2
18 / 360
1636 m2
545 m2
5/15
6698 m2
372 m2
2 / 36
8505 m2
473 m2
2 / 36
1.1474 m2
637 m2
2 / 36
3908 m2
651 m2
1/6
1393 m2
464 m2
5/15
4920
984
36 / 180
2.6117 m2 1451 m2
2 / 36
3.1007 m2 9819 m2
57 / 180
5857
1171
36 / 180
5385 m2 1077 m2
36 / 180
1.5892 m2 5297 m2
48 / 144
1.0594 m2 6621 m2
25 / 40
7467 m2 3734 m2
2/4
6093 m2 1333 m2
7 / 32
8259 m2 1377 m2
3/18
109 m2
14 m2
15 / 120
1743 m2
349 m2
4/20
3070 m2
614 m2
4/20
2465 m2 1233 m2
2/4
1.0288 m2 5141 m2
2/4
3388 m2
677 m2 23328 / 166640
3249 m2
650 m2 23328 / 166640
948 m2
190 m2
36 / 180
2068 m2
414 m2
36 / 180
923 m2
185 m2
36 / 180
498 m2
100 m2
36 / 180
3842 m2
768 m2
36 / 180
4360 m2
872 m2
36 / 180
9542 m2 4771 m2
1/2
4877 m2
975 m2
36 / 180
2935 m2
587 m2
36 / 180
1835 m2
229 m2
15 / 120
7860 m2 2858 m2
12 / 33
2.1449 m2 7150 m2
1/3
1.0222 m2 5111 m2
1/2
9904 m2 5777 m2
14 / 24
3445 m2
646 m2
15 / 80
805 m2
45 m2
6 / 108
7622 m2
423 m2
6 / 108
677 m2
395 m2
14 / 24
159
30 m2
15 / 80
2.5830 m2 1435 m2
6 / 108
4667 m2 2593 m2
60 / 180
1.6066 m2 10041 m2
25 / 40
5289 m2 1744 m2
12 / 36

1.2567 m2
5685 m2
3227 m2
3684 m2
2651 m2
1036 m2
449 m2
3296 m2
1636 m2
6698 m2
8505 m2
1.1474 m2
3908 m2
1393 m2
4920
2.6117 m2
3.1007 m2
5857
5385 m2
1.5892 m2
1.0594 m2
7467 m2
6093 m2
8259 m2
109 m2
1743 m2
3070 m2
2465 m2
1.0288 m2
3388 m2
3249 m2
948 m2
2068 m2
923 m2
498 m2
3842 m2
4360 m2
9542 m2
4877 m2
2849 m2
1835 m2
7860 m2
2.1449 m2
1.0222 m2
9904 m2
3445 m2
805 m2
7622 m2
677 m2
159
2.5830 m2
4667 m2
1.6066 m2
5289 m2

Sztg-Farkasfa

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
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4904 m2 1635 m2
6/18
3093 m2 1856 m2
12/20
5922 m2 1110 m2
15 / 80
1.0308 m2 1581 m2
88 / 576
9192 m2 1532 m2
8 / 48
1745 m2
291 m2
9 / 54
5966 m2
994 m2
8 / 48
1496
249
8 / 48
504 m2
202 m2 46656 / 166640
12 m2
7 m2
12/20
3143 m2 1048 m2
1/3
1498 m2
899 m2
12/20
5294 m2 1059 m2
8 / 40
3989 m2 2393 m2
12/20
5490
3050
60 / 108
1495 m2
83 m2
3 / 54
2.0923 m2 13077 m2
75 / 120
6804
952 23328 / 166640
8332 m2 4999 m2
12/20
7958 m2 1592 m2
1/5
5545 m2 1848 m2
1/3
2875
958
1/3
3510 1755 m2
1/2
8588 m2 5153 m2
12/20
7549 m2 2516 m2
1/3
885 m2
531 m2
12/20
9017 m2 5410 m2
12/20
5349 m2 1783 m2
1/3
1.7081 m2 6832 m2
24 / 60
1.4661 m2 2240 m2
88 / 576
1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880
3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880
1.3796 m2 4599 m2
6/18
9405 m2 3135 m2
1/3
6239 m2 1248 m2
4/20
260 m2
87 m2
6/18
1791 m2
299 m2
12 / 72
954 m2
318 m2
4/12
6743 m2 2452 m2
2880 / 7920
1701 m2
619 m2
2880 / 7920
1699 m2
618 m2
2880 / 7920
4376
1459
4 / 12
1.8104 m2 6037 m2
66 / 198
8262 m2 3004 m2
2880 / 7920
4912 m2
388 m2
270 / 3420

4904 m2
3093 m2
5922 m2
1.0308 m2
9192 m2
1745 m2
5966 m2
1469
504 m2
12 m2
3143 m2
1498 m2
5294 m2
3989 m2
5490
1495 m2
2.0923 m2
6804
8332 m2
7958 m2
5545 m2
2875
3510
8588 m2
7549 m2
885 m2
9017 m2
5349 m2
1.7081 m2
1.4661 m2
1.5939 m2
3.4142 m2
1.3796 m2
9405 m2
6239 m2
260 m2
1791 m2
954 m2
6743 m2
1701 m2
1699 m2
4376
1.8104 m2
8262 m2
4912 m2

180
181
182
183
184
185
186
187

__0860/_14/_/
__0860/_18/_/
__0864/__1/_/
__0864/_16/_/
__0864/_49/_/
__0864/_50/_/
__0866/__3/_/
__0869/__1/_/

8132
3749 m2
36295
6432 m2
4619 m2
24401
1257 m2
3.1158 m2

8132
3749 m2
36295
6432 m2
4619 m2
24401
1257 m2
3.1158 m2

3253
1875 m2
7260
3216 m2
3464 m2
6354
629 m2
2077 m2

144 / 360
36 / 72
12 / 60
1/2
60 / 80
125 / 480
1/2
1/15

Sztg-Farkasfa

__0779/_67/_/
__0779/_71/_/
__0779/_81/_/
__0779/_84/_/
__0779/_91/_/
__0779/_96/_/
__0779/_97/_/
__0781/__2/_/
__0781/__4/_/
__0781/__9/_/
__0781/_11/_/
__0781/_14/_/
__0781/_17/_/
__0781/_18/_/
__0781/_52/_/
__0789/_20/_/
__0792/100/_/
__0792/132/_/
__0792/138/_/
__0792/139/_/
__0792/140/_/
__0792/142/_/
__0795/_41/_/
__0798/_55/_/
__0798/_68/_/
__0798/_72/_/
__0798/_73/_/
__0798/_76/_/
__0802/__7/_/
__0807/__1/_/
__0807/_24/_/
__0807/_28/_/
__0815/__1/_/
__0815/__9/_/
__0815/_13/_/
__0817/_27/_/
__0817/_36/_/
__0826/_36/_/
__0826/_37/_/
__0826/_38/_/
__0826/_39/_/
__0826/_40/_/
__0826/_41/_/
__0826/_42/_/
__0828/_24/_/

Sztg-Zsidahegy után

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
178
179
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188
189
190
191
192

__0869/__8/_/
__0869/_35/_/
__0878/_13/_/
__0882/__8/_/
__0882/_11/_/

5598 m2
3300 m2
4.6795 m2
6422 m2
1.2665 m2

1866 m2
1650 m2
9359 m2
3211 m2
5066 m2

12 / 36
2/4
2/10
1/2
144 / 360

5598 m2
3300 m2
4.6795 m2
6422 m2 Sztg-Rábatótfalu
1.2665 m2
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Tárgy: Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, illetve a forgalmi rend
felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Bevezetés
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a
közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a
települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a
Képviselő-testület 2017. októberi ülésén foglalkozott.
A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi
rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények
vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente
egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a
képviselő-testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése,
behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatásköre
tartozik. Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a
sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.
A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő
alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai
is.
Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
 8.sz főútvonal
 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Mártírok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd –
Rábafüzes összekötő út)
 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)
 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti
szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)
A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és
kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele,
engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve
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hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti
jelzőtáblákat ezen utak mentén.
II. Útfelújítások
Ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek
teljes szélességű burkolat-felújítására kerül / került sor:
:
Munka megnevezése
1., Kis utca 800,00 m
hosszúságú szakaszának
teljes szélességű burkolatfelújítása

Műszaki tartalom
800,00 fm hosszúságú 3750,00
m2-es felületű burkolatának
teljes szélességű felújítása (30
cm vtg-ban alapréteg javítása
hideg remixes eljárással, átl. 2
cm vtg-ban kiegyenlítő réteg,
átl. 4 cm vtg-ban kopóréteg
építése AC 11 j. aszfaltból),
útpadkák nyesésével,
rendezésével, csapadékvízelvezető árkok rendezésével,
közműaknák szintbeemelésével
2., Parkerdő és Fenyvesalja 700,00 fm hosszúságú 1800,00
m2-es felületű burkolatának
utcák 700,00 fm
hosszúságú szakaszának
felújítása, átl. 8 cm vtg-ban
teljes szélességű burkolatkiegyenlítő réteg készítése 0/22
felújítása
zúzottkőből, finisheres
bedolgozással, tömörítéssel,
kétrétegű felületi bevonat
készítése, padkarendezés,
közműaknák szintbeemelése
Aszfaltburkolat marása, új
Hunyadi utca
aszfaltburkolat készítése,
önkormányzati
kiemelt és süllyesztett
szakaszainak felújítása
•
Hunyadi
út szegélyek cseréje, közműaknák
önkormányzati szakasza a szintbeemelése
Rába hídtól – a Május 1. úti
kereszteződésig;
•
József A. utcának a
Rába-hídtól a József A. utca
11. számú ingatlanig tartó
szakasza;
•
Hunyadi
úti
volt
buszpályaudvar déli oldalán
lévő útszakasz;
•
A Pável Ágoston
Múzeum melletti, Árkád
butiksor mögötti parkoló
kiszolgáló útja.

Bekerülési költség (br. Ft)

25.524.727,- Ft

3.846.563,- Ft

29.790.962,-Ft
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Továbbá idén a sikeres Terület- és Településfejlesztési Operatív Programoknak a városi
közlekedés fejlesztésével kapcsolatos pályázatok előkészítései is zajlanak. Így a Kossuth L. –
Kethelyi út pályázattal érintett szakaszán irányhelyes kerékpársáv építésével kapcsolatos a
kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadásátvételi eljárása 2018. október 18-án megkezdődött, a projekt tervezett befejezési határideje
2019. szeptember 30. Az iparterületi fejlesztésekkel kapcsolatban a Felsőliget utcában gyalog,
illetve kerékpárút, buszöbölpár, buszforduló építésével kapcsolatos a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása a végéhez közeledik, a késlekedés oka a
közbeszerzési eljárási cselekmények folyamatba épített ellenőrzésének rajtunk kívülálló okok
miatti csúszása. Ugyancsak ezzel a fejlesztéssel kapcsolódóan az ipari park III. üteme
keretében új feltáró út épülne, amellyel kapcsolatos tervek elkészültek, engedélyezési
eljárások lefolytatása folyamatban van és terveink szerint idén a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatnánk le..
Sikeresen pályáztunk a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését
biztosító gépek beszerzése” című pályázaton – ennek kapcsán azonban később Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2018. számú Képviselő-testületi
határozatával úgy döntött, hogy a pályázati projekt megvalósításától eláll a megváltozott
projekttartalom és megnövekedett el nem számolható költségek miatt. Így ebből a tervezett
támogatásból nem valósulhat meg Szentgotthárd – Farkasfa városrészen lévő Kiserdő u.,
illetve Zsilavek – Feketetó tó u. felújítása.
Forgalmi rend változások
Tájékoztatás a legutóbbi 2017. októberi ülésen, a 225/2017. számú Képviselő-testületi
határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról:
Határozati javaslat
Kilián Gy. utca mindkét oldalán várakozási tilalom
elrendelése naponta 7:00 – 17:00 óra közötti
időszakban.
Szabadság téri Liget déli oldalán lévő útszakasz
lakóingatlanok felöli oldalán az Árpád úti végétől 30
m hosszon megállási tilalom elrendelése
Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől
a Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszán
megállási tilalom elrendelése

Szentgotthárd, István király utcában, illetve a
termálfürdő Füzesi út felöli bejáratánál lévő
forgalomlassító
küszöbök
(fekvőrendőrök)
eltávolítása
Szentgotthárd, Hunyadi J. utca, József A. utca,
Május 1. út közötti szakaszán új gyalogos-átkelőhely
kijelölése
Szentgotthárd, Jókai M. utca 2-6. számú ingatlanok

Intézkedés
A tábla kihelyezése megtörtént
A tábla kihelyezése megtörtént
A kiegészítő tábla kihelyezése
megtörtént,
azonban
lakossági
kérelemre az alábbi ideiglenes
közútkezelői intézkedés hoztuk: A
Megállni tilos táblát visszahelyeztük
eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20.
szám elé, továbbá 30 km/h-ás
sebességkorlátozást rendelünk el az
utca érintett szakaszán
A Képviselő-testület 225/2017. számú
határozatának 4. pontja alapján nem
támogatta a forgalomlassító küszöbök
eltávolítását
A Képviselő-testület 225/2017. számú
határozatának 5. pontja alapján nem
támogatta új gyalogos-átkelőhely
kijelölését
A tábla kihelyezése megtörtént
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előtti szakaszon várakozási tilalom elrendelése,
„kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő táblával
ellátva. A korlátozással érintett útszakaszon történő
várakozást a Szentgotthárd, Jókai Mór utca 2., 4., 6.
számú ingatlanokon lakó gépjármű tulajdonosok
részére lehet engedélyezni.
Továbbá a Képviselő-testület 2017. augusztusi A szerződéskötés a kivitelezővel
ülésén hozott 194/2017. számú határozatában megtörtént, a munkálatok 2018. őszén
támogatta a Terület- és Településfejlesztési Operatív megkezdődnek
Program keretén belül megvalósítandó Kossuth L –
Kethelyi út cca. 1.300 méteres szakaszán (Tompa M.
utcától – Brenner János térig) irányhelyes
kerékpársávok kialakítását

III.
Javaslatok
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2018. október 18-i
ülésén foglalkozott az alábbiakban részletezett forgalmi rend változási javaslatokkal is. A
Bizottság a tervezett változtatásokkal, javaslatokkal egyetértett, illetve a rendőrség
képviselője részéről további javaslattal (István király utca) is éltek.
Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat
javasoljuk:
o Az osztrák jennersdorfi közlekedési hatóság 2018 júniusában írt levelében arról
tájékoztatott, hogy a mogersdorfi A-8382-es úton az osztrák határellenőrzési
szervek szúrópróba szerű határellenőrzést kívánnak bevezetni. (1. számú
melléklet) Ezen a területen nem áll fenn sebességkorlátozás és az osztrák hatóság
szeretne az államhatártól 30 km/h sebességkorlátozást bevezetni. Mivel
Magyarországról a megengedett 90 km/h sebességről a 30 km/h
sebességkorlátozás nem lehetséges, így kérték a magyar-osztrák államhatár előtt
150 m-rel az 50 km/h sebességkorlátozás elrendelését. A kérelmüket
megvizsgálva indokoltnak tartjuk a sebességkorlátozás bevezetését a magyarosztrák államhatár előtt.
o A Képviselő-testület tavaly októberi 225/2017. számú határozatában egyetértett a
megállási tilalom kiterjesztésével a Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai
kereszteződéstől – Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszára. Ennek
indoka az volt, hogy a közterület-felügyelők a helyszíni tapasztalataik alapján
jelezték, hogy a Szentgotthárd, Rózsa F. utcának a Szent Erzsébet utca – Tompa
M. utca közötti déli oldalán a folyamatosan parkoló gépjárművek kikerülése
balesetveszélyes helyzeteket okoz a nehezen belátható útkanyarulat miatt (nem
lehet időben észlelni a Zsidai út felől érkező gépjárműveket). Szentgotthárd Város
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2017-es ülésén a rendőrség részéről is
megállapításra került, hogy indokolt ezen az útszakaszon a megállási tilalom
kiterjesztése.
A tábla kihelyezését követően lakossági megkeresés érkezett hivatalunkba (2. sz.
melléklet), melyben kérték a tábla eredeti helyére történő visszahelyezését,
valamint 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését és forgalomlassító küszöbök
kihelyezését.
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A kérelmet megvizsgáltuk és az alábbi ideiglenes közútkezelői intézkedést hoztuk:
A Megállni tilos táblát visszahelyeztük a Rózsa F. utca 20. szám elé, a Rózsa F.
utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéséhez Várakozni tilos tábla került
kihelyezésre, továbbá 30 km/h sebességkorlátozást rendeltünk el az utca érintett
szakaszán.
Az érintett lakókat tájékoztattuk az intézkedésről, mellyel nem értettek egyet. A
várakozni tilos táblával továbbra is fennáll a parkolási nehézség. A Rózsa F. utca
18. – 20. ingatlanok esetében a járda és úttest közötti szintkülönbség miatt az
ingatlan megközelítését nehézkes megoldani a gépjármű sérülése nélkül. Továbbá
az érkező vendégek számára sem lehetséges az ingatlan közelében történő
parkolás, az ott lakóknak nincs lehetősége az ingatlan közelében hagyni a
gépjárművet.
Az októberi testületi ülésig a Várakozni tilos tábla kihelyezését felfüggesztettük,
30 km/h sebességkorlátozást rendeltünk el az utca érintett szakaszán.
A parkolási nehézségek városszerte problémát okoznak és a Rózsa F. utcában a
Megállni tilos tábla áthelyezésével tovább csökkennek a rendelkezésre álló
parkolási lehetőségek. A 30 km/h tábla kihelyezése önmagában megoldást csak
akkor jelenthet a nehezen belátható útkanyarulat és a közterületen parkoló autók
kérdésére, ha annak betartását folyamatosan ellenőrzik. Felmerült a
forgalomlassító küszöbök kihelyezése is. Az utak forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM rendelet (a
továbbiakban: R.) 30.1. pontja szerint sebességkorlátozást abban az esetben kell
elrendelni, ha a forgalmi viszonyok, az út vonalvezetése, az úton levő akadály
vagy veszélyhelyzet miatt a KRESZ 26. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott, vagy az út terepadottságainak megfelelő kiépítési jellemzőivel
összeegyeztethető sebességgel való haladás kedvező időjárási viszonyok között
sem volna biztonságos és az alábbi körülmények egyidejűleg fennállnak:
a) a szükséges sebességcsökkentés mértéke jelentős (meghaladja az előbb említett
sebességek értékének egyharmadát),
b) a sebességcsökkentést indokoló körülményeket a járművezetők kellő
távolságból nem ismerhetik fel könnyen,
c) továbbá, ha az ezekre a körülményekre utaló veszélyt jelző táblák
alkalmazásával sem érhető el a szükséges sebességcsökkentés.
A lakosság és a közterület-felügyelők jelzése alapján a Rózsa F. utca (954 hrsz) út
forgalma jelentős, és a zsidai városrészről érkezők gyakran az 50 km/h
sebességhatárt sem tartják be. Az adott szakaszon a gyalogos forgalom is
számottevő, azonban mindkét oldalon gyalogjárda található. A közeli iskolákba,
óvodába, bölcsődébe járó gyerekek és szüleik is használják az útszakaszt, illetve
átkelnek azon.
Általános szabály, hogy a sebességcsökkentő borda nem lassíthatja jobban a
közlekedést, mint az érvényben lévő sebességkorlátozás. Azaz, ha például 30
km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, akkor a „fekvőrendőr” nem
kényszerítheti az autóst ennél kisebb sebességre. Új sebességcsökkentő borda
kihelyezésekor, hat hónapig a forgalmi rend megváltozására figyelmeztető táblát
kell kihelyezni. A sebességcsökkentő bordák kihelyezésének nem csak a költsége
magas, hanem a bordán történő áthaladással járó zajhatás is jelentős. A nagyobb,
vontatmánnyal rendelkező gépjárművek a bukkanó következtében még lassítás
esetén is zajjal járnak, valamint az áthaladás miatti nagyobb gázadás zajhatása sem
elhanyagolható. Továbbá lakossági kezdeményezésre a város más területén is
kérték már ezeknek a forgalomtechnikai eszközöknek az eltávolítását. Legutóbb a
2017. októberi ülésen tárgyalta a testület lakossági kezdeményezésre az István
király utcai fekvőrendőrök eltávolítását. Véleményünk szerint a Rózsa F. utcában
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sem hozna hosszú távú, mindenki megelégedésére szolgáló megoldást a
sebességcsökkentő bordák kihelyezése. Javasoljuk az ideiglenes közútkezelői
intézkedés - az érintett szakaszon a 30 km/h-ás sebességkorlátozás –
véglegesítését.
o Lakossági felvetés alapján vizsgáltuk a Szentgotthárd-Rábafüzes, Átrium
Hotelhez vezető szakaszán megállási tilalom elrendelését. (3. sz. melléklet) A
szálloda környezetében jelentős kamion forgalom következtében extrém
mennyiségű, a kamionosok által eldobált szemét halmozódik fel. A kamionstop
idején a szállodai parkoló melletti bekötőutat használják parkolásra, mely nem
csak a szemét halmozódásával, hanem jelentős zajhatással is jár. Ideiglenes
közútkezelői intézkedésként megállási tilalmat rendeltünk el a hotelhez vezető
bekötőút mentén. Javasoljuk az ideiglenes közútkezelői intézkedés - az érintett
szakaszon a megállási tilalom elrendelésének – véglegesítését.
o Farkasfáról lakossági jelzést kaptunk, hogy nagy mennyiségű fát hordtak ki az
erdőből a Fővég utcában, kárt okozva ezzel az út burkolatában és az út menti
árkokban. A farkasfai lakosok jelzése és kezdeményezése, illetve saját helyszíni
tapasztalatunk alapján a Fővég utca állapotának védelme, illetve további
állagromlásának megakadályozása érdekében ideiglenes közútkezelői
intézkedésként 5 tonnás súlykorlátozást rendeltünk el. Ezek a kis teherbírású utak
nem alkalmasak ilyen nagy súlyú speciális erdészeti járművek közlekedésére. A
tábla kihelyezését követően az utcában lakók többsége által aláírt beadvány (4.
számú melléklet) érkezett hivatalunkba melyben sérelmezték az 5 tonnás
súlykorlátozó táblák kihelyezését, továbbá bejelentést tettek a Vas megyei
Kormányhivatalnál, valamint jelezték hogy az intézkedéssel nekik okozott kár
miatt kártérítést fognak tőlünk követelni. Az ideiglenes közútkezelő intézkedést
felfüggesztettük, a súlykorlátozó jelzőtáblákat eltávolíttattuk.
Az ott lakó aláírók azzal érvelnek, hogy a mezőgazdasági járműveik meghaladják
ezt a súlyt, ellehetetlenül a földjeik művelése illetve a termény hazaszállítása, de
akár építőanyag vagy más nagyobb súlyú szállítmány házaikhoz szállítása is. A
másik oldala ennek, hogy korlátozás hiányában semmilyen hatósági intézkedést
nem lehet tenni (pl.: a nagysúlyú járművek behajtásának megakadályozására)..
Most ebben a kérdésben kellene a megoldást megtalálnunk. A súlykorlátozás
elrendelése azt jelenti, hogy a közútkezelő megtagadja ezekre a szakaszokra a
behajtást, ha a súlykorlátozást túllépő szállítmány megbontható, vagy más
közlekedési eszközzel is továbbítható (ez mezőgazdasági betakarító gépnél nem is
értelmezhető), illetve időjárás függvényében engedi ezekre az utakra történő
behajtást. Jogszabályi előírás alapján többek között a súlykorlátozást abban az
esetben kell elrendelni, ha az út kiépítettsége, műszaki állapota, illetve teherbírása
a meghatározott tömeget meghaladó jármű közlekedését nem teszi lehetővé. A
súlykorlátozás lényege, hogy be lehet hajtani a korlátozással érintett
útszakaszokra, csak ebben az esetben közútkezelői hozzájárulást (behajtási
engedélyt) kell kérni a nagytömegű járművel közlekedőknek, amelyet nemcsak
egyszeri alkalomra, hanem hosszabb időtartamra is ki lehetne adni (pl.: éves
időszakra) de az útpálya meghibásodása esetén a helyreállítás költségei az
engedéllyel
behajtótól
követelhetők.
.
A Fővég utca mellett az előzetes lakossági kérelemben a Kiserdő utcai szakaszra is
kérték a súlykorlátozás elrendelését. A Kiserdő utcával szemközti, hasonló
paraméterekkel rendelkező (kavicsolt felületű) Zsilavek úton jelenleg is érvényben
van 5 tonnás súlykorlátozás..
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Egy alternatív megoldás lehetne a Fővég utcában, hogy csak az utca végére az
Andrásszeri utcai kereszteződéstől rendelnénk el súlykorlátozást. Ennek indoka
lehetne, hogy így is jobban kontrollálni tudnák a nagytömegű szállításokat
(időjárás függvényében engednénk be őket, megbonthatóak lennének a
szállítmányok stb.), mert az erdőterületekről történnek elsősorban ezek a
szállítások és ezt az útszakaszt a szállításoknál nem lehet kihagyni, illetve ezzel az
utca sűrűbben lakott keleti részén élőknek nem kellene behajtási engedélyt
kérniük. Ennek is vannak ellenérvei: helyismeret hiányában a Fővég utcába keleti
irányból behajtanak nagytömegű járművel, az utca közepén, az Andrásszeri
utcánál szembesülnek azzal, hogy engedély nélkül nem lehet tovább hajtani és
meg kell fordulni. Ez a megfordulás nem biztosított, nagyon körülményes. Illetve
az utca sűrűbben lakott keleti részének szakasza ami rendelkezik kiépített
aszfaltburkolattal, nagytömegű járművek és szállítmányok esetében súlykorlátozás
hiányában továbbra is károsodhat; továbbá a Fővég utca súlykorlátozással így
védett nyugati szakaszán is vannak ingatlanok, melyek tulajdonosainak többsége
is aláírta az előterjesztéshez csatolt tiltakozó beadványt. A fentiek ismeretében
kérjük a képviselő-testülettől a Fővég, illetve Kiserdő utcákban a
súlykorlátozás elrendelésével kapcsolatos állásfoglalás, illetve az ezzel
kapcsolatos
döntés
meghozatalát.
o A Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz projekt utáni út helyreállítási munkák
során a közelmúltban felújított Kis utcai útszakasz egyes közlekedőket
gyorshajtásra késztet. Ez az útszakasz műszaki paramétereit (nem megfelelő
szélessége, járda hiánya stb.) is figyelembe véve balesetveszélyes helyzeteket
okozhat, ezért javasoljuk 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését.
o A Pável Á. lakótelepen a 2. és 8. számú sorházak közötti útszakasz keleti végében
az ott lakók, a hulladék szállító vállalat képviselője, illetve saját helyszíni
tapasztalataink alapján ezen a szűk szakaszon, ha megáll egy gépjármű, akkor pl. a
hulladékszállító gépjármű már nem fér el és csak tolatva tud vissza kijönni erről az
útszakaszról, ezáltal balesetveszélyes helyzeteket okozva. (5. számú melléklet)
Javasoljuk ezen a cca. 20 m szakaszon mindkét oldalon megállási tilalom
elrendelését.
o Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság októberi ülésén a rendőrség
képviselője részéről javasolták, hogy a Szentgotthárd, István király utca Kilián
Gy. utcai kereszteződését követő keleti oldali, a Fürdő utcával szemközti
szakaszán (6. számú melléklet) rendeljünk el megállási tilalmat. Ennek indoka,
hogy ezen az útszakaszon a folyamatosan parkoló gépjárművek kikerülése
balesetveszélyes helyzeteket okoz a nehezen belátható útszakasz (bukkanó) miatt
(nem lehet időben észlelni a Termálpark felől érkező gépjárműveket). A megállási
tilalom elrendelése esetén véleményünk szerint a Rózsa F. utcáéval hasonló
helyzet állhat majd elő, hiszen az érintett szakaszon lakók nem tudnának
ingatlanuk előtt megállni, illetve tovább csökkennének az utcába, illetve
környezetében a rendelkezésre álló parkolási lehetőségek. Az István király utcában
és környezetében (Fürdő utca, Kilián Gy. utca) különböző indokok miatt már most
is korlátozások vannak érvényben, igaz a Termálfürdőnél kiépített, de végül nem
használt hátsó bejárta miatt annak idején az utca végében több, jelenleg
kihasználatlan parkolóhely került kiépítésre, amelyek az ott lakók által
használhatóak lennének igaz ebben az esetben nem a házuk előtt tudnák
járműveiket. Egyúttal viszont jogos a rendőrség javaslata, kérése is, hiszen egy
alternatív útvonal a városközpont elkerülésére, így jelentősebb forgalmat bonyolít
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le és a nehezen belátható útszakasz (bukkanó) miatt valóba balesetveszélyes
helyzetek alakulhatnak ki. Egy alternatív megoldást jelenthetne az érintett
szakaszon a nyílt árok megszüntetésével (árok lecsövezésével) párhuzamos
parkolók kialakítása. Ez azonban nagyságrendekkel nagyobb költségráfordítást
igényelne a jelzőtábla kihelyezéssel szemben, illetve lényegében csak az ott lakók
használnák, valamint zöldterület rovására lehetne kialakítani. A fentiek
ismeretében kérjük a képviselő-testülettől az István király utcában a
megállási tilalom elrendelésével kapcsolatos állásfoglalásukat, illetve döntés
meghozatalát
Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok
bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok
költségei:
Javaslatok:
1., Mogersdorf felé vezető úton 50 km/h
sebességkorlátozás elrendelése (1 db
jelzőtábla
kihelyezése
oszloppal
zöldterületre)
2.,
Rózsa
F.
utcában
30
km/h
sebességkorlátozó tábla kihelyezése (2 db
jelzőtábla kihelyezése oszlopra)

Bekerülési költség:
35.497,- Ft

3., Átrium Hotelhez vezető úton megállni
tilos táblák kihelyezése (4 db jelzőtábla
kihelyezése oszloppal zöldterületre)

141.986,- Ft

4., Szentgotthárd-Farkasfa, Kiserdő és Fővég
utcákban 5 tonnás súlykorlátozás elrendelése
(3 db jelzőtábla oszloppal, zöldterületre)

112.395,- Ft

5., Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utcában
30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése
(2 db jelzőtábla kihelyezése oszloppal,
zöldterületre)
6., Pável Ágoston lakótelepen megállni tilos
tábla kihelyezése (2 db jelzőtábla és 2 db
kiegészítő tábla kihelyezése oszloppal)

74.930,- Ft

7., István király utcában megállni tilos
jelzőtábla kihelyezése (1 db jelzőtábla és 1
db kiegészítő tábla kihelyezése oszloppal)

40.000,- Ft

72.136,- Ft

80.000,- Ft

IV.
Parkolók
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a belvárosban kialakult parkolási nehézségek miatt külön
fejezetben foglalkozunk a felmerült problémákkal és megoldási javaslatokkal. Az utóbbi
időben jelentősen megnövekedett a gépjárművet fenntartók száma. Míg korábban egy
családban egy autó fenntartása volt a jellemző, úgy napjainkban már szinte a család minden
tagja rendelkezik gépjárművel. A sűrű beépítettségű belvárosi részen a meglévő
parkolóhelyek száma a felmerült igényeket már nem tudja kielégíteni. Bár a két órás belvárosi
időkorláttal elértük szabad helyek felszabadulását, a helyi lakosok parkolóhely igényeit nehéz
kielégíteni.
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A József Attila utcába a közelmúltban elbontott lakóingatlanok helyén ideiglenes parkolásra is
alkalmas területek lettek kialakítva a parkolási gondok megoldása érdekében. Az így
kialakított ingyenes parkolóállások jelenleg is telítettek. Ezek az ingatlanok (József Attila utca
31-33 illetve a volt tekéző helyei) nagyon értékes belvárosi építési területek, amelyek
hamarosan beépülnek, ezért időben gondoskodnunk kell új parkolási lehetőségek
biztosításáról.
A tavalyi évben felvettük a kapcsolatot a József A, utcában lévő egykori faárugyár – később
FALCO gyár területének tulajdonosaival azért, hogy a területük hasznosítása kapcsán milyen
módon tudunk együttműködni. Fontos eleme lenne ott parkolóhelyek, parkolási lehetőségek
kialakítása is. A város központi részén, forgalomvonzó létesítmények környezetében is
nagyon telítettek a parkolók, emiatt nehézségekbe ütközik ezen intézmények napi működése
is. Továbbá véleményünk szerint a Kossuth L. utcai - Kethelyi úti kerékpársáv kiépítése miatt
a tervezett kerékpáros-forgalmi létesítmény városközpont felöli végénél, illetve az
útszakaszon lévő forgalomvonzó létesítmények környezetében is gondoskodni kell a
megszűnő parkolási lehetőségek helyett más parkolási lehetőségekről.
A fentiek ismeretében összegyűjtöttük lényegében a város központi területén a parkolók
kiépítésére, bővítésére, illetve parkolásra alkalmas felületek kialakítására alkalmas területeket,
amelyek a következők:
1. A városi parkolás egyik legnagyobb nehézségét a Mártírok út-Széchenyi út-Deák
Ferenc utcai parkolások okozzák a város területén. Lehetséges új parkolóhely
kialakítására az egyik ilyen terület a Deák Ferenc utca 7 – 9. számú épületek közötti
zöldterület (10 db). (7.sz melléklet). Konfliktus forrás lehet, hogy a Deák Ferenc utca
7. számú épület erkélyei alacsonyan helyezkednek el, így olyan megoldást kell
választani, hogy azoktól a megfelelő védőtávolságot meg kell tartani, ez azonban a
kialakítható parkolóhely számokat korlátozná egyben, illetve egy teljes zöldterület
megszüntetését eredményezné ennek a parkolónak a kialakítása. Semmiképpen nem
javasoljuk a teljes zöldterület megszüntetését, azonban érdemes megvizsgálni ezt a
területet. Most egy elvi döntést kellene hozni a képviselő-testületnek, hogy egyetért-e
a Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének más célú
hasznosításával: parkoló kialakításával.
2. További parkolóhelyek is kialakíthatóak lennének a területen a Széchenyi István utca
OTP Bank épülete mögötti részén a meglévő merőleges parkolók folytatásával (+
20 db) (8.sz melléklet). Ez a megoldás járna a legkevesebb zöldterület
igénybevételével. Korábbi években felmerült, hogy az OTP Bank épülete mögötti
zöldterület is alkalmas lenne egy nagyobb parkoló kialakítására, azonban itt
zöldterület megszüntetésével járhatna csak a parkoló bővítése.
3. További megoldás lehetne a volt Falco gyár területén parkolók kialakítása (9.
számú melléklet). A Képviselő-testület tavalyi évben már foglalkozott a volt Falco
gyár területével, amellyel kapcsolatban 235/2017. számú határozatában a következő
döntést hozta „a Szentgotthárdi 1275., illetve 1276. hrsz.-ú ingatlanok/ingatlanrészek
megszerzésével, használatával kapcsolatban a következő döntést hozza: Első lépésként
a terület egy részének bérbevételével ért egyet továbbá a terület tulajdonjogának
esetleges megszerzése kapcsán egyetért az előzetes tárgyalások megkezdésével. A
tulajdonosokkal való tárgyalásokkal megbízza a polgármestert azzal, hogy a
tulajdonjog megszerzése előtt fel kell kérni a tulajdonosokat, hogy készíttessenek a
területre környezetvédelmi hatástanulmányt.” A fenti döntés eredményeképpen
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egyelőre a szentgotthárdi 1276. hrsz.-ú ingatlanra (József A. utca felöl van a
bejárata) kaptunk ajánlatot a tulajdonosoktól, amelyben 40.000,- Ft/hó + ÁFA
összegben határozták meg a bérleti díjat, illetve 600 m2-es felületen lehetne
parkolókat kialakítani (20 db), amelynek kőzuzalékos kialakítása cca. 3,00 mFt lenne.
Továbbá a volt Falco telephely Wesselényi utca felöli hátsó bejáraton keresztül
megközelíthető lebetonozott terület megszerzésével viszonylag gyorsan és
költségtakarékosan lehetne a terület végleges hasznosításáig ideiglenes parkolót
kialakítani. Ez azonban már messze lenne és nem biztos, hogy használnák az autósok,
illetve erre a tulajdonostól nem kaptunk ajánlatot, végül az oda vezető Wesselényi
utcában ez jelentősebb forgalomnövekedést generálna amire a kialakított jelenlegi
úthálózat kevéssé alkalmas – bár ez csak átmeneti, gyors és költségtakarékosabb
megoldás volna a volt gyárterület más célú hasznosításáig.
4. Ez a javaslat a fenti utca csoporton túl a városközponti parkolási nehézségekre
nyújthatna megoldást, amely a várkerti parkoló (+ 14 db), illetve a Széll Kálmán
tér 19. udvarán lévő parkoló (+ 8 db) bővítését jelentené (10. számú melléklet).
2015-ben elkészült 40+2 férőhelyes várkerti parkoló, jelenleg kiszolgálja a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, Járási Hivatalban dolgozók, illetve
az itt ügyet intézők, valamint a Széll Kálmán térre érkezők parkolóhely igényeit is. A
Széll Kálmán tér 19. számú ingatlan udvarán pedig az ottani üzlet kiszolgálására
szolgáló 12 férőhelyes parkoló üzemel. Ezt a parkolót bővíteni lehetne úgy, hogy ne
csak az ottani üzletbe érkezőket szolgálja ki, hanem a fizetőparkolási rendszerbe
bevonva a városközponti egyéb parkolási igények teljesítését is szolgálná. Mindez
önkormányzati terület. Ezek a bővítések a Kossuth L. utcában lévő intézmények,
üzletek, lakók stb. parkolási igényeit is szolgálhatná, hiszen gyalogosan a Kossuth L.
utca ezen része is könnyen elérhető lenne. Sajnos, ahogy a legtöbb belvárosi
parkolóhely kialakítása, ezeknek a parkolóknak a bővítése is a zöldterület csökkenését
eredményezné. Most egy elvi döntést kellene hozni a képviselő-testületnek, hogy a
Várkerti parkoló bővítésével egyetért-e.
5. Oktatási intézmények környezetében is gondot okoz a parkolás. Egyik javaslatunk erre
az Arany János Általános Iskola és a Liget északi oldala közötti meglévő
parkolók, illetve csapadékvíz-elvezetésnek megfelelő kiépítése, illetve a parkoló
bővítése (+10 db) bővítése. Ennek indoka, hogy főleg iskolaidőszakban ezek a
parkolók a reggeli és délutáni órákban telítettek, az iskolába, valamint onnan haza
gyermekeiket szállító szülők gyakran a megállási tilalmat figyelmen kívül hagyva
szabálytalanul parkolnak a gyermek be-és kikísérésének idejére. További javaslatunk,
hogy a Liget déli oldalán található nyílt csapadékvíz-elvezető árok lefedésével
további parkolásra alkalmas területek alakíthatók ki (10 db), mellyel az iskola
előtti rész valamelyest tehermentesíthető. (11. számú melléklet)
6. Egy másik oktatási intézményeknél lévő parkolási nehézségek megoldására jelentene
egy javaslatot a Honvéd utcában (14 db) a III. Béla Szakképző Iskola elé,
párhuzamos parkolóállások kialakítása. A vázlatterv szerint (12. számú melléklet) az
iskola területe elé 14 db parkolóhely lenne kialakítható a zöldfelület megszüntetésével.
Ez a tervezett parkoló az óvoda - bölcsőde intézmény környezetében is egy alternatív
javaslatot nyújthatna, azonban ehhez az intézmény megközelítését a Honvéd utca felöl
is biztosítani kellene.
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7. A korábbi években felmerült a Kossuth L. u. 50 hrsz.-on kialakított parkoló Fürdő
utca irányába történő bővítése (+ 18 db). Ezzel egyidejűleg a Fürdő utca
burkolatának, csapadékvíz-elvezetésének felújítása, korszerűsítése is megtörténhetne,
illetve az utca szélessége lehetővé tenné további parkolóállások kialakítását is.
Korábban egy vázlattervet is készíttetünk parkolók kialakítására, illetve az utca
lakóival is előzetes egyeztetéseket folytattunk, akik csendes utcájukban parkolók
kialakításával többnyire nem értettek egyet. Az utca azóta a Kossuth L. utcai parkoló
felől is megnyitásra került, így a helyzet azóta ebből a szempontból némileg már
megváltozott. Ennek a parkolónak a kialakítása azért is fontos lenne, mivel 2019-ben
megvalósuló a Kossuth L. utca - Kethelyi úti kerékpársáv, amelynek következtében
megszűnik a parkolási lehetőség az út szélén az István király utcai kereszteződéstől a
Kossuth Lajos utca irányába az északi oldalon. Jelenleg nem tiltja semmi a megállást
és a burkolat szélessége is megengedi azt. A jövő évtől a jelenleg parkolásra használt
burkolat szélét a kerékpársáv foglalja el, amelyen tilos lesz a megállás. Ezt a
hiányosságot mielőbb orvosolni kell, melynek egyik lehetséges módja a Fürdő utcai
parkolók kialakítása.
8. Szintén a Rábakethelyre vezető kerékpársávok miatt megszűnne a mostani merőleges
parkolási lehetőség a Városi Sporttelep környezetében. A projekt keretében ezen a
területen 11 db párhuzamos parkolót alakítunk ki, amely kevesebb lesz a jelenleg
rendelkezésre álló számtól (jelenleg 26 db) és félő, hogy a sporteseményekre érkezők
parkolási igényeit ez nem fogja kielégíteni. Már az építés idejére is célszerű lenne a
tekéző és a Zsida-patak közötti részen egy parkolásra alkalmas zúzottköves
területet kialakítani (25 db), mely a későbbiekben is megmaradhatna. Jelenleg is
probléma, hogy a sport rendezvényekre érkezők a környező lakóutcákban parkolnak,
amelyek a szélességük miatt nem alkalmas a kétoldali parkolásra. A Kossuth L. utca
túloldalán lévő, magántulajdonban álló 564 hrsz-ú ingatlan is alkalmas lenne
parkoló kialakítására (40 db), mely megoldaná a sporttelep közelében történő
parkolás kérdését. (13. számú melléklet) A területen akár garázsok is kialakíthatóak,
melyekre az utóbbi időben egyre nagyobb az igény városszerte, továbbá nem
elhanyagolható szempont, hogy hosszú távon bevételt jelenthetnének a városnak.
Véleményünk szerint most egy elvi döntést kellene hoznia a Képviselő-testületnek, hogy mely
területeken ért egyet parkolók kialakításával, vagy mely területeken kéri még parkolók
kialakításának a vizsgálatát. Ennek a döntésnek az ismeretében részletesen kidolgozzuk a
parkolók kiépítését, kialakítását (területen belül parkolóhely elhelyezési lehetőségek, ennek
lehetséges alternatívái, bekerülési költségek, megvalósítás ütemezése), lefolytatnánk a
szükséges előzetes egyeztetéseket és ezek ismeretében újra a képviselő-testület elé
terjesztenénk a parkolók kialakítására vonatkozó javaslatot.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati
tulajdonú utak forgalmi rendjével, valamint parkolók kialakításával kapcsolatos döntések
meghozatalát.
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Határozati javaslatok:
1.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Mogersdorf felé vezető úton a határ előtt 150 méterre 50 km/h sebességkorlátozás
elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út –
híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Mogersdorf felé vezető úton a határ előtt 150 méterre 50 km/h
sebességkorlátozás elrendelésével.
Határidő:
azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Rózsa Ferenc utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől – Tompa M. utca
kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalom visszavonásával, valamint a 30
km/h sebességkorlátozás elrendelésével. A Képviselő-testület nem ért egyet a
forgalomlassító küszöb elhelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018.
évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Rózsa
Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …
Határidő: ….
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a SzentgotthárdRábafüzes 0232/12. hrsz-ú úton (Átrium Hotelhez, benzinkúthoz) vezető út mindkét
oldalán megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet
2018. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Doncsecz András városüzemeltetési vezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet egyetért a
Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/12. hrsz-ú úton (Átrium Hotelhez, benzinkúthoz)
vezető út mindkét oldalán megállási tilalom elrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
4.
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért SzentgotthárdFarkasfa, Fővég utca Andrásszeri utcai kereszteződésétől, illetve a Kiserdő utcákban 5
tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018.
évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég Andrásszeri utcai kereszteződésétől, illetve a Kiserdő
utcákban z 5 tonnás súlykorlátozás elrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
5.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
Kis utcában a 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz
szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet
Szentgotthárd, Kis utcában a 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
6.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
Pável Ágoston lakótelepen a Pável Ágoston lakótelep 2. számú és Pável Ágoston
lakótelep 8. számú sorházak között lévő útszakasz keleti végének mindkét oldalán a
megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi
költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet
Szentgotthárd, Pável Ágoston lakótelepen a Pável Ágoston lakótelep 2. számú és
Pável Ágoston lakótelep 8. számú sorházak között lévő útszakasz keleti végének
mindkét oldalán a megállási tilalom elrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
7.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
István király utca 8-16. számú ingatlanok előtti szakaszon megállási tilalom
elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út –
híd keret terhére biztosítja.
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Határidő: 2018. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, István király utca 8-16. számú ingatlanok előtti szakaszon megállási
tilalom elrendelésével.
Határidő: 2018. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
8.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd parkolási
gondjainak enyhítése érdekében egyetért azzal, hogy a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal vizsgálja meg a következő területek esetleges parkolási hellyé
alakításának lehetőségét:
- Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének parkolási
hellyé alakítása
- Szentgotthárd, Mártírok útja 2. épület mögötti részén a meglévő merőleges
parkolók folytatása
- A Várkert nyugati oldalán megépített parkoló folytatása, illetve Szentgotthárd 32.
hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló bővítése további parkolási helyek kialakításával
- a Szabadság téri Liget északi oldalán a meglévő parkoló bővítésével, illetve a
Szabadság téri Liget déli oldalán lévő árok lefedésével történő új parkolóhelyek
kialakítása
- a Honvéd utcában a Szakképző iskola előtt párhuzamos parkolóállások kialakítása
- a Fürdő utcában parkolóállások kialakítása.
- A Zsida-patak és a tekepálya közötti 93/2 hrsz-ú ingatlanon parkolásra alkalmas
zúzottköves terület kialakítása – (támogató döntés esetén a magántulajdonban álló
564 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival történő kapcsolatfelvétel a terület megvásárlása
érdekében). Egyetértő döntés esetén részletesen ki kell dolgozni a megvalósítandó
változtatásokat, illetve azok várható költségkihatását. Végül mindezeket újra a
képviselő-testület elé kell terjesztent.
Határidő: 2018. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2018. október 19.

Doncsecz András
Városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Beszámoló
megvalósításáról.

a

városi

turisztikai

cselekvési

terv

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület évente 2 alkalommal tárgyalja a város turisztikai helyzetének alakulását,
a turisztikai cselekvési terv megvalósulását. Legutóbb fél éve, a 2018. márciusi ülésen
foglalkoztunk a témával, ekkor fogadta el a Képviselő-testület a TDM által összeállított
„Szentgotthárd Város Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020” dokumentumot.

SZERVEZETI HÁTTÉR:
Immáron 4 éve a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesülettel kötöttünk
együttműködési megállapodást a turisztikai feladatok ellátására, amelyben az Önkormányzat
kötelezettséget vállalt arra, hogy – az éves tagdíjon felül – évente 4 millió Ft támogatást nyújt
az Egyesület működéséhez. A támogatás mértékéről és feltételeiről évente március 01-jéig a
Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg - ez a külön
megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület
az adott évben el kíván végezni. Az Egyesület a támogatás fejében – többek között - biztosítja
1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a város turisztikai feladatainak ellátására.
Az Önkormányzat 2015. évben csatlakozott a TOURINFORM hálózathoz. A helyszínét
tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben történő megnyitás kapott támogatást azzal,
hogy folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba
kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda működtetője a TDM egyesület, ehhez az
Önkormányzat évente további 2 millió forintot biztosít az Egyesület számára.
A másik fontos szervezet a város és térsége turisztikai feladatainak ellátása kapcsán a
Gotthárd-Therm Kft, mint a fürdőt üzemeltető önkormányzati vállalkozás és mint a térség
turisztikai zászlóshajója.
Bár nem feltétlenül fő profil szerint, de természetesen további szereplők is részlegesen
érintettek a városi turizmus szervezésében.

BESZÁMOLÓK:
2018 márciusában fogadta el a Képviselő-testület a város TURISZTIKAI CSELEKVÉSI
TERVÉT a 2018-2020. évekre. Az előterjesztés előkészítésekor a turisztikai cselevési
tervünk megvalósítása kapcsán az abban megjelölt szervezetektől megkértük a beszámolóikat
- a cselekvési terv táblázatában az általuk küldött kiegészítéseket/változásokat más színnel
jelöltük és ezt az előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatoltuk.
A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület a táblázatba írtakon túl tájékoztatott a TDM
pályázatairól is: az Interreg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a
MURA-RABA TOUR projekt célja a Mura és Rába közötti terület turisztikai kínálat bővítése,
új határon átnyúló turisztikai termék kialakítása. A projekt megvalósítás alatt áll, 2017.
novembertől. Az első két jelentéstételi időszak tevékenységei megvalósultak (2017. november
– 2018. október). A TDM másik pályázata elbírálás alatt áll: az Interreg Ausztria-
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Magyarország Együttműködési Program keretében a Határlos3 elnevezésű projekt célja az
osztrák és magyar határmenti desztinációkba közös programcsomagok létrehozása és piacra
dobása - a benyújtás határideje: 2018. október 19.
A TDM képviselői az Önkormányzattal-Hivatallal legalább havonta egy alkalommal
egyeztető megbeszélésen is részt vesznek az Egyesület által megvalósított tevékenység és a
további teendők kapcsán.

FEJLESZTÉSEK:
Több, a turisztikát vagy városképet is érintő PÁLYÁZATI PROJEKTET valósít meg az
Önkormányzat, a megvalósítás vagy elbírálás alatt álló pályázatokról az előterjesztés 1.
számú mellékletében foglaltak szerint adunk tájékoztatást.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési
Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- ………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2018. október ….
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI PROJEKTEK
A turisztikát vagy városképet érintő PÁLYÁZATI PROJEKTEK közül a nyertes vagy
elbírálás alatt álló projektek a következők:
-

A SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívása
kapcsán készítettünk elő és nyújtottunk be sikerrel pályázati dokumentációt a ciszter
kolostorépület refektóriuma faburkolatának visszaállítására és restaurálására
94.605 EURO értékben. Szlovén oldalról Apace, Szent András, Szent Anna, Lenart
települések, illetve a Szlovén Örökségvédelmi Intézet, magyar oldalról pedig
Őriszentpéter városa partnerségével valósítottuk meg a projektet.

-

A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati kiírásra benyújtott pályázati projekt, a
Várkert komplex megújítása folyamatban van. A közel 240 millió forintos
költségvetésből a barokk kert megújítása mellett új kavics borítású sétányok és
térvilágítás kialakítása, a déli kerítés felújítása, a növényzet megújítása, utcabútorok
elhelyezése, a szabadtéri színpad, illetve környezetének rekonstrukciója, nyilvános WC
kialakítása és a régi strand területének rendezése valósul meg még az idén.

-

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési
Program keretében készítettük elő és nyújtottuk be sikerrel támogatási igényt
városarculati vonzerőt magába foglaló fejlesztésekre. A partnereink között szerepel az
Oststeirische Städtekooperation Egyesület (tagjai: Fürstenfeld, Bad Radkersburg,
Gleisdorf, Fehring, Feldbach, Friedberg, Hartberg,Weiz), magyar oldalról pedig
Körmend, Lenti, Vasvár, Zalalövő, Letenye és Őriszentpéter városokkal. A projekt
Szentgotthárdra vonatkozó összköltsége 100.000,- EURO, az ebből általunk
megvalósítani kívánt tevékenységek – többek között - a város egységes városi
arculatának kialakítása, városmarketing eszközök kidolgozása és alkalmazása, a
helytörténeti kiadványoktól és az ajándéktárgyak késztésétől a helyi termékek
előállítását és népszerűsítését elősegítő tevékenységekig, stb. A projekt gyakorlati
megvalósításával kapcsolatban hamarosan partneri egyeztetésre kerülhet sor, ahol
tisztázódhat a projekt állása.

-

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelent
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-15) pályázat kiírás kapcsán
elnyert támogatásból a Kossuth Lajos úton kerékpárút és járda kialakítása történik
meg. A közel 300 M Ft-os támogatást nyert projekt az érintett szakaszon tartalmazza a
kerékpárút- és járdaépítésen túl a szükséges közműkiváltásokat, földmunkákat,
növénytelepítést és forgalomtechnikai elemeket is, de az útburkolat felújítása is
megtörténik.

-

Kültéri sportparkok és futókör építésére irányuló program is indult országosan a
mozgás népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható,
igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el
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aktívan a szabadidejüket. A Kormány által kiírt programra is benyújtottuk a pályázatot,
méghozzá 3 db sportparkra és 1 db 400m-es futókörre vonatkozóan. Elbírálás alatt.
-

A muzeális intézmények szakmai támogatása, a Kubinyi Ágoston Programon évek óta
sikerrel pályáz az Önkormányzat, a 2018. évi pályázatunk alapján is a
Belügyminisztérium 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a múzeum interaktív
fejlesztésére. Megvalósítás folyamatban.

-

A TOP fenntartható turizmusfejlesztés felhívás keretében sikerrel nyújtottunk be
pályázatot a „Vargyai ház” turisztikai célú felújítására. A projekt célja egy
egyedülálló interaktív „időutazó” várostörténeti múzeum létrehozása. A
kialakítandó attrakció a látogatót egy-egy történelmi kor hétköznapi helyzetébe, korhű
környezetbe helyezi, aktív cselekvésre készteti. Történelmi korokon utaztatja át a
látogatót, időbeli ugrásokkal, a város fontosabb történelmi mérföldkövein át. Az egyes
korokat egy-egy időszoba képezi le, amit épített díszletek, vetített, színészi vezetés és
kézzelfogható tárgyak, eszközök jelenítenek majd meg. A fejlesztéshez kapcsolódik egy
kávézó, ajándékbolt és irodahelyiség kialakítása is. A pályázat közel 200 M Ft
támogatást nyert, megvalósítása folyamatban.

-

Városarculat alakítása kapcsán: a TOP-3.2.1-16 számú felhívás keretében történő
„SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése” a
Gimnázium tornacsarnokának energetikai fejlesztését szolgálja, mely a fenntartható
energiahasználat mellett a csarnok részbeni megújításához is hozzá tud járulni. A
pályázat pozitív elbírálást nyert, megvalósítás folyamatban. Szintén a városarculat
megújításához kapcsolódóan aktuálisan megvalósítandó vagy benyújtott pályázati
projektek:
- az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Hunyadi út
felújítása (Belügyminisztérium)
- a szentgotthárdi zsidó temető felújítása (Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány)
- Rábatótfalu első világháborús emlékművének restaurálása (Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány)
- Csákányi László Filmszínház energetikai felújítás - nyílászáró csere és közösségi
programok (LEADER)
- volt Művelődési Ház kerthelyiség felújítása (LEADER)
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. pályázati
felhívás keretében a Kolostorépület 28 db ablak felújítása a keleti homlokzaton
(Belügyminisztérium).

-

Az Alpokalja Motel és Kemping részleges felújítása az üzemeltető SZET
Szentgotthárdi Kft által összeállított műszaki tartalommal (közösségi és szociális blokk
kialakítás, közlekedő út készítés, közvilágítási rendszer kiépítés, zöldterület rendezés,
kerítésépítés, zárt kerékpártároló helyiség kialakítása) a Magyar Kajak Kenu Szövetség
közvetlen támogatásával valósulhat meg – támogatási szerződéskötés folyamatban.
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2. számú melléklet

Turisztikai Cselekvési Terv
2018-2020
Szentgotthárd

Feladat meghatározása

Felelős

Határidő

Feladat állása

1. Szervezeti háttér
Az MTÜ által folyamatosan bővítés és
bevonás alatt álló kiemelt turisztikai
régiók körébe való bekerülés. Ennek
eredményeképpen a kiemelt fejlesztési
régiók részére nyújtott pályázati és
marketinglehetőségek
igénybevétele.
Ehhez szükséges az attrakcióleltár
erősítése/hangsúlyozása.

TDM

Folyamatos
(Stratégiai
régióbővítés
: 2030-ig)

TDM szervezet erősítése a térségben, a
Vas Megyei Turizmus Szövetség dél-vas
megyei területi csoportjában aktív
részvétel.
A
városi
munkacsoport
újbóli
működtetése a rendezvényszervezés és a
turisztikai feladatok összehangolására.

TDM

Folyamatos

Önk., PKKE,
GotthárdTherm Kft.,
TDM

Folyamatos

TDM: „Az iroda részt vett, az
országos Tourinform találkozón
júniusban, ahol térségünk, az 5
éves régióbővítési tervek között
szerepelt. Addig is folyamatos
feladat, a környező turisztikai
térségekkel való jó együttműködés
ápolása, a régiók nagyméretű
területi lehatárolása miatt.”
TDM:
„Folyamatos,
aktív
részvétel
a
közgyűléseken,
egyeztető fórumokon, pályázati
megbeszéléseken”
TDM: „Nincs információ a
működésről. Az információáramlás
biztosítása és erősítése szükséges
lenne.”
Hivatal: az érintettekkel (PKKE,
TDM)
minden
hónapban
munkaértekezletet
tartunk
a
Polgármester
és
a
Jegyző
vezetésével az elmúlt és a
következő időszak feladatainak
átbeszélésére.

2. Infrastrukturális feltételek
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése:
További kerékpárutak létrehozása.

Önkormányzat

Színházépület és környékének felújítása,
látogatóközpont modernizálása.
Touch-Info pont létrehozása, amely
információtartalmával
és
arculati
elemeivel, illeszkedne a megvalósult

Önkormányzat
Önkormányzat
TDM

Folyamatos

TDM:
„Jelenleg
nincs
rendelkezésre álló pályázati forrás,
a
pályázatfigyelés
a
megvalósításhoz
azonban
folyamatos.”

Pályázatfigy
elés,
forráskeresé
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táblarendszerbe. Biztosítaná az állandó
információnyújtást, modern belvárosi
képet adna stb. Továbbá plusz pontot
jelent a Tourinform Koordinációban.
A meglévő szálláshelyek számára
kapacitásbővítéssel
és
fejlesztéssel
kapcsolatos pályázati tájékoztatónapok
szervezése.

s

Önkormányzat
TDM

Látogatóközpont további működtetése.

PKKE

Folyamatos

Tourinform iroda további működtetése,
az iroda székhelyének felülvizsgálata.

TDM
Önkormányzat

Folyamatos

TDM: „Az őszi időszakban 5
alkalommal kerül sor kisméretű
szálláshelyek
számára
kapacitásbővítő
jellegű
workshopra. Az egyesület minden
lehetséges
szálláshelyet
tájékoztatott
és
motivált
a
bekapcsolódásra és a részvételre.
Továbbá, az idei évben kiírt
Kisfaludy
szálláshelybővítő
pályázaton induló szálláshelyek
mindegyikét,
támogató
nyilatkozattal és együttműködési
megállapodással
támogattuk.
(TDM, Gotthárd-Therm Kft.)”
PKKE:
„A
látogatóközpont
továbbra
is
működik,
ajándéktárgyakkal,
könyvekkel.
Nyár végén újabb könyvekkel
bővült a kínálatunk. A kínálaton
változtatni kell, sokan keresik a
Szentgotthárd
feliratos
ajándéktárgyakat, ehhez egységes
arculat kialakítására lenne szükség.
Az
arculathoz
illeszkedő
csomagolóanyagok készíttetése is
hozzá tartozik.”
TDM: „Az iroda működtetése
folyamatos, azonban a front office
és back office jellegű feladatok
egyidejű ellátása, egyre nagyobb
problémát okoz az egy fős
munkaszervezetnek.
A
nyári
mystery shopping ellenőrzéseken,
kiemelkedően teljesített az iroda,
minden kategóriában 90% feletti
eredménnyel.”

3. Szolgáltatás- és termékfejlesztés
A St.Gotthard Spa & Wellness külső téri
kínálati elemeinek (attrakciók, játék és
sport lehetőségek) bővítése a
versenyképesség fokozása céljából.

GotthárdTherm Kft.

Folyamatos

TDM:
„A
szolgáltatások
minőségének és szélességének
fejlesztése:
masszázskínálat
bővülése,
tematikus
napok
szervezése, animációs program
rendszeresítése”
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Aktív turizmus
Szakképzett kerékpár- és gyalogtúra
vezető képzése/alkalmazása, az ŐNP-től
való függetlenedés céljából. Teljesen
önálló aktívturisztikai programszervezés
céljából a szezonra.

TDM

- Állandó jelleggel rendelkezésre álló
szakképzett
nyelveket
beszélő
idegenvezető biztosítása.
- Előre bejelentkező belföldi csoportok
magyar nyelvű idegenvezetési igényének
megszervezésének biztosítása.

TDM

TDM

Rurális
turizmusra
épülő
napi
programcsomagok
kialakítása
a
szezonban. Az ŐNP területén nagy
népszerűségnek
örvendő
vidéki
hagyományokat bemutató programok.
Helyi megfelelők: Almalak (rétes sütés
stb.), Mintagazdaság (helyi specialitás
közös
készítése),
gyalogkerékpártúrákkal összekapcsolva.

TDM
PKKE
Helyi
szolgáltatók

Sportturisztikai csomagok elkészítése és
kiajánlása,
felnőtt
és
gyermek
sportcsapatoknak, egyesületeknek.

Sportreferens
Szolgáltatók

TDM: „A Mura-Raba Tour
pályázati projektben, a megfelelő
ütemezési időszakban megvalósul
a képzés. Egy másik pályázati
projektben,
elindul
egy
kerékpártúra
vezető
képzés,
amelyet egyesületünk elnökségi
tagja elvégez, így rendelkezésre
fog állni helyi túravezető. Továbbá
idén beszerzése kerül az egyesület
saját tulajdonába, 24 db kerékpár,
az önálló túraszervezés elősegítése
céljából.”
MURATDM:
„Jelenleg
folyik
a
RABA
tanfolyamszervezés,
várhatóan
TOUR
2019. tavaszáig, lebonyolítható
projekt
lesz a képzés, helyi kihelyezett
tevékenység formában, lehetőséget biztosítva
ütemezésén más, helyi érdeklődők számára is a
ek
részvételt. A korábban fennálló
megfelelőn idegenvezetési
problémák,
megoldottá válhatnak a jövő évi
Folyamatos szezonra.”
2018.
PKKE: „Ezen programok alapjait a
szezonra
TDM-nek kellene letenni, a PKKE
természetesen szívesen segítene
azok finomhangolásában, illetve
azok népszerűsítésében.”
MURARABA
TOUR
projekttevékenység
ütemezésén
ek
megfelelőn

Folyamatos

TDM: „A nyári időszakban idén is
zajlottak és megvalósultak, a fix
programcsomagok (gyalog- és
kerékpártúrás programok). Mivel a
MuraRaba
Tour
projektünk
keretében idén valósítunk meg
kerékpárbeszerzést, és túravezető
képzés is zajlik párhuzamban, a
jövő
évi
szezonban
kerékpártúrákra épülve tervezünk
egyedi programokat kiajánlani. Az
egyéni vendégek számára pedig
kiváló kiindulási alapot képeznek,
a gyalogtúrás és kerékpáros
térképes kiadványaink, pozitív
visszajelzésekkel.”
műfüves
pálya
kiajánlása,
labdarúgó
edzőtáborok
megvalósítása, szállodával kötött
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megállapodás
a
közös
kiajánlásokra (műfüves, tekéző),
Őrségi Kerékpáros Vándortáborba
bekapcsolódás
nyáron
folyamatosan az Alpokalja Motel
és Kemping központtal
Helyi ajándéktárgyak illetve helyi
termékek fejlesztése, piacra dobása.
Az Alpokalja Motel mint szálláskínálat
minőségbéli
javítása,
fejlesztése,
színvonalának
emelése.
Kiemelt
fontosságú
célcsoport:
osztálykirándulások, túrázó csoportok.

Helyi és
térségi
vállalkozók
SZET Kft.

Folyamatos

Vízi turizmus
Vízi turizmus népszerűségének növelése,
vízi és evezőstúrák szervezésének
segítségével. Szakképzett túravezető
biztosítása.

TDM
Potenciális
szolgáltatók

Folyamatos
(MURARABA
TOUR
projektelem
e)

TDM: „A Mura-Raba Tour
pályázati projekt, meghatározott
ütemezési időszakában megvalósul
a kenutúra vezető képzés. Ez a
lehetőség elő fogja segíteni, a vízi
turizmus fellendülése mellett, a
túrák népszerűségét is.”

Kulturális- és rendezvényturizmus
Vallási turizmus
Vallási turizmus értékeinek termékké
alakítása:
- A Barokk Templom, Kolostorépület,
Színház,
Várkert
attrakcióegyüttes
állandó látogathatóságának feltételeinek
biztosítása, az attrakciók bemutatása.
-Brenner
emlékhely
kialakítása,
zarándokturizmus
erősítése
a
desztinációban.

PKKE
Önkormányzat
TDM

PKKE: „A vallási turizmus
kialakításának sarkalatos pontja a
Barokk Templom látogathatósága.
Erről ez egyházmegyei vezetőkkel
kellene megegyezni. Addig ebben
továbblépni
nem
lehet.
A
zarándokturizmus kialakításához
és folyamatos működéséhez a
következők lennének szükségesek:
- zarándokszállás:
olcsó,
egyszerű szálláshely
- zarándok menü: egyszerű,
olcsó ételek, a szálláshelyen
vagy a közelében kialakított
helyen
- kijelölt, jól gondozott útvonal
- információs pontok
- megfelelő csatornákon való
ajánlás.”
TDM:

„Csoportok

tekintetében
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zökkenőmentesen
zajlik
az
attrakcióegyüttes látogatása és
bemutatása,
előzetes
időpont
egyeztetés
szerint.
Egyéni
vendégek
esetében,
a
templomlátogatás
lehetősége
továbbra sem folyamatos, illetve
nincsenek rögzített feltételek.”
Örökségturizmus
Kaszagyár
rehabilitáció,
interaktív
múzeum létrehozása-> szezonon kívüli
programlehetőség, ipartörténeti emlékek
bemutatása.

Önkormányzat

Rendezvények
Karácsony Határok Nélkül rendezvény
újragondolása, adventi időszakra történő
kiszélesítése.

PKKE

2018.
december

PKKE: „A Karácsony Határok
Nélkül
rendezvény
adventi
időszakra való kiszélesítéséhez
végig kell gondolni, hogy helyileg
hol
lehetséges.
A
színház
környékén megvalósítható lenne,
az egész időszakban kirakodó
vásárral,
s
szombatonkénti
színpadi produkcióval.”

5. Marketing feladatok
Megjelenéseken, kiállításokon történő
részvétel, további vásárokon, B2B
rendezvényeken
való
megjelenés
lehetőségeinek feltérképezése.

TDM
GotthárdTherm Kft.
PKKE

Folyamatos

TDM: „A 2018. évi Utazás
Kiállításon részt vett az egyesület,
a
Gotthárd-Therm
Kft-vel
közösen. Az idei nyári szezonban,
minden
megyei
nagy
rendezvényen
képviseltettük
magunkat, továbbá a Történelmi
Napokon
megvalósuló
kitelepülésen is volt lehetőség,
megyei szintű promócióra is. A
2019.
évi
Utazás
Kiállítás
szervezése már megkezdődött.
Pályázati forrásaink lehetőséget
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biztosítanak,
más
külföldi
vásárokon való megjelenésre is,
elsősorban a szlovén célpiacon,
ezen lehetőségek
egyeztetése
zajlik.”
Kiadványkészlet bővítése, aktualizálása
és biztosítása:

TDM

-

Új víziturisztikai tematikájú
térképes kiadvány elkészítése

2019. június

-

„Élménykalauz a Hármashatárra”
kiadvány elkészítése

2018. június TDM: „Megvalósult!”

Folyamatos

TDM: „A kiadványkészletnek, és
az igényeknek megfelelően,
folyamatosan zajlik.”

Önkormányzat

Pályázati
projektekne
k
megfelelően

Potenciális
szálláshelyek
GotthárdTherm Kft.
TDM

Folyamatos

Városarculat és helyi termék
fejlesztése
AT-HU Ausztria –
Magyarország pályázati projekten
belül 2019. végéig megtörténik a
városprofil/városmárka kialakítása
TDM: „Együttműködés a hotellel,
mint a csomag kiajánlások, mint
pedig
az
üzleti
partnerek
felkeresésében, közreműködések
kialakításában.
(GotthárdTherm
Kft.)”

Saját tulajdonú desztinációs image film
készítése,
trendeknek
megfelelő
tartalommal,
amely
kifejezetten
turisztikai célokra készül.

TDM
GotthárdTherm Kft.

2018. II.
félév

Nyelvi mutációk bővítése, a különböző
kiadványokban, marketing anyagokon, a
célcsoport bővülésnek megfelelően.

TDM

Folyamatos

Képzések, workshopok szervezése ahol a
helyi vállalkozók a turisták fogadásához
szükséges és a hatékony marketinghez
szükséges ismereteiket fejleszthetik
(helyi marketing).

TDM

MURARABA
TOUR
projekt
2018.

-

Kilátó mint fő turisztikai
kiadvány
folyamatos
aktualizálása, új információkkal
való
bővítés,
trendeknek
megfelelő design és megfelelő
készlet biztosítása.
Turisztikai
marketingkampány
fejlesztése: Egységes arculat kidolgozása
és használata, településkép aktualizálása.
MICE turizmus irányába történő
piacnyitás. A szálloda elindulásával
létjogosultsága van az új célcsoportnak.
Ilyen irányú marketingmegjelenések
figyelése, St.Gotthard Spa & Wellness
szerepe, a leisure & corporate vonal
összekapcsolásában.

TDM: „Az anyagi korlátok miatt
jelenleg nem megvalósítható.
Forráskeresés
mellett,
természetesen
célkitűzésként
szerepel.”
TDM: „A 2019. év elejére megújul
a HelloSzentgotthárd elnevezésű
kiadványunk,
amelynek
újratervezése
során
kiemelt
szerepet fog kapni a szélesebb
körű nyelvi verziók alkalmazása.
A német, angol és szlovén nyelvek
mellett, megfontolandóvá válik a
cseh nyelvi verzió alkalmazása is.”
TDM: „A Mura-Raba Tour
pályázati projekt keretében az első
motivációs műhelymunka 2018.
áprilisában megvalósult. Továbbá
várható, egy közös-szlovén és
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márciustól

Helyi lakosság folyamatos informálása a
város/térség turisztikai
helyzetéről,
fejlesztésekről,
újonnan
kialakult
szolgáltatások,
programok
igénybevehetőségéről.

TDM

Folyamatos

magyar szolgáltatók részvételévelmegvalósuló
műhelymunka
Szentgotthárdon,
idén
novemberben. Ezzel párhuzamban
zajlik egy, a határon átnyúló
hálózat alapját képező, standard és
arculati
dokumentáció
kidolgozása,
az
egységes
marketing megjelenések céljából.”
TDM: „Folyamatos tevékenység, a
Tourinform iroda szolgáltatásain
belül.
A
helyi
médiában
folyamatosak a megjelenések, a
saját facebook oldal is jó
lehetőséget teremt, a helyi
lakosság informálására.”
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 178/2018. számú képviselő-testületi határozat 1.)
pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Pályázat 2019. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
időpontja a települési önkormányzatok számára 2018. október 03. volt. Szentgotthárd Város
Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a nyilatkozatot, melyet a Pályázatkezelő el is
fogadott – a rendszerben érkeztette és befogadta (erről a tényről elektronikusan értesítette az
Önkormányzatot).
A pályázatot ("A" és "B" típus együttesen) 2018. október 05. határidőig kellett az
Önkormányzatnak kiírni, a kiírást a Hivatal közzé is tette helyben szokásos módon (Hivatal
porta, weboldal, újság, hirdető táblák).
Az „A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára vonatkozik, a „B” típusú a
felsőoktatási tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben utolsó éves, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, tanulmányaikat 2019/2020. tanévtől felsőoktatásban megkezdeni
kívánó tanulók számára szól. Az ösztöndíj időtartama:
 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap,
 „B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap.
Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet,
egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az
ösztöndíjban támogatottak létszámát az Önkormányzat határozza meg „A” típusú és
„B” típusú pályázat esetén is.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előírásoknak és a 178/2018.
számú határozat 3. pontjának is megfelelően - jelen ülésen dönthet a támogatni kívánt
pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről. A szeptemberi határozat 2.
pontjában a Képviselő-testület döntött arról, hogy az Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójában az előző évekhez hasonlóan összesen 500.000,- Ft támogatást nyújt a
pályázóknak, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani.
Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „ A” típusú pályázatot benyújtott diákokat,
a már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, évek óta összesen 10 főt. A támogatás
mértéke éveken keresztül 1.000,- Ft/fő/hó - 2.000,- Ft/fő/hó volt, majd 4.000,- Ft/fő/hó, 2015.
évtől 5000,- Ft/fő/hó. Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma:
2017. év 10 fő
2016. év 12 fő
2015. év 13 fő
2014. év 13 fő
2013. év 11 fő
2012. év 12 fő
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2011. év 14 fő
2010. év 14 fő
2009. év 14 fő
A szabályzatunk alapján a pályázatokat az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.
A pályázatok beadásának határideje: 2018. november 06. A pályázatok ÁSZF-ben
rögzített elbírálásának határideje: 2018. december 06. Az Önkormányzat Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város
Képviselő-testületénél lehet fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen
dönt. (Amennyiben november közepéig bizottsági ülésen döntés születik és esetleg a pályázók
részéről történik fellebbezés, a Képviselő-testület a novemberi rendes ülésén tárgyalni tudja.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában
 az „A” típusú pályázat esetén .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban
 a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban.
Határidő : 2018. december 06.
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában
 az „A” típusú pályázat esetén ...... (javaslat: 5.000,- Ft) …. Ft/fő/hó támogatást
nyújt
 a „B” típusú pályázat esetén …… (javaslat: 0,- Ft) … Ft/fő/hó támogatást nyújt.
Határidő : 2019. január 31. az első (5 havi) rész átutalására
Felelős : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. október 15.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrás v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. Közétkeztetés folyik az
óvodában és a bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban
meghatározott körben a felnőtt korosztály számára is. Mindezekre tekintettel az élelmezéssel
kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell meghoznia.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító
intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft 2019. évben a nyersanyag a
melléklet szerinti élelmezési nyersanyag normákat és rezsiköltséget határozza meg.
A nyersanyag normában, valamint a rezsiköltségben 2019. évben változás nem történik.
Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat
döntése szerinti mértékben fogadja el.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 1. és 2019.
december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a
középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési
térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat és rezsiköltséget, valamint a
diétás gyermekétkeztetés szolgáltatási árait az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben
az élelmezési nyersanyagnorma és rezsiköltségét az Önkormányzat döntése szerint
fogadja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. október 9.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

86

Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltés
iránti kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt
kérelemmel fordul a Tisztelt Testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük. 2018. október 11én a SZEOB Tótágas Bölcsőde 1 fő diplomás kisgyermeknevelője kérte munkaviszonyának
megszüntetését. A gyermekek folyamatos ellátása/gondozása érdekében sürgősen be kell
tölteni az álláshelyet. Az intézmény belső átszervezéssel ezt nem tudja megoldani. A
bölcsődei álláshely hirdetése jogszabály alapján nem kötelező, így amennyiben talál az
intézmény szakembert és a Képviselő-testület is hozzájárul, a megüresedő álláshely
betölthető. Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna.
A köznevelési intézmény igazgatója párhuzamosan arra is kéri a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a 23/2018. sz. Képviselő-testületi határozatot újragondolni szíveskedjen – lásd: a
kérelemben foglaltak.
Az intézményeknél igen nagy gond az érzékelhető fluktuáció. A gazdaság egészét átható, sok
területen gondot okozó munkaerőhiány gyakran magasabb béreket kínál az intézményeinkben
elérhető béreknél. Különösen csábítóak az ausztriai lehetőségek melyek során a
Szentgotthárdon elérhetőnél háromszor – négyszer több bérért keresnek munkaerőt. Könnyen
hagyják itt a szakembereink a munkahelyüket és pótolni őket éppen a fent említett okokból rendkívül nehéz. Ezt tovább nehezíti a testületi hozzájárulás megkövetelése. Az eltelt hónapok
tapasztalatai szerint az előre meghatározott létszámkeretet nem túllépő intézményi igény (nem
új álláshely létesítése) esetén a fenntartó nem nagyon tud mit kezdeni az álláshely betöltése
iránti intézményi kérelemmel így a megüresedett álláshelyek betöltését engedélyezi.
Különösen igaz ez az óvoda – bölcsőde esetében ahol különböző jogszabályi előírások is
meghatározzák a feladat ellátásához szükséges létszámokat.
Ettől függetlenül a határozati javaslatban erre irányuló javaslatot nem fogalmazunk meg annál
is inkább, mivel az év végéhez közeledvén ennek gyakorlati jelentősége már nem sok van.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményében 2018. november 05. időponttal megüresedő álláshelyet a
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében haladéktalanul betölthesse.
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Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2018. október 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet
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Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 201 8. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt
kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. (lásd: 1. sz. melléklet).
Az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ, Szakmai Program) kiegészítése, módosítása
szükséges.
A módosítás lényege, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. ( IV.30.) NM rendelet 25. §-a 2018. szeptember 1-jétől az intézmény speciális
feladatát lényegét tekintve kibővíti. Kibővülnek a feladatok az óvodai, iskolai szociális segítő
tevékenységgel, melyet a Szentgotthárdi Járás közoktatási, köznevelési intézményeiben kell
biztosítani. Ennek keretében az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást
nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak. A segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez.
E speciális feladattal kell kiegészíteni mind az intézmény SZMSZ-ét, mind a Szakmai Programját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
dokumentumokat jóváhagyásra javasolni szíveskedjen.

intézményvezető által elkészített

Határozati javaslat:
1.
/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény SZMSZ módosítását az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Uhor Anita intézményvezető
2.
/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Szakmai Programjának módosítását az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Uhor Anita intézményvezető
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Szentgotthárd, 2018. október 17.
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: 125-1/2018
Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye –
2018. évi SZMSZ, Szakmai Program módosítása.
Üi: Uhor Anita
intézményvezető
Dr. Gábor László – Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
részére
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
H – 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Cím!
Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének
jelenlegi
intézményvezetője,
Tisztelettel
tájékoztatom,
hogy
közintézményünk
alapdokumentumainak (SZMSZ, Szakmai Program) módosítása szükségessé vált.
A módosítás a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló jogszabály 25. § alapján indokolt.
25. § Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni
és csoportos formában segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez,
tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és
megoldását,
c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában, és
d) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

93

Tisztelettel kérem, hogy a fentiekre tekintettel a nevezett alapdokumentumok módosítását
szíveskedjenek jóváhagyni.
Együttműködésüket köszönöm!
Melléklet: 1 sz. melléklet – SZMSZ módosítás
2. sz. melléklet – Szakmai Program módosítás
Szentgotthárd, 2018. 10. 17.

Tisztelettel:...…..….….….…..….….…
Uhor Anita s.k.
intézményvezető
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2.sz. Melléklet
1. SZÁMÚ MELLÉKLET(SZMSZ módosítás)
Eredeti szöveg

Módosított szöveg

1.6.1.b. Család-és Gyermekjóléti Központ:

1.6.1.b. Család-és Gyermekjóléti Központ:

Speciális szolgáltatások:

Speciális szolgáltatások:

A Gyermekvédelmi törvény, valamint a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a
Család-és Gyermekjóléti Központ az
általános szolgáltatási feladatain túl, a
gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének
megelőzése
érdekében,
a
gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő
alábbi
speciális
szolgáltatásokat,
programokat nyújtja:

A Gyermekvédelmi törvény, valamint a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
az
általános szolgáltatási feladatain túl, a
gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek
és szükségleteinek megfelelő alábbi speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújtja:

- Utcai/lakótelepi szociális munka

- Utcai/lakótelepi szociális munka

- Kapcsolattartási ügyelet
- Kórházi szociális munka
- Készenléti szolgálat
- Pedagógiai tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Mediáció
- Családterápia, családkonzultáció
-Óvodai,
iskolai
szociális
segítő
tevékenység (Az SZMSZ nem tartalmazza
)

- Kapcsolattartási ügyelet
- Kórházi szociális munka
- Készenléti szolgálat
- Pedagógiai tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Mediáció
- Családterápia, családkonzultáció
Óvodai,
iskolai
szociális
segítő
tevékenység:
A Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai

tevékenységeit

jogszabályok

szabályozó

alapján,

kötelező

jelleggel, 2018. 09. 01-től a hatályos
jogszabályok visszavonásáig iskolai
szociális

munkát

Szentgotthárdi

Járás

biztosít

a

közoktatási,

köznevelési intézményeiben.
Jogszabályi háttér:
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- 2017. évi C. törvény Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről

és

a

gyámügyi

igazgatásról szóló törvény
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes

gondoskodást

gyermekjóléti,

nyújtó

gyermekvédelmi

intézmények,

valamint

személyek

szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

szóló,

végrehajtási

rendelet
Az óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás

a gyermek

veszélyeztetettségének
érdekében a
eszközeivel

megelőzése

szociális segítő munka
támogatást

köznevelési

nyújt

intézménybe

a
járó

gyermeknek, a gyermek családjának és
a köznevelési

intézmény

pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő
egyéni, csoportos és közösségi szociális
munkát végez.
Ennek

keretében

az

óvodai,

iskolai

szociális munkás segítséget nyújt:

7. Család-és Gyermekjóléti
Szervezeti felépítése

Központ

- óvodai, iskolai szociális segítő - munkakör
(SZMSZ nem tartalmazza)

 a gyermeket a korának megfelelő
nevelésbe és oktatásba való
beilleszkedéséhez,
valamint
tanulmányi
kötelezettségei
teljesítéséhez
szükséges
kompetenciái fejlesztésében,
 a gyermeket
a tanulmányi
előmeneteléhez,
későbbi
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7.1 Az intézmény szervezeti felépítésének
leírása



- óvodai, iskolai szociális segítő munkakör
leírása (SZMSZ nem tartalmazza)






munkavállalásához
kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
a gyermek
tanulmányi
kötelezettségeinek
teljesítését
akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
a gyermek családját a gyermek
óvodai és iskolai életét érintő
kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és
a családot
a közöttük
lévő
konfliktus feloldásában,
prevenciós
eszközök
alkalmazásával
a gyermek
veszélyeztetettségének kiszűrését
és
a jelzőrendszer működését.

7. Család-és Gyermekjóléti
Szervezeti felépítése

Központ

-óvodai, iskolai szociális segítő -munkakör

7.1 Az intézmény szervezeti felépítésének
leírása
- óvodai, iskolai szociális segítő munkakör
leírása – röviden:
- Az óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő
munka eszközeivel támogatást nyújt a
köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a
gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát
végez.
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3.sz.Melléklet
3. SZÁMÚ MELLÉKLET(Szakmai Program módosítás)
Eredeti szöveg

Módosított szöveg

1.6.1.b. Család-és Gyermekjóléti Központ:

1.6.1.b. Család-és Gyermekjóléti Központ:

Speciális szolgáltatások:

Speciális szolgáltatások:

A Gyermekvédelmi törvény, valamint a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a
Család-és Gyermekjóléti Központ az
általános szolgáltatási feladatain túl, a
gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének
megelőzése
érdekében,
a
gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő
alábbi
speciális
szolgáltatásokat,
programokat nyújtja:

A Gyermekvédelmi törvény, valamint a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
az
általános szolgáltatási feladatain túl, a
gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek
és szükségleteinek megfelelő alábbi speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújtja:

- Utcai/lakótelepi szociális munka

- Utcai/lakótelepi szociális munka

- Kapcsolattartási ügyelet
- Kórházi szociális munka
- Készenléti szolgálat
- Pedagógiai tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Mediáció
- Családterápia, családkonzultáció
-Óvodai,
iskolai
szociális
segítő
tevékenység (Az SZMSZ nem tartalmazza
)

- Kapcsolattartási ügyelet
- Kórházi szociális munka
- Készenléti szolgálat
- Pedagógiai tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Mediáció
- Családterápia, családkonzultáció
Óvodai,
iskolai
szociális
segítő
tevékenység:
A Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai

tevékenységeit

szabályozó

alapján,

kötelező

jogszabályok

jelleggel, 2018. 09. 01-től a hatályos
jogszabályok visszavonásáig iskolai
szociális

munkát

Szentgotthárdi

Járás

biztosít

a

közoktatási,

köznevelési intézményeiben.
Jogszabályi háttér:
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- 2017. évi C. törvény Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről

és

a

gyámügyi

igazgatásról szóló törvény
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes

gondoskodást

gyermekjóléti,

nyújtó

gyermekvédelmi

intézmények,

valamint

személyek

szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

szóló,

végrehajtási

rendelet
Az óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás

a gyermek

veszélyeztetettségének
érdekében a
eszközeivel

megelőzése

szociális segítő munka
támogatást

köznevelési

nyújt

intézménybe

a
járó

gyermeknek, a gyermek családjának és
a köznevelési

intézmény

pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő
egyéni, csoportos és közösségi szociális
munkát végez.
Ennek

keretében

az

óvodai,

iskolai

szociális munkás segítséget nyújt:

7. Család-és Gyermekjóléti
Szervezeti felépítése

Központ

- óvodai, iskolai szociális segítő - munkakör
(SZMSZ nem tartalmazza)

 a gyermeket a korának megfelelő
nevelésbe és oktatásba való
beilleszkedéséhez,
valamint
tanulmányi
kötelezettségei
teljesítéséhez
szükséges
kompetenciái fejlesztésében,
 a gyermeket
a tanulmányi
előmeneteléhez,
későbbi
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7.1 Az intézmény szervezeti felépítésének
leírása



- óvodai, iskolai szociális segítő munkakör
leírása (SZMSZ nem tartalmazza)






munkavállalásához
kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
a gyermek
tanulmányi
kötelezettségeinek
teljesítését
akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
a gyermek családját a gyermek
óvodai és iskolai életét érintő
kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és
a családot
a közöttük
lévő
konfliktus feloldásában,
prevenciós
eszközök
alkalmazásával
a gyermek
veszélyeztetettségének kiszűrését
és
a jelzőrendszer működését.

7. Család-és Gyermekjóléti
Szervezeti felépítése

Központ

-óvodai, iskolai szociális segítő -munkakör

7.1 Az intézmény szervezeti felépítésének
leírása
- óvodai, iskolai szociális segítő munkakör
leírása – röviden:
- Az óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő
munka eszközeivel támogatást nyújt a
köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a
gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát
végez.
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.Tárgy:

Javaslat a polgármester jutalmazására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv.) állapítja meg. A képviselő-testület a
polgármester eredményesen és jól végzett munkáját jutalommal ismerheti el.
A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján:
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a
polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.
Huszár Gábor polgármester úr 2018. évben is Szentgotthárd város fejlődése, előrehaladása
érdekében, lakosainak megelégedésére végezte munkáját.
Nagyon sok olyan feladat volt az év során, amikor komoly tárgyalásokat kellett lefolytatni –
olyanokat, amelyeknek nem is mindig azonnal látszanak az eredményei. Folyamatosan
kapcsolatot tartott a minisztériumokkal, államtitkárokkal, központi hivatalokkal, megyei
vezetőkkel annak érdekében, hogy megtörténhessenek fejlesztések, megvalósulhassanak
tényleges eredmények a településen. Sokszor segítette megelőzni a folyamatok „elakadását”.
Több olyan projekt is volt 2018-ban, amelyeknél hathatós és eredményes fellépése nélkül
nehezen lehetett volna előre jutni. Szinte minden elnyert és megvalósítás alatt lévő nagyobb
pályázatnál kellett a polgármester fellépése, folyamatok menedzselése: kerékpárút-építési
projektünk előkészítése, laktanya munkásszállóvá alakításának elindulása, Várkert felújítás
megvalósítása, Ipari parki projekt, Hunyadi út felújítása, stb. Igen lényeges az a munka is,
amit a település arcának, lelkének megőrzése kapcsán tudott tenni: események, fesztiválok
előkészítésénél és lebonyolításánál való folyamatos jelenlét, a folyamatok segítése, a település
társadalmának legtöbb csoportjával, rétegével való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása.
.
Mindezek miatt javasolom, hogy Huszár Gábor polgármester munkáját elismerve a vonatkozó
jogszabályi rendelkezés és a bizottságok javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület
egyösszegű jutalmat állapítson meg a polgármester úr részére.
A jutalom maximális mértéke 6 havi illetményének megfelelő összeg (bruttó 3.589.800- Ft),
melynek fedezete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletében tervezve lett.
Kérem az előterjesztés megvitatását.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester részére 2018. évi eredményes munkája elismeréseként bruttó
........ - Ft egyszeri jutalmat állapít meg
Határidő: a kifizetésre 2018. november 30.
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. október 16.
Labritz Béla
alpolgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve
delegálása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dömötör Sándor önkormányzati képviselő úr elhalálozása miatt több bizottság esetében új
képviselő tag választásáról, valamint Farkasfa Városrészi Önkormányzata vezetőjének
személyéről, illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztalba képviselő tag delegálásáról kell
dönteni.
A Képviselő-testületbe a megüresedett képviselői helyre érkező új önkormányzati képviselő
Vörös Gábor, aki a 2014-es önkormányzati választásokon a képviselő-testületbe be nem
került jelöltek közül a legtöbb (775) szavazatot kapta, és most úgy nyilatkozott, hogy vállalja
a képviselői tisztséget.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 9. § (2) bekezdése alapján az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága valamint az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság új képviselő-testületi tagjának Vörös Gábort javaslom. Vörös Gábor
a jelölést vállalta.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 11. § (2) bekezdése alapján Farkasfa
Városrészi Önkormányzata új vezetőjének szintén Vörös Gábort javaslom.
Ezen túlmenően a kitüntető címek odaítélésére létrehozott Társadalmi Bizottságba kell új
képviselő-testületi tagot választani az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága tagjai közül.
A szociálpolitikai kerekasztalba szintén delegálni kell egy tagot a képviselők közül, aki a
szociális rendeletünk 27. § (1) bekezdése értelmében egyben a szociálpolitikai kerekasztal
vezetői tisztét is betölti.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága képviselő-testületi tagjának Vörös Gábor
Szentgotthárd, Kiserdő 1/A. szám alatti lakost, önkormányzati képviselőt választja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság képviselő-testületi tagjának Vörös Gábor Szentgotthárd,
Kiserdő 1/A. szám alatti lakost, önkormányzati képviselőt választja meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkasfa Városrészi
Önkormányzat vezetőjének Vörös Gábor Szentgotthárd, Kiserdő 1/A. szám alatti
lakost, önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntető címek
odaítélésére létrehozott Társadalmi Bizottságot az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága tagjai közül .............................. önkormányzati
képviselővel, bizottsági taggal egészíti ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi
szociálpolitikai kerekasztal tagjai sorába ........................... Szentgotthárd, .............
szám alatti lakost, önkormányzati képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. október 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dömötör Sándor önkormányzati képviselő úr, szociális tanácsnok 2018. október 6-án elhunyt.
Dömötör Sándort a Tisztelt Képviselő-testület a 2014. október 22-i ülésén 240/2014. számú
határozatával Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális tanácsnokává választotta meg, a
Szervezeti és Működési Szabályzatba pedig a 29/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelettel
emelte be a szociális tanácsnoki funkciót.
Mivel képviselő úr halála után ezt a funkciót polgármester úr nem javasolja betöltésre, a
rendeletünket módosítani kell úgy, hogy hatályon kívül kell helyezni a szociális tanácsnoki
tisztségre vonatkozó rendelkezéseket.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi
következménye, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály
megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok
indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a Képviselő-testület tagjai közül szociális
tanácsnokot kell választani. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt
hatályon kívül helyező jogszabályt!
Szentgotthárd, 2018. október 17.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
szociális tanácsnokra vonatkozó rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 7. § h) pontja és 2. melléklet 4. pontja.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 25. § (1) bekezdésében a „szociális kérdésben a szociális
tanácsnok” szövegrész, a 96. § (1) bekezdés b) pontjában a „ ,valamint a Szociális
tanácsnok” szövegrész, a 2. melléklete címében a „valamint a szociális tanácsnok”
szövegrész.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: … . év … hó … napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás
1. §-hoz: A szociális tanácsnokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése, mivel a
funkció nem kerül betöltésre.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – teljes eljárás – államigazgatási
szervi vélemények ismertetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 15/2017. számú határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására
irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.
A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Rendelet)] a módosítások két eljárás keretében rendezhetők. Egy részük egyszerűsített
eljárással, egy részük teljes eljárással.
Ezen előterjesztés a teljes eljáráshoz kapcsolódik.
Az előzetes tájékoztatási szakasz kapcsán beérkezett véleményeket is figyelembe véve
összeállításra került a véleményezési dokumentáció, melyet ismételten megküldtünk az
államigazgatási szervek számára. Az általuk kiadott vélemények az előterjesztés 1. számú
mellékletét képezik.
A véleményeltérések tisztázása érdekében egyeztető tárgyalásra volt szükség, melynek
jegyzőkönyve az előterjesztés 2.számú melléklete.
A Rendelet 39 § (2) bekezdése értelmében, a véleményezést követően az államigazgatási
szervektől beérkezett véleményeket – a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a Képviselőtestülettel. A vélemények elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény el nem
fogadása esetén a döntést indokolni kell.
Godavszky Beáta településtervező asszony a vélemények kapcsán az alábbi összefoglalást
állította össze:
Intézkedések Szentgotthárd város
Településrendezési Terve felülvizsgálata és módosítása véleményezési szakaszának
lezárulását követően
2018
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
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Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Vas Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály – Földhivatali Osztály
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály – Népegészségügyi és Járványügyi Osztály
Intézkedést igénylő észrevételt tettek, melyekre figyelemmel a következő kiegészítéseket és
javításokat végezték el a tervezők a dokumentációban:
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
-„Az alátámasztó munkarészek 4.8 Katasztrőfavédelem / Iparbiztonsági követelmények
tervfejezete tévesen tartalmazza azt, hogy Szentgotthárd területén nem működik küszöbérték
alatti üzem.
A Szentgotthárdi Ipari Parkban a Kiswire Szentgotthárd Kft. „küszöbérték alatti veszélyes
üzem”, katasztrófavédelmi engedéllyel és súlyos káresemény elhárítási tervvel rendelkezik.”
Az alátámasztó munkarész vonatkozó része a fentiek szerint ki lett javítva..
- „ A 16.számú terület a Zsida patak parti sávját érinti.”
A vizsgálat a parti sáv kormányrendelet szerinti szélességével és a használatra vonatkozó
rendelkezésével ki lett egészítve.
A szabályozási tervre rá lett vezetve a 6,0m szélességű parti sáv.
-„A 8.kiskertek és a 9. kísvízi erőmű a Rába folyó nagyvízi medrében van.”
A nagyvízi meder beépíthetőségét az OTrT szabályozza:
16. § * A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki.
A kiskertek és a kisvízi erőmű egyaránt beépítésre nem szánt területen található, az OTrT
vonatkozó előírásának megfelelnek.
A kisvízi erőmű hozzávetőlegesen egy évtizede üzemel és a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság engedélyével készült. A vizsgálati munkarész ennek leírásával ki lett egészítve,
valamint mindkét területnél a nagyvízi mederrel való érintettség rögzítve lett.
-„Az 1.sz.módosítással érintett terület a Szentgotthárdi Körzeti vízbázis területén fekszik. A
távlati hasznosítás során figyelembe kell venni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet
5.sz. mellékletében foglaltakat.”
Szentgotthárd sérülékeny üzemelő vízbázisa védőterületéről hozott határozat mellékletét
képező térképet tervező elkéri az önkormányzattól és a védőterületeket rávezeti a szabályozási
tervekre, a szöveges munkarészeket pedig szükség szerint kiegészíti..
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága
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-„1.sz. módosítás: a volt téglagyár déli területének megközelítését a meglévő útcsatlakozáson
keresztül kell megoldani, újabb csatlakozás kialakítását nem engedélyezzük.”
Lásd egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét, az alátámasztó munkarészbe át lesz vezetve.
„3.sz. módosítás, tervezett lovarda: egy útcsatlakozás alakítható ki, továbbá az út tengelyétől
számított 30,0 m.-en belül szilárd építmény (épület, zárt kerítés) nem helyezhető el, a közút
mellett tervezett parkolókat, lovardát, lovaglópályát, szállást úgy kell elhelyezni, hogy azok a
közút burkolatszélétől 30m távolságra legyenek.”
Lásd egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét, a szabályozási tervre a 30m-es védőtávolság be lesz
jelölve.
„4.sz. módosítás Simply Clean Kft. – a bővítés során a 8.sz. főúthoz a mostani kialakításnál
közelebb nem kerülhetnek épületek.”
A szabályozási terv nem változik, a kérelem a szakhatósági véleményt figyelembe véve nem
teljesíthető.
„5.sz.módosítás, gyalogos túra és kerékpárút hálózat – a járdák, kerépárút, kerékpársáv
szabályozási szélességét az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott
szélességi méretek (nem csökkentett értékeket figyelembe véve) oldalakadály távolságok és a
járhatóságot is biztosító vízszintes lekerekítő ívek számára biztosított legyen a hely.”
Lásd egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. A gyalogos túra és kerékpárút hálózat tervezője a
Pannonway Kft. a terveket a Magyar Közút Zrt.-vel egyeztetve készítette, a projekt anyaga út
keresztszelvényeket is tartalmaz. In
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
„Különálló vízgazdálkodási fejezetben kell foglalkozni az alábbiakkal:
-Hidrológiai állapot ( meteorológia, domborzat
-Felszíni és felszín alatti vizek
-Vízkárelhárítás (vízrendezés, árvízvédelem, vízhasznosítás)
-Víziközművek ( vízellátás, szennyvíz-elvezetés, és tisztítás, csapadékvíz elvezetés)
-Egyéb vízgazdálkodási létesítmények
A Hidrológiai állapot és Felszíni és felszín alatti vizek fejezetekkel az alátámasztó
munkarészek ki lettek egészítve.
Vízkárelhárítás (vízrendezés, árvízvédelem, vízhasznosítás) fejezetek a Katasztrófavédelem
címszó alatt találhatók.
A víziközművekkel a Közműellátási javaslat foglalkozik
A csapadékvíz elvezetés szintén a Katasztrófavédelem fejezetben található.
Vas Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész
1.számú módosítás (valójában 3.számú lovarda) lásd. egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét,
intézkedést nem igényel.
2. számú módosítás: az ipari parkra vonatkozó részek törölve lesznek
9. számú módosítás (kisvízi erőmű): lásd. egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét, intézkedést nem
igényel.
12. számú módosítás (önkormányzati garázs) törölve lesz, az önkormányzat elvetette a
módosítást
20. számú módosítás (Vadvirág utca szabályozási szélessége) lásd. egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvét, az alátámasztó munkarészt út kersztszelvényekkel ki kell egészíteni Ez minden
módosítással érintett útra vonatkozik.
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32. számú módosítás (Zsida és Farkasfa temetője körüli véderdő: lásd. egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvét, intézkedést nem igényel.
35. számú módosítás (erdők kijelölése a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében:
lásd. egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét, intézkedést nem igényel.
A módosító rendelet jogszabályszerkesztés 4 pontban idézett vonatkozó szabályainak
megfelelően lesz javítva.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a partnerségi egyeztetés kapcsán a Rózsa
Ferenc utca 905/10 és 905/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett lakóterületi átminősítés
vonatkozásában tíz közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa részéről jelzés érkezett, egyrészt
az átminősítés nagyságrendjének átgondolását, másrészt tulajdonosi érdekeikre való figyelem
felhívást kezdeményezve. Egy ingatlan-tulajdonos kifejezetten tiltakozik a tervezett
átminősítés miatt.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
teljes eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett államigazgatási szervek
véleményeiben foglaltakat elfogadja. A dokumentumokat az államigazgatási szervek
javaslatait át kell vezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. október 19.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Út kialakításának kezdeményezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A hatályos rendezési terv tartalmaz egy utat (1. számú melléklet) ami a Szentgotthárd,
Hunyadi utcából nyílik és az SARIANA gyár felé vezet és onnan lehet elérni a Rába partján
lévő területeket, közöttük az árvízvédelmi töltést, a néhány éve kialakított motocross pályát,
mezőgazdasági területeket is. Természetben az említett gyárépületig aszfaltozott út, onnan
egy földút vezet erre a területre. Az út jelenleg is használatban van. Ha azonban megnézzük a
térképet azon ez a Rába felé vezető út nincs is jelölve, vagyis a térkép és az arra épülő
ingatlan-nyilvántartás szerint nem létezik. Az önkormányzat felelőssége, hogy a település
útjai jogilag is, használhatóság szempontjából is megfelelők legyenek – különösen igaz ez egy
olyan fontos cél esetében mint a települési árvízvédelem. Emiatt a feltételek tisztázásának első
lépéseként megkerestük a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot mivel az említett út két
helyrajzi számot is érint – természetben ezeken halad keresztül: a szentgotthárdi 0175/5 hrszú ingatlan állami tulajdonban, a Nyugat – Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság
kezelésében
van, az ingatlan-nyilvántartásban kivett, töltés művelési ágú, de töltésként évtizedek óta nem
funkcionál, ez egy 993 nm területű beépítetlen ingatlan. A másik terület a szentgotthárdi
1413/2 hrsz-ú terület, állami tulajdonban, a Vízügyi Igazgatóság kezelésében áll, az ingatlannyilvántartásban kivett, töltés művelési ágú, de töltésként évtizedek óta nem funkcionáló, 367
nm területű beépítetlen ingatlan.
A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0245-103/2018. számú levelével támogatja az
1413/2 és a 0175/5 hrsz-ú ingatlanok Önkormányzat részére történő tulajdonba adását. (2.sz.
melléklet). Az Igazgatóság egyetért e kezdeményezéssel sőt azt nagyon fontosnak tartja saját
munkája miatt is – a maga szempontjából az ingyenes tulajdonba adást is támogatja. A végső
szót azonban nem ez az állami szerv mondja ki.
Az állami tulajdonú telkek önkormányzati tulajdonba adását az 1991. évi XXXIII.
törvényszabályozza, melynek 10. § (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat kérelmére, az Öt.
107. §-ának (5) bekezdése alapján e törvényben meghatározott kivételekkel azt az állami
tulajdonú földet kell a fekvése szerint illetékes települési - fővárosban a kerületi önkormányzat tulajdonába adni, amely az ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként van
nyilvántartva, és nincs épülettel vagy más építménnyel beépítve (a továbbiakban: beépítetlen
föld).
Az Önkormányzat számára azért lenne előnyös az ingyenes tulajdonba adás kezdeményezése,
mert a legkedvezőbb feltételek esetén, minimális pénzügyi ráfordítással a tervezett közút egy
részének ingatlan-nyilvántartási kialakítása megtörténhetne, az említett területek közúti
megközelítése megoldott lenne. Ez a mai állapotokat látva nem kerülne különösebb költségbe
hiszen az út mint említettük ma is létezik, csak ha ezt sikerülne hivatalossá tenni, akkor
megoldódna a bevezetőben említett területek megközelítése is.
Végleges döntéshozatalra, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
álláspontjának, feltételeinek ismeretében kerülhet sor.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában, a Nyugat – Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő
- Szentgotthárd 1413/2 hrsz-ú, 367 nm területű, kivett töltés
művelési ágú, beépítetlen telek
-

Szentgotthárd 0175/5 hrsz-ú, 993 nm területű, kivett töltés
művelési ágú, beépítetlen telek

ingyenes tulajdonba adását Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a Szentgotthárd
Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, a 16/2018.(VII.25.)
önkormányzati rendelettel módosított 19/2016.(VI.30.) Önkormányzati rendelet szerint
tervezett közút ingatlan-nyilvántartási kialakítása céljából. Az önkormányzat vállalja az út
ezen kialakításához szükséges műszaki – jogi feladatok ellátását és az ehhez szükséges
költségek finanszírozását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében és képviseletében az
ügyben eljárjon.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018.október 19.

Doncsecz András
városüzemeletetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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Tárgy: Bugán József, ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése
területrész vásárlás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.10.31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Bugán József 9970 Szentgotthárd, Váci M. u. 10. sz. alatti lakos, mint a szentgotthárdi
0833/17 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa az 1. sz.
mellékletben olvasható ajánlattal fordult az Önkormányzathoz.
A tulajdonát képező szentgotthárdi 0833/17 hrsz-ú ingatlan szomszédos az Önkormányzat
tulajdonában lévő 4455 hrsz-ú közúttal (Váci M. út része). Bugán József az ingatlana
kiméretésekor tapasztalta, hogy az ingatlanok térképi és természetbeni határai közt kb. 3 m
szélességű eltolódás tapasztalható, tehát a Váci M. út egy része –ami aszfaltozott felületű - az
ő területén halad.
Az érintett rész kb. 140 m2 nagyságú. Helyszínrajz 2. sz. melléklet.
Ilyen eltérések a régi terepi mérés és majd a későbbi digitalizálás során többször előfordultak.
Bugán József a ténylegesen kialakult állapotok szerint szeretné rendezi a helyzetet, ezért
megvételre felajánlja ezen kb. 140 m2-es ingatlanrészt.
Szentgotthárdon hasonló eset miatt –ott árok építés és majdani építési telkek kialakítása végett
– szerzett az Önkormányzat ingatlanokat 1500.-Ft/m2 áron.
Bugán Józseffel történt egyeztetést követően ezt az árat ő is elfogadhatónak tartja.
Ahhoz, hogy az érintett terület Önk-i tulajdonba kerüljön a 0833/17 hrsz-ú ingatlant meg kell
osztani és a megosztás során létrejövő önálló hrsz-ú, kb. 140 m2-es területű külterületi
ingatlant adásvétel során megvásárolni.
Az önkormányzat költségvetésében az „önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kerete”
nyújthat fedezetet. Az ingatlan megszerzése viszont az út fennmaradása érdekében szükséges
A vételár kb. 210.000.-Ft körül alakul.
Az ingatlan külterületi hrsz-al rendelkezik, de mivel művelés alól kivont, ezért nem
vonatkoznak rá a termőföldre értékesítésére vonatkozó szabályok.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az út megléte, illetve fennmaradása igen fontos, ezért szükséges a valóságban
kialakult állapot realizálása. Továbbá az út megfelelő helyre történő átépítése
aránytalanul nagy költséggel járna.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A költségvetésben az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kerete nyújthat
fedezetet.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns hiszen egy jogügyletről van csak szó..
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincs kockázata, mivel egy meglévő állapotot akarunk legalizálni.
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5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi 0833/17 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az utat akár le is kertelheti, vagy
akár bírósághoz fordulhat – minden esetre a jelenlegi helyzet sérti a tulajdonosi jogokat.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogató döntés esetén ingatlan megosztási vázrajzot kell készíttetni, szerződést kell
előkészíteni és aláírni és a vételárat utalni kell.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Bugán József 9970
Szentgotthárd, Váci M. u. 10. sz. alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 0833/17 hrsz-ú
ingtalan megosztását követően létrejövő, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező
helyszínrajzon jelölt kb. 140 m2-es ingatlan megvásárlásához 1500.-Ft/m2 áron.
A telekmegosztási változási vázrajz elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése
Szentogtthárd Város Önkormányzatának a feladata, s az ezzel járó költségek is az
Önkormányzatot terhelik.
Forrás: a 2019. évi költségvetés.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. október 11.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Sztg. 1396/1 és 1384 hrsz.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság meghatalmazása
alapján az 1. és 2. sz. mellékletben található vételi ajánlattal fordult Szentgotthárd Város
Önkormányzatához.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban
Igazgatóság) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium „Rába
völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” címmel EU-s támogatással projektet
valósít meg. (Azonosítószám: KEHOP-1.4.0-15-2016-00018)
A projekt megvalósításához a Rába mentén lévő ingatlanokból a fent megjelölt cél
megvalósításához elengedhetetélenül szükésges bizonyos területek megszerzése.
Szentgotthárd Város Önkormányzat a szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, kivett üzlet megnevezésű
1747 m2 területű és a szentgotthárdi 1384 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű, 161 m2 területű ingatlanokban érintett.
Az 1396/1 hrsz-ú ingatlanból 84 m2 kerülne megosztást követően a Magyar állam
tulajdonába, míg az 1384 hrsz-ú ingtalanból 9 m2. Változási vázrajz: 3-4. sz. melléklet. Az
érintett területrészek a mozi és a Hunyadi úti pavilonsor mögött találhatók. Ezek is megosztás
folytán kerülnek
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 Ptk. 5:43. § (1) bekezdése értelmében kisajátítás során is megszerezhetik az
ingatlanrészeket. „Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekű célra, azonnali,
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teljes és feltétlen kártalanítás ellenében szerezhető meg.”
A Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint Kisajátításnak akkor
van helye, ha
a.) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem
lehetséges....”
b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges
Vagyonrendeletünk értelmében a Képviselő-testület a belterületi ingatlanok esetében
független forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
Az Ingatlanokról az Ügyvédi iroda megküldte az értékbecsléseket, 5-6.sz. melléklet, amely
szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek:
Szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, kivett üzlet megnevezésű 1747 m2 területű ingatlanból
kisajátítáással érintett 84 m2 területrész értéke: 1.066.800.-Ft (12.700.-Ft/m2)
A 84 m2-re eső területrész könyv szerinti br. értéke: 165.788.-Ft
A szentgotthárdi 1384 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, 161 m2 területű
ingatlanból kisajáítással érintett 8 m2 területrész értéke: 65.700.-Ft (7.300.-Ft/m2)
A 8 m2-re eső területrész könyv szerinti br. értéke: 71.087.-Ft.
Határozati Javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Rába völgy
projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 projekt
megvalósítása érdekében a szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, kivett üzlet megnevezésű 1747 m2
területű ingatlanból a Menyhárt és M. Kft. (9081 Győrújbarát, László u. 87.) által készített
2017/K-288. munkaszámú Kisajátítási változási vázrajz alapján létrejövő 1396/4 hrsz-ú, 84
m2 területű ingatlan Magyar Állam javára történő értékesítéséhez a vételi ajánlatban
megajánlott 1.066.800.-Ft vételáron, melyet a kisajátítást pótló adásvételi szerződés
megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez kapcsolódó szerződés és
egyéb nyilatkozatok aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Rába völgy
projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 projekt
megvalósítása érdekében a szentgotthárdi 1384 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű, 161 m2 területű ingatlanból a Menyhárt és M. Kft. (9081 Győrújbarát, László
u. 87.) által készített 2017/K-288. munkaszámú Kisajátítási változási vázrajz alapján létrejövő
1384/1 hrsz-ú, 9 m2 területű ingatlan Magyar Állam javára történő értékesítéséhez a vételi
ajánlatban megajánlott 65.700.-Ft vételáron, melyet a kisajátítást pótló adásvételi szerződés
megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez kapcsolódó szerződés és
egyéb nyilatkozatok aláírására.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. október 19.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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Tárgy: Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz erdő (Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.10.31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 198/2018. számú határozata alapján elrendelte az alábbi táblázatban
szereplő külterületi ingatlanban lévő tulajdoni részarányának értékesítését, az Önkormányzat
vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben
szokásos módon az Őrségi Nemzeti Park által megajánlott vételáron:
Település

hrsz

Szentgotthárd 0807/1

Terület AK
(ha)
1,4615

4,53

Műv.ág Tul.
Önkorm. Eladási ár:
részarány területe
(Ft)
(ha)
erdő
88/576
0,2233
211.700.-Ft

Ajánlatok beérkezési határideje: 2018. október 16.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék
bizonyítására megjelölt 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 pályázatok elbírálásának határideje a 2018. októberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését
követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon
belül egy összegben kell megfizetni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése és a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján
az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve
ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig egyedül az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság jelezte, hogy a vételi ajánlatukat a kiírt pályázat alapján továbbra is fenntartják.
(ajánlat 1. sz. melléklet).
A 21.170.-Ft bánatpénz befizetésre került.
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Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 0807/1 hrsz-ú,
1,4615 ha területű, erdő művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 88/576 tulajdoni
részarányára az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Városszer 57.)
történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 198/2018. sz. testületi határozattal
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 211.700.-Ft vételárért.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. október 17.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:

155

