
 

 

TARTALOMMUTATÓ 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia 

felülvizsgálata, aktualizálása. 

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása. 

5. Értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról. 

6. A Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi beszámolója. 

7. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója. 

8. A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi beszámolója. 

9. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 

10. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd álláshely betöltése és plusz álláshely 

engedélyezése iránti kérelme. 

11. Szociális rendelet módosítása. 

12. SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díjának rendeletbe foglalása. 

13. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új 

rendelet bevezetése. 

14. Rendezési terv módosítás – főépítészi indítvány – Ficzkó Péter kérelmének ismételt 

tárgyalása. 

15. Ingatlanértékesítés – Szentgotthárd, Alkotmány u. 39. 

16. Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítése (akasztódombi ingatlanok). 

17. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. április 25-i képviselő-testületi ülés előterjesztései 



Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat. 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. ÁPRILIS 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás 

munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében 

beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. 

Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában megjelent a 

részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre 

jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A 

Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre 

jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső 

Tisza-part 21.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően 

az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az AXILL Kft.-nek 2018. május 10-

én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. május 25. 10:00 volt. A 

határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás nyertese 

AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 

21.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-

átvételi eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

Előre nem látható pótmunkák (utólagos vízszigetelések), illetve a végleges 

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt a kivitelezésre vonatkozó 

vállalkozási szerződést módosítanunk kellett. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

február 27-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakított 202 fős 

54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése” 



elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, 

illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. A közbeszerzési eljárás során 9 

(kilenc) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, amelyek közül az ajánlatkérő 6 (hat) 

ajánlatott a tárgyalás előtt érvénytelenített. Az ajánlatkérő 3 (három) érvényes 

ajánlattevő részére küldte meg a végső felhívást, amelyek közül 1 (egy) 

ajánlattevő – az Iroda 2000 Kft. 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3. - nyújtott be 

érvényes ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás 

követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. A szállítási szerződés megkötése 

megtörtént a szerződés teljesítése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 

202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról. Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a 

Közbeszerzési Értesítő 2018. április 19. számában jelent meg az ajánlattételi 

határidő 2018. május 23. 14:00. volt. A határidőig egy ajánlattevő – az AXILL 

Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). - 

nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás 

követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés 

megkötése megtörtént az előre nem látható pótmunkák és a végleges 

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt módosult kivitelezésre 

vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az üzemeltetésre vonatkozó szerződést 

is módosítani kellett. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

április 09-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakított 202 fős 

54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges fűnyírótraktor és 

tartozékai” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás során 3 

(három) érvényes ajánlat érkezett. Az eljárás nyertese a KITE Mezőgazdasági 

Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J u 1.) lett. A szállítási 

szerződés megkötése megtörtént a szerződés teljesítése folyamatban van. 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 

A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95 Kft. adta. 

A kivitelezési szerződést aláírtuk, 2018. október 18-án megtörtént a munkaterület 

átadása. A költségnövekmény-igény hiánypótlását 2019. február elején benyújtottuk. 

A kivitelezésről: Folyamatos a betonfolyóka, járda szegély, kiemelt szegély építése. 

Megtörtént az útburkolat profilba marása és megtörténtek a közműkiváltások (ivóvíz-, 

elektromos hálózatot érintő), a távközlési hálózatot érintő oszlopáthelyezés várhatóan 

április végén elkezdődik. Folyamatos a kiemelt szegély, beton folyóka, csapadék 

csatorna építése, valamint az útpálya szélesítési munkálatok. A kivitelezés jelenleg 

körülbelül 12 %-os készültségű. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

október 19-én megtartott ülésén döntött többek között a  „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 keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást 

lezáró döntés meghozataláról. Előzmények: Ajánlattételi határidő: 2018. 

október 05. 10:00 volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 (három) ajánlattevő 

nyújtotta be ajánlatát. A tárgyaláson egy ajánlattevő jelent meg és végső 

ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig – 2018. október 13. 10.00-ig – 

kedvezőbb ajánlatot nyújtott be. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 

Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A vállalkozási szerződés megkötése és a 

munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok 

folyamatban vannak.  

 

 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 AXILL Építőipari és 

Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A vállalkozási 

szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A 

kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

 

 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. 9700 Szombathely, Szófia 

út 20. A vállalkozási szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvételi 

eljárása megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

április 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „A Szentgotthárdi Ipari 

Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - TOP1.1.1-15-VS1-2016-

00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű területek 

feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, 

szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról. A közbeszerzési eljárás folyamatba 

épített ellenőrzése megkezdődött. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. 

november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd - 

Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati 

tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható 

teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást 

lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és 

kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes 

szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas 

helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS 

Alterra Zrt. lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés 

határidejét 2018. 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-csatornázásával 

kapcsolatban folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális 

munkálatok elvégzése. Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.  

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű 

karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  

Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, 

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2019. március-április hónapban 

két 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. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Kethelyi utca 

44. számú ház előtti hídvezeték cseréjét. A munkaterület átadás-átvétel 

időpontja: 2019.03.18. A munka tervezett befejezési határideje: 2019. 04. 30. 

Kivitelező: Vasivíz Zrt.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Vasszentmihály, 

nyomásfokozó gépészeti, villamos és irányítástechnikai munkáit. A munka 

tervezett befejezési határideje: 2019. 06. 30. (A számla elkészítése és 

megküldése a Bérleti – üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete – 

Vízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási 

kötelezettségről – II. fejezetében foglaltak alapján, a vízközmű tulajdonos 

Önkormányzatok közötti tulajdoni hányadok arányában történik.) Kivitelező: 

Vasivíz Zrt.  

 

 Megrendeltük  az alábbi közvilágítási lámpatestek felszerelését: 

o Hunyadi utca, Pável Ágoston Múzeum mögötti parkolóban lévő 

oszlopra 1 db PHILIPS UNISTREET BGP204 LED100 típ. 

világítótestet 

o Gárdonyi utcában 3 db HOFEKA LILY LED 20 (26) W típ. 

világítótestet 

o Vadvirág utca 12. sz. ház előtti oszlopra 1 db HOFEKA LILY LED – 

14 (19) W típ. világítótestet 

o Szépvölgyi utca 853 hrsz. terület (98 sz. ház) előtti oszlopra HOFEKA 

LILY LED – 14 (19) W típ. világítótestet 

o Tótfalusi út utolsó ház előtti oszlopra 1 db PHILIPS UNISTREET 

BGP203 LED50 típ. világítótestet 

 

 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság 

részéről. Az igények kivizsgálására helyszíni bejárást tartottunk február 

hónapban. Néhány kivágásra javasolt fa a teljesség igénye nélkül: Mártírok út 

9, 11 számú társasház előtti fenyőfák; Club3 melletti szivarfák közötti hárs; 

Rábafüzes, Kodály Z. utcai fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, kultúrház); Deák F. 

utca volt borhotel melletti fenyőfák, Rózsa F. u. 10 és 20. számú házak előtti 

túlnőtt tuják; stb. 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/


Szentgotthárd-Rábafüzesen, a Kodály Z. utcai fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, 

kultúrház) közel helyezkednek el az elektromos vezetékekhez, ezért azok 

feszültségmentesítése szükséges, melyre egy hónapra előre időpontot kell kérni a 

Szolgáltatótól (E.ON energiakereskedelmi Kft.). Az előzetesen kért április végi 

időpontot nem tudta vállalni a Szolgáltató, ezért új időpont egyeztetése van 

folyamatban.  

 

 Megrendeltük az alábbi fakivágási munkákat: 

o Mártírok út 9. számú társasház előtti közterületen lévő 4 db fenyőfa 

kivágása és kituskózása 

o Mártírok út 11. számú társasház előtti közterületen lévő 6 db fenyőfa 

kivágása és kituskózása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 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  

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.  A Belügyminisztérium felülvizsgálta a kérelmünket, 

mely alapján 2019. március 27-én hiánypótlásban kérte igazolni, hogy a 

külterületi utak (Mikes K., valamint az Örökzöld utcák felső szakasza)  lakott 

külterület megközelítését szolgálják. A hiánypótlást határidőben teljesítettük. A 

pályázat elbírálásáról nem érkezett még döntés. 

 

 A 42/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján szerződést kötöttünk az 

Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, 

Árpád út végétől (Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva 

irányába az utolsó lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a 

Zsida-hegyi bekötőúton a városrész végét jelző településnév tábláig az utak 

környezetében (útpadka, árok, zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt 

hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. 

 

 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda 

tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező: 

Vasútterv Tervező Zrt. 

 

 Ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük Máriaújfalu, Kis utcában 

(Máriaújfalui út felőli végén lévő oldalághoz) „Elsőbbségadás kötelező”, 

„Zsákutca”, 5 tonnás súlykorlátozás + kivéve célforgalom” táblák kihelyezését a 

jövőbeni aszfaltrongálások és a közlekedési viszonyok egyértelműsítése végett. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Kihelyezésre kerültek a Máriaújfalu, Kis utcai hídfőkre, valamint a jakabházi 

hídkorlátokra fényvisszaverő prizmák. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 



 Megrendeltük a Hársas-tóhoz mobil illemhelyek kihelyezését az alábbiak szerint: 

0. 3 db BASIC+ típusú WC (ebből 1 db HN típusú WC mozgáskorlátozottak 

részére) kihelyezése körjárati rendszerükben legkésőbb 2019. április 18-ig és 

üzemeltetésük 2019. szeptember 30-ig;  

1. További 2 db BASIC+ típusú WC kihelyezése körjárati rendszerükben 

legkésőbb 2019. június 15-ig és üzemeltetésük 2019. augusztus 31-ig 

Kivitelező: XELESS Kft. 

 

 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  

0. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 

1. Térkőjavítási munkák járdában (Club 3 mellett) 

2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 

3. Zsidahegyi bekötőúton, valamint a Zsidai u. Szépvölgyi utcai híddal szemközti 

oldalon padkajavítás 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 

 

 Bugán Józseffel történő, telekhatár-rendezéssel kapcsolatban, mely során az 

Önkormányzat területet kívánt vásárolni - mivel a Váci út az ingatlanán halad. 

Bugán József az adásvételi szerződéstől elállt, - az ingatlan megosztásához 

szükséges az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jogosultjának (pénzintézetnek)  a 

hozzájárulása - viszont a hozzájárulással kapcsolatos költségek (pl. újabb 

értékbecslések, stb.) olyan nagyságrendűek voltak, hogy az a szerződés 

teljesítéséhez fűződő érdekét megszünteti. (A jelzálog lejártakor ismét napirendre 

kerülhet az ügy) 

 

 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 3 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: (3) 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Belföldi jogsegély 1 

Fakivágás engedély / kötelezés /eljárás megszüntetése 1 

 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott 

 

 

 

 



PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

2019. március:  a pénzügy területén legfontosabb feladat a Képviselő-testület elé terjeszteni az 

önkormányzat 2018. évi  zárszámadását. Ugyanakkor itt a negyed év, melynek zárása szintén 

komoly pénzügyi munkát igényel. Itt az ideje a negyedéves, és éves bevallásoknak is, 

társulási, két települési önkormányzati, valamint a négy nemzetiségi önkormányzati szinten is.  

 

 

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2019. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások 

- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

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

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt) 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási feladatok közül a negyedéves zárás, majd az elmaradt befizetések behajtása 

a legsürgetőbb feladat. Ugyanakkor a május 31-i helyi adó bevallásokhoz az elektronikus 

bevallásokhoz az űrlapok feltöltése és publicitása is folyik. 

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 adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 



Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  10/2018.(IV.26.)  rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi 

zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  11/2018.(IV.26.)  rendelet: a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2019. 

április 25.-i ülésre kerül be. 

             

- A  12/2018.(IV.26.)  rendelet: a Gyermekek védelméről  szóló rendelet módosított  

             rendelete módosításra a mostani, 2019. április 25.-i ülésre kerül be. 

 

- A  13/2018.(IV.26.)  rendelet: a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítása  

            változtatást nem igényel. 

 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2019. március 

 

Képviselői felvetés a 2019. március 27-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 

 

 Szentgotthárd, 2019. április 17. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   

     

 

 

 

 



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. április 15-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 

helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 2018-

ban megtörtént.  A Máriaújfalui 

út az első 400 m-es szakasz 

kivételével csak 2019. nyarán 

kerül véglegesen helyreállításra. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

Kivitelezés folyamatban, elértük a 

75 %-os készültségi szintet. A 3. 

részszámla kiállításra került. 

A költségnövekmény összegét a 

Kormány határozata biztosítja. 

Kivitelezési határidő: 2019.05.15. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

Kivitelezés folyamatban, elértük a 

75 %-os készültségi szintet. A 3. 

részszámla kiállításra kerül. 

Kivitelezési határidő: 2019.04.30. 

 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 333.215.000,- 299.765.000 33.451.000,- 

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 

 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Kivitelezés befejeződött. Szakmai 

beszámoló és pénzügyi elszámolás 

benyújtása folyamatban. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 

4., azaz utolsó féléves periódus fut 

jelenleg. Partneri értekezletre 

került sor 03.13-án 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

2016-00002 
138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

Indikátorok módosítása 

folyamatban, Irányító Hatóság 

jóváhagyását várjuk. Záró 

szakmai beszámoló, és záró 

pénzügyi elszámolás 

benyújtásának határideje 

2019.05.01. 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

Mivel stratégiai partnerként és 

nem pályázóként veszünk részt, 

így a főpályázókra szükséges 

várnunk, hogy előrelépés 

történjen Körmend részéről. 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség 

Sportpark Program 

2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 év után NYERT! 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

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

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

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

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Megvalósítás 

megtörtént, elszámolás 

feltöltésre került. Időközi 

kifizetési igénylét elfogadták. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

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

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolást beadtuk.  A kiállítás 

megnyitásra került 2019. február 

15-én. Az elszámolást elfogadták 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

Hatósági szerződés 2. számú 

módosítása folyamatban van, 

mely a projekt végéhez 

közeledve költség-

átcsoportosítást tartalmaz, 

valamint további 

eszközbeszerzést. Műszaki 

átadás-átvételi eljárás 

megkezdődött, az épület 

nagyságára tekintettel az átadás 

több időt fog igénybe venni. 

Május közepén sor kerülhet az 

ünnepélyes átadásra. 

 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

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

NYERT! 

Támogatási szerződéskötés 

feltételeként épületenergetikai 

átvilágítást és új energetikai 

tanúsítványt kell készíteni. 

 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft 

A marketing stratégia elkészült. 

A kiviteli terv engedélyezésre 

benyújtásra került. 

Tájékoztató „B” tábla felállítása 

előkészítés alatt. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

62/2018. 19.997.420,- Ft 10.000.000,- - 

Kivitelező SZET Kft. Műszaki 

átadás-átvételi eljárás 

folyamatban. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton  

Belügyminisztérium 
88/2018 és 

94/2018 
20.096.050-, Ft  10.048.025,- Ft 

Nem nyert. 

Várhatóan lehetőség nyílik 

ismételt benyújtásra 2019-ben  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft 1.000.000, -Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás folyamatban, hi.: 

2019. dec.31. 

HUNGARIKUM 2018. 
Földművelésügyi 

Minisztérium 
- 1.000.000,- 1.000.000,- - 

Vargha Gábor könyv kiadásához 

kaptunk támogatást. Elszámolás 

benyújtva. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

105/2018. 2.500.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft 

NYERT! Támogatói 

szerződéskötés megtörtént. 

Kivitelezés májusban. 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 
Elbírálás alatt 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 

6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft Elbírálás alatt 

Testvértelepülési 

programok és 

együttműködések 

Bethleh Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
265/2018. 2.000.000,-Ft elbírálás alatt 0 Elutasítva forráshiány miatt! 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft Elbírálás alatt 

Kenu projekt – Alpokalja 

Motel 

Magyar Kajak Kenu 

Szövetség 
 50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 

25%-os részteljesítést igazolt a 

műszaki ellenőr 2019.04.12-én. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kerékpárral 7 határon át 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

37/2019. 600.000,- Ft elbírálás alatt 100.000,- Ft Elbírálás alatt 

 

 



Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A 

Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása. 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a 

képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg 

valamennyi érintett szervezetet. 
 

 Ennek keretében számol be a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a 

település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 

évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az évek óta 

megszokott rend szerint – több héttel a testületi anyag készítésére rendelkezésre álló 

határidő előtt – elküldtük a megkeresést, sajnos a várt anyag nem érkezett meg még a 

testületi anyag kiküldéséig sem így ezt majd később, külön terjesztjük elő.  

 A fentieken kívül a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-

felügyeletétől, a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 

elnökétől és a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesülettől kértünk és kaptunk beszámolókat. 
 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága is megtárgyalta a 

szervezetek beszámolóit (a tűzvédelmi és a polgárőrségi beszámoló kivételével, mivel azok 

később érkeztek be), azokat elfogadásra javasolja. 

 

1. A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse beszámolója 

 

„A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2018. évben is kiemelt 

feladatának tekintette Szentgotthárd város közrendjét és közbiztonságát, az itt élő 

állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok 

tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, a velünk 

együttműködő hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végeztünk. 



 

Bűnügyi helyzet 

 

Szentgotthárd város közigazgatási területén az ismertté vált bűncselekmények száma 2010-

2014. között folyamatosan csökkent Az azt követő három évben stagnálás mutatható ki a 

regisztrált bűncselekmények számában. A 2018-as évben a 2017. évben történt 146 

bűncselekményhez képest 134 bűncselekmény vált ismertté Szentgotthárd város közigazgatási 

területén. 

 Közrend elleni 

bűncselekmények 

Vagyon elleni 

bűncselekmények 

Személy elleni 

bűncselekmények 

Közlekedési 

bűncselekmények 

2015. 35 66 30 10 

2016. 24 59 18 16 

2017. 41 58 29 13 

2018. 31 49 21 26 

 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 

folyamatosan csökken. A közrend elleni, közterületi bűncselekmények száma, valamint a 

személy elleni bűncselekmények száma az elmúlt évek emelkedését követően csökkent. A 

közterületi bűncselekmények száma ugyan kisebb arányban, de továbbra is meghaladta a 

vagyon elleni bűncselekmények számát. 

 

A közlekedési bűncselekmények száma a duplájára emelkedett, mely zömében a városban 

elfogott 18 és balesetet okozó 5 ittas járművezetőnek köszönhető. 

 

Az elmúlt évben sem történt Szentgotthárdon emberölés, illetve emberölés kísérlete. Nem 

jelentek meg a szervezett bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos garázda 

jellegű bűncselekmények, valamint nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami 

kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. 

 

A bűnügyi helyzet számokban, a 19 legjellemzőbb, illetve leginkább érdeklődésre számon 

tartott bűncselekmény vonatkozásában az elmúlt négy év tekintetében: 

 

 2015. 2016. 2017. 2018. 

Testi sértés összesen   11    8   11 9 

Súlyos testi sértés    5    2    2 3 

Kiskorú veszélyeztetése    3    6    1 2 

Embercsempészet    2    0    0 0 

Garázdaság   13   11   13 9 

Önbíráskodás    1    0    1 0 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)    2    0    1 2 

Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, fogyasztás)    3    1   11 11 

Lopás   35   27   29 32 

Lakásbetörés    6    2    0 0 



Gépkocsi feltörés    1    0    0 3 

Jármű önkényes elvétele    2    0    2 0 

Zsarolás    3     1    0 0 

Orgazdaság    0    0    0 0 

Rongálás    6    5   11 4 

Segítségnyújtás elmulasztása    1    2    0 0 

Közúti baleset okozása    3    4    2 1 

Közúti jármű ittas vezetése    5    7    9 23 

Közúti jármű vezetése bódult állapotban    1    1    1 0 

 

Összességében 2018-ban az előző évhez képest csökkent a városban az ismertté vált 

bűncselekmények száma, ahogy a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, 

közterületen elkövetett bűnesetek száma is. 

 

A közterületi jelenlét fokozásának, illetve a kisebb számban történő átrendelésnek, az ország 

más területén történő szolgálatellátásnak is köszönhetően jól láthatóan csökkent a rongálások 

és garázdaságok száma, ugyanakkor szintén ennek tudható be, hogy jelentősen több ittas 

járművezető elfogására került sor a tavalyi évben. 

 

Bűnmegelőzési tevékenység 

 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelmet, a 

drogmegelőzést és a megelőző vagyonvédelmet. Folytattuk a Rendőrség biztonságra nevelő 

programját, tájékoztatást adtunk bűncselekmények megelőzésével, különösen a kábítószer 

prevencióval kapcsolatban. 

A DADA bűnmegelőzési program oktatását kiképzett oktatóink hiánya miatt nem tudtuk az 

általános iskolákban tovább folytatni, azonban a balesetmegelőzési bizottság, valamint az 

iskola rendőre az általános, míg a bűnmegelőzési tanácsadó a középfokú oktatási intézmények 

tanulóit szólítják meg. 

 

A tavalyi évben is kiemelten léptünk fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények 

elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztők, illetve terjesztőkkel szemben. Talán ennek 

köszönhető, hogy a 2017-es évhez hasonlóan a korábbi évekhez képest jelentősen több 

kábítószert birtokló személy került látókörünkbe, vontunk büntetőeljárás alá. 

Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében tovább folytattuk a 

figyelemfelhívó, propaganda tevékenységünket, aminek köszönhetően már egyre kevesebb 

bűncselekményt követnek el a sérelmükre. 

 

Közbiztonsági tevékenység 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet alapvetően a Rendőrőrs 

Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések jelentős része 

gépkocsizó járőr, akiknek elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, az e-útdíj ellenőri 



szolgálat ellátása, valamint „az illegális migráció kapcsán elrendelt fokozott közterületi 

jelenlét” elnevezésű program végrehajtása volt. A tavalyi évben megkezdtük a közterület 

felügyelőkkel történő közös szolgálatellátást, illetve a Hunyadi utca, SPAR környéke, Liget, 

Várkert területén visszatérően, esetenként gyalogosan látunk el szolgálatot. 

 

A rendészeti állomány vezényléses munkaidőrendszerben látja el feladatát, mivel ezzel a 

szolgálatszervezési formával rugalmasabban lehet alkalmazkodni a különböző felmerülő 

feladatokhoz. A körzeti megbízotti állomány szolgálatát is az alosztályvezető tervezi, mivel 

csak a két állománycsoport tevékenységének összehangolásával, továbbra is az ORFK által 

biztosított túlórakeret nagymértékű kihasználásával lehetett biztosítani a folyamatos reagáló 

képességet. 

A közterületen töltött idő mintegy 2%-os növekedést mutat a 2017. évhez viszonyítva. Az 

állomány 826 esetben, 1.413 fő, 16.956 órát teljesített közterületen. 

A közterületi szolgálatok számának emelkedése eredményeként összességében az intézkedési 

mutatók tekintetében is emelkedést regisztráltunk. 

Az emelkedés a szabálysértési feljelentések és helyszíni bírságok számában jelentős, 

köszönhetően az év során alkalmazott, összehangolt ellenőrzések nagy számának, melyek 

során az Őrs területén jóval nagyobb számban sikerült kiszűrnünk a szabálytalankodó, főként 

gépjárművel közlekedő személyeket. 

 

A Rendőrőrsön 6 fő szolgálatirányítóval állandó „ügyeleti” szolgálat működik, mely az 

állampolgári bejelentéseket fogadja, végrehajtja a TIK által meghatározottakat, valamint a 

közterületi állomány eligazítását és beszámoltatását végzi abban az esetben, ha nem 

tartózkodik bent parancsnok, emellett a szolgálati idejük 30 %-át közterületen töltik. A 

szolgálati idő közterületi arányát a 2019-es évben növelni szándékozunk. 

 

Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül a szentgotthárdi Élményfürdő, 

valamint a Hársas-tó, a Rába-folyó, illetve a Vend-vidék területe, a bevásárló turizmus 

tekintetében maga Szentgotthárd város, közlekedésbiztonsági szempontból pedig kiemelt 

terület a 8-as számú főútvonal. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt 

időszakában járőrszolgálatok szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban a helyi körzeti 

megbízottak ellenőrizték. 

 

A fentieknek köszönhetően az értékelt időszakban nem váltak jellemzővé az erőszakos, 

kiemelt bűncselekmények, biztosítani tudtuk mind a helyi lakosság, mind az ide érkező, 

illetve átutazó turisták személy- és vagyonbiztonságát. 

 

A tavalyi évben is megtartásra kerültek a hagyományos kulturális rendezvények, amelyek 

ezúttal is jelentős érdeklődésre tartottak számot, így adva komoly feladatot a biztosításban 

részt vevő állománynak. Ezek a május 1-i és augusztus 20-i városi búcsú, a városi középfokú 

oktatási intézmények ballagásai, valamint a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényei. 

 

A bejelentett rendezvények esetén a rendezőkkel a kapcsolatot felvettük, ennek megfelelően 

került kidolgozásra a biztosítási terv. A megtartott rendezvények a forgalom valamilyen 



szintű korlátozásával jártak, ilyen esetekben a kialakult gyakorlatnak megfelelően, a közút 

kezelőjétől a szükséges engedélyeket a szervezők minden esetben beszerezték. 

A fenti rendezvényeken kiemelt, rendkívüli esemény nem történt, azok biztosítása a helyi 

polgárőr egyesület hathatós segítségével eseménymentesen megtörtént. 

 

A társadalmi kapcsolatok által szervezett rendezvényeken megjelentünk, ott a Rendőrség 

hivatalos, a médiákban is ismert álláspontját képviseltük. 

Részt vettünk a Helyi Védelmi Bizottság, valamint a Szentgotthárdi Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Bizottság munkájában. 

 

Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén a 2018. évben összesen 30 esetben 33 fő szenvedett 

sérüléses balesetet. Ez a 2017-es év 22 balesetének 27 fő sérültjéhez képest ugyan emelkedést 

mutat, de a megye többi járásához képest így is kevesebb baleset történt nálunk. Súlyos 

sérüléssel járó közlekedési baleset Szentgotthárd városában egy történt, míg halálos 

közlekedési baleset egy sem. 

 

Sajnálatos módon míg az összes bűncselekményi kategóriában csökkenés mutatható ki, addig 

a közlekedési bűncselekmények a duplájára emelkedtek Szentgotthárd városában. 

Amennyiben ebből a számból levesszük az ugyan ittasan vezető, de még balesetet nem okozó, 

közlekedésük során kiszűrt járművezetőket, elfogadható képet mutat a közlekedési 

bűncselekmények száma is. 

 

Mint minden évben, 2019. évre vonatkozóan is a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb 

célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és 

súlyossági fokának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása, a kerékpáros és gyalogos 

közlekedés szabályainak propagálása, valamint betartatása. 

 

A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság 

propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és 

motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint a téli-tavaszi / őszi-téli átállás 

során a megváltozott út- és időjárási viszonyokra. Tanévkezdéskor folytattuk és továbbra is 

folytatjuk a 2008. évben elkezdett az „Iskola Rendőre” programot. Az alsó tagozatos diákok 

részére a közlekedésbiztonság témakörben megtartott foglalkozások, valamint a kiosztott 

propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek, emiatt az intézmények vezetői továbbra 

is igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását. 

 

A közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési útvonalakat, részt 

vett a helyi és megyei akciókban. Az elmúlt évben a Rendőrkapitányság Közlekedési 

Osztályával gyakoribbá tettük a sebességellenőrzést, az ittas járművezetők kiszűrését. A 

szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót 

kiterjesztettük, és lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végeztük. 

 



A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén 

 

 2015. 2016. 2017. 2018. 

Saját kezdeményezésű büntető feljelentések száma:   68   47   49 53 

Szabálysértési feljelentések száma:   65   63   62 153 

Elfogások száma:   32   30   48 28 

Előállítások száma:   39   28   27 34 

Kényszerítő eszközök alkalmazásának száma:   60   29   35 19 

 

 

Helyszíni bírság 

Év 2015. 2016. 2017. 2018. 

Fő 144 109 117 272 

Ft 1.971.000.- 1.512.000.- 1.325.000.- 3.006.000.- 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2019. évben is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város 

közrend és közbiztonságának magas szinten tartását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

további javítását, amiben számítunk az Önkormányzat és a jogkövető állampolgárok 

közbiztonság javítására irányuló önkéntes segítségére is.” 

 

 

3. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelet 

 

A közterület felügyelők 2920 órát töltöttek illetékességi területükön, amely idő alatt a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján az alábbi feladatokat látták el: 

 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése: 

 Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése. 

 Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Termelői piac és környezetének ellenőrzése. 

 A fenti engedély nélküli tevékenységek felkutatása, jelzése. 

 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 Közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, állapotának ellenőrzése. 

 A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra 

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás stb.). 

 Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítása. 

 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 



Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának 

ellenőrzése: 

 Általános rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 

 Közterületen történő szemetelés ellenőrzése. 

 Ebtartással összefüggő közterületi szennyezés elleni fellépés. 

 Játszóterek állapotának ellenőrzése. 

 Közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése. 

 Temetők ellenőrzése. 

 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: 

 helyi rendelet előírása szerinti gondozatlan (kaszálatlan) területek felkutatása, 

beazonosítása, dokumentálása. 

 

A hóeltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: 

 Előzetes értesítések kihordása október 31-ig. 

 Helyi rendelet járda takarítására vonatkozó előírások ellenőrzése, szükséges 

intézkedések megtétele. 

 Hóeltakarítási, illetve síkosság elleni védekezési megállapodásban meghatározott 

feladatok helyszíni ellenőrzése. 

 

Egyéb feladatok: 

 Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. 

 Rendkívüli munkavégzés. 

 

Közterület felügyelet mutatói, statisztikai adatai (összehasonlítva az elmúlt öt év 

adatait): 

Név 2014 2015 2016 2017 2018 

Közlekedési szabályok kisebb 

fokú megsértése 
8 11 5 16 6 

Helyszíni birság 7 19 12 5 7 

Parkolás 11 8 4 4 5 

Írásbeli figyelmeztetés 0 6 5 11 0 

30 napon túl közterületen parkolás 0 0 0 4 3 

Veszélyeztetés kutyával 48 55 67 47 12 

Kóbor kutya befogás 4 7 5 4 0 

Útügyi szabálysértés 0 0 0 0 0 



Csendháborítás 0 0 0 0 0 

KRESZ táblával kapcsolatos jelzés 76 82 195 184 115 

Feljelentés 3 0 0 0 0 

Zöldterületen parkolás 2 3 5 5 2 

Figyelmeztetés hóeltakarítás illetve 

síkosság elleni védekezés miatt 
6 3 3 8 4 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek 

dokumentálása 
24 31 34 41 22 

Figyelmeztetés közterület jogszerű 

használatának ellenőrzése során 
0 2 5 6 2 

 

A szentgotthárdi közterület-felügyelet alapvetően két fővel látja el feladatát a város 

illetékességi területén. 2018 első félévében a létszám 2 fő, majd november 1-ig a feladatokat 

csak 1 fő látta el. A közterület-felügyelői létszám csak az év utolsó két hónapjában volt 

ismételten teljes, amikor új belépő munkatárssal egészült ki a feladatellátást végzők köre. 

 

A fenti megállapítás a mutatószámokban is tükröződik: az elmúlt öt év adatait vizsgálva jól 

látható, hogy az intézkedésszám növekedést mutatott, majd 2018. évben visszaesés 

tapasztalható. 

 

A továbbiakban megállapítható, hogy a közterület-felügyelet biztosította a folyamatos 

egyenruhás jelenlétet a közterületeken, és ezzel az állampolgárok biztonságérzetét javította, 

hozzájárult a közrend és közbiztonság növeléséhez, az alapvető együttélési szabályok 

betartásához. 

 

4. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

„A Közalapítvány határozataival az Alapító okirat szerinti célok támogatására fordította 

vagyonát. 

A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évben a következő pénzügyi 

tevékenységet folytatta: 

A következő kiadások és bevételek realizálódtak (forint): 

 

Alapítvány összes kiadása 2018. évben 1.236.846,- 

Riasztórendszer technikai fenntartása 289.560,- 

Könyvelés  91.440,- 

Papír-írószer beszerzés 110.778,- 

Banki költségek 35.221- 

Számítógép javítás, karbantartás 6.350,- 

Kisértékű beszerzés 31.246,- 



Posta költségek 1.920,- 

Polgárőr támogatás 320.000,- 

Helyi rendőrőrs támogatása 225.490,- 

„Éjszaka csendje” projekt támogatása 124.841,- 

Alapítvány összes bevétele 2018. évben 1.323.828,- 

 

1. Önkormányzati és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2018. évben támogatást 

nem kapott. A NAV-SZJA 1 %-os felajánlás keretében 45.028,- Ft támogatást kapott. 

Alapítványunk 2018. évben természetes személyektől felajánlást nem kapott. Ennek 

ellenére a Kuratórium továbbra is törekedett különböző pályázatokon való részvételre. 

2. Továbbra is támogatjuk a helyi Polgárőrséget szolgálati mobiltelefonjának fenntartását, a 

költségek átvállalásával, számla ellenében. 

3. Helyi rendőrőrs kérésére beszereztünk és az önkormányzatnak felajánlottuk átadásra a 

következő technikai eszközöket 225.490,- Ft értékben: 

 1 db SONY Full HD videokamera, 

 1 db 64GB memóriakártya 

 1 db kameratáska 

4. A helyi polgárőrség kérésére 2018-ben 320.000,- Ft értékben adtunk támogatást, amit 

szerződés alapján szolgálati gépjármű beszerzésre használhattak fel. 

5. A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek 

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként 

szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása eszközökkel, valamint pénzjuttatás formájában. 

Ezen kívül minden olyan szervezetet támogatunk, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. 

Stratégiai partnerünk ebben a Polgárőrség. Támogatjuk a különböző prevenciós 

programokban résztvevőket, pl.: „Egy iskola- Egy polgárőr” mozgalom. Ez évben is 

támogattuk a Polgárőrség munkáját, valamint elismerve bűnmegelőzési tevékenységüket 

szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállaltuk. Bevételeink a riasztó rendszerből befolyt 

összegekből tevődnek össze, valamint magánszemélyek által felajánlott eszközökből. 

6. 2019. évre tervezett főbb feladatok: 

- Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem dolgozóinak túlmunka megváltása, valamint 

technikai eszközfejlesztése. 

- Helyi polgárőrség további támogatása (eszközátadás). 

- Járási-megyei Mentőcsoportok támogatása az ismétlő és nemzeti minősítő gyakorlatokon. 

- Emléktárgy kitüntetés alapítása és adományozása. 

- Ifjúsági versenyek támogatása (polgárőr, rendőr, katasztrófavédelmi). 

7. A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 3 alkalommal lett összehívva, de 

határozatképtelenség miatt döntést nem tudott hozni.” 

8. A Közalapítvány részt vesz az „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért” 

program szervezésében. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

2019. márciusi ülésén elhangzott javaslat óta a biztonsági szolgálat embereinek nem csak 

megérkezésükkor, hanem munkájuk befejeztével is le kell jelentkezniük a Rendőrőrsön, 

így kapják a megbízást. 

 



5. Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 

 

Az elmúlt időszakban az Egyesület tevékenységét az alapszabályában foglaltak szerint 

végezte, az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásainak útmutatásai alapján. Bűnmegelőzési 

feladatait a polgárőr törvény szerint hajtotta végre. Tevékenységét Szentgotthárd város 

lakóinak folyamatos megelégedésére végezte. 

 

Az előző évi folyamatok tovább erősödtek a szolgálat ellátás területén. 2017-ben 1989 órát 

teljesített az Egyesület a város közterületein, 2018-ban ez 1910 órára csökkent, ebből 1130 

óra a rendőrséggel közös szolgálat ellátás volt. 

 

Részt vett a kiemelt rendezvények biztosítási feladataiban (május 1., Szent Iván éj, 

Szerelmesek Fesztiválja, Hopplá Fesztivál, Történelmi Napok, Zöld Szentgotthárd Fesztivál 

és Vadásznap, augusztus 20-i búcsú, adventi programok). Emellett jelen volt a Hársas-tó 

környékén megrendezett terepfutó versenyen, a XIV. Nemzetközi Kézilabda Tornán, területi 

és megyei polgári védelmi versenyen, illetve részt vett az Őrség-Goričko-Raab mentőcsoport 

kétnapos minősítő gyakorlatán is. 

 

II. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját első 

alkalommal 2003 októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében került 

sor az első felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban döntés 

született arról, hogy a Koncepciót kétévente felülvizsgáljuk és a szükséghez képest 

aktualizáljuk. Ez 2007 októberében, 2009, 2011, 2013, 2015 és 2017 áprilisában meg is 

történt. Időközben, 2015-ben, a dokumentum elnevezése stratégiára módosult a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégia mintájára. Tavaly pedig az „Év Rendőre” díjjal egészítettük ki a 

dokumentumot. 

 

A felülvizsgálat ismét aktuálissá vált. Az előterjesztés 1. mellékletben található a Stratégia 

felülvizsgált szövege, benne pirosan, áthúzott betűkkel szedve a törlendő és zöld, aláhúzott 

betűkkel szedve a beemelendő szöveg. A táblázatokat az előbb említett színmegjelölés nélkül 

egyszerűen frissítettük. Így, egységes szerkezetben javasoljuk a Stratégia felülvizsgálatának 

az elfogadását. A felülvizsgálat alapján csak egészen minimális módosításokat javaslunk 

eszközölni a Stratégiában. Az aktualizálásnál figyelembe vettük a bűnmegelőzés, 

közbiztonság területén városunkban ténykedő szervezetek beszámolóit is. 

 

III. 

Eszközök átadása 

A mai körülmények között fontos lenne, hogy a közrend, közbiztonság fenntartására 

létrehozott rendőrség Szentgotthárdi Rendőrőrse is a mai kor kihívásaira minél jobban 

reagálni tudó eszközrendszerrel rendelkezne. Ehhez ma pl. az egyes eljárási cselekményeket 

rögzítő kamerarendszer is szükséges ám ezzel a Szentgotthárdi Remndőrőrs nem rendelkezik. 

A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány ezeket az eszközöket beszerezte.  



ám  a hatályos jogszabályok alapján csak az önkormányzat tudja felajánlani és átadni azokat a 

rendőrségnek - ebben az esetben a Vas Megyei Rendőr Főkapitányságnak, kikötve hogy az 

átadott eszközöket a szentgotthárdi rendőrőrs használja. 

 Egyeztetések eredményeképpen arra jutottunk, hogy a legszerencsésebb az volna, ha a 

Szentgotthárdért Közalapítványtól használatra vennénk át az eszközöket és azokat mi is 

használatra adnánk át a rendőrségnek. Ezzel minden érintett egyetértett.  

Az átadásra kerülő eszközök adata: 

  

1 klt. SONY FDR-AX33/BC videó kamera (gysz: 3632529) 199.992.-Ft. 

1 db hama kameratáska fekete                                                3.499.-Ft. 

1 db SanDisk nemóriakártya 64GB .                                       21.999.-Ft. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2018. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 

város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését elfogadja. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját köszönettel tudomásuk veszi. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiájának felülvizsgálatát és 

aktualizálását az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány által felajánlott  1 db  klt. SONY FDR-AX33/BC videó 

kamerát (gysz: 3632529), 1 db Hama kameratáskát  értékben,  és 1 db SanDisk  

64GB memóriakártyát elfogadja, azt használatra átveszi és ezzel egyidejűleg felajánlja azt 

használatra a Vas  megyei Rendőr – Főkapitányságnak azzal a megkötéssel, hogy ezeket az 

eszközöket a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse számára kell 



kizárólagos használatra átengedni. Az ehhez szükséges megállapodásokat meg kell kötni, az 

esetleges egyeztetéseket le kell folytatni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. április 8. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester    

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1. számú melléklet 
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2015. szeptember 30. 



(Felülvizsgálva: 2017. április 26. és 2019. április 25. 

Kiegészítve: 2018. május 30.)  



 

B E V E Z E T Ő 

 

 

Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a szlovén 

Rábavidék, archaikus nevén Vendvidék központja, valamint kapu Ausztria felé, de a határ 

közelsége, illetve a kultúra – és reméljük, hogy egyre inkább a gazdaság – szempontjából 

Szlovénia felé is. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 17. pontja kimondja, hogy helyi önkormányzati 

feladat a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés. 

Az Mötv. 17. §-a pedig arról rendelkezik, hogy a települési és a fővárosi önkormányzat a 

helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz 

alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. A szervezet 

alaptevékenységét a települési és a fővárosi önkormányzat területe szerint illetékes megyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a 

rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A szervezet által végezhető feladatokat, az 

alkalmazható kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a 

szervezet működésére vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben 

támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg. Az Mötv. ezen rendelkezéseit 

alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat e feladatokról nem önálló szervezet 

létrehozásával gondoskodik. 

 

   Szentgotthárd Város Önkormányzata szoros kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és 

szervezetekkel, melyek a bűnmegelőzés és a közbiztonság területén szerepet vállalnak 

városunkban. 

 

   A közrend és közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés egy városban rendkívül összetett 

dolog, nem pusztán rendőrségi feladat. Például a Járási Hivatalon belül is vannak közrend-

közbiztonsági feladatok, hiszen az ott elbírált szabálysértések, az Okmányirodánál folyó 

gépjármű-igazgatással kapcsolatos ügyek közvetlenül a közrend-közbiztonság kérdéskörébe 

tartoznak, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig az üzletek működtetésére 

működési engedélyek kiadása közvetve jelenthet közrend-közbiztonsági kérdést. 

 

   A Szentgotthárdi Rendőrőrs, a területünkön is illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 

területünkön illetékes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az állam szervei, jogszabályok pontosan körülírják a 

feladataikat. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal közrend-közbiztonságot érintő hatósági feladatainak ellátása során törvényekkel jól 

körülhatárolt módon végzi el a feladatait. Jelen van a közrend-közbiztonság területén a civil 

szféra is a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület formájában. Adott olyan 

szervezet is, melynek a feladata a finanszírozás, és a maga eszközeivel mindent megtesz a 

célok elérése végett: a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány, valamint az 



International Police Assotiation (IPA) Magyarországi Szekciójának Területi Csoportja. A 

közlekedés-biztonság terén Szentgotthárd Város Balesetmegelőzési Bizottsága ténykedik. A 

bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok koordinálására pedig 2003-ban létrehoztuk 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát, mely azóta is 

folyamatosan működik. 

 

   Azért, hogy Szentgotthárd város polgárai és az idelátogató vendégeink a jövőben is 

biztonságban érezhessék magukat, hogy ne váljanak bűncselekmények elkövetőivé, vagy 

áldozataivá, az Önkormányzat az Országos Bűnmegelőzési Program és a Vas Megye 

Biztonságáért koncepció és programtervezet ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek 

látta a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció kidolgozását. Ezt 2003-ban el is 

végezte, s a képviselő-testület a 2003. októberi ülésén elfogadta a koncepciót. Jelen stratégia 

ennek a dokumentumnak az azóta többször felülvizsgált és aktualizált, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégiával összehangolt változata. 

 

 

I. 

 

SZENTGOTTHÁRD SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA, 

TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI, 

A TELEPÜLÉS ÉLETÉNEK A BŰNMERGELŐZÉS ÉS 

A KÖZBIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ELEMEI 

 

1.) 

 

Korcsoport

férfi nő összesen

0-14 éves 522 514 1036

15-18 éves 157 143 300

19-60 éves 2521 2337 4858

61-   éves 974 1348 2322

Összesen 4174 4342 8516

Szentgotthárd Város lakosságának száma összesen: 8596

2005 8961 2012 8707

2006 8969 2013 8685

2007 8939 2014 8686

2008 8898 2015 8640

2009 8891 2016 8596

2010 8836 2017 8578

2011 8771 2018 8516

Kimutatás (2018. december 31-i állapot)

Szentgotthárd lakosságának korcsoport szerinti megoszlásáról

létszám 2018. év

 
 

 Szentgotthárd legnagyobb foglalkoztatója az OPEL, nagyobb létszámot foglalkoztatók – és 

így a lakosság foglalkoztatási helyzetét meghatározók – az ipari egységek. Ebből is 

következik, hogy a város lakosságának jelentősebb része az iparban dolgozik. 



 Tekintettel arra, hogy az itt működő üzemek nemcsak Szentgotthárdról 

foglalkoztatnak embereket, jelentős létszám ingázik Szentgotthárdra napi rendszerességgel. 

Számuk kb. 2500 fő, becsléseink szerint nagyobb, mint a Szentgotthárdról más településekre 

ingázók létszáma, bár a mostanra igen megnövekedett ausztriai munkavállalás miatt ez a szám 

is bizonytalan.  

Ugyancsak jelentős létszámot tesz ki a Szentgotthárdon működő két középiskolába más 

településekről bejáró tanulók száma. 

 

2.) A településszerkezet építészeti sajátosságai (családi házas - lakótelepi jellegű részek 

aránya, lakásszám). 

Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Szentgotthárd településszerkezete, amiben szinte 

minden települési típus jegyei megtalálhatók: van sűrűn beépített városközpont emeletes 

épületekkel és üzletekkel; van lakótelep társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van 

családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt településrészek 

falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. Ez azt jelenti, hogy a bűnmegelőzési 

feladatokat ellátóknak minden, a település beépítettségéhez kapcsolódóan felmerülő 

problémák megoldására fel kell készülniük. 

 

3.) Az egyes napszakokban rendszeresen otthontartózkodók száma és aránya a 

településszerkezeti (építészeti) egységeken. 

 

 A lakosság korösszetételéből, a foglalkoztatottság jellemző adataiból és a 

településszerkezet jellegzetességeiből kiindulva érdekes kérdéseket vet fel Szentgotthárd 

bűnügyi helyzete az egyes napszakokra vetítve. Elkészíthető a város napszakokra bontott 

bűnmegelőzési térképe, ami azután figyelembe vehető a bűnmegelőzés szempontjából. 

 

-- Reggel, a hajnali óráktól kezdődően, amikor indul a munka, mindenki nagyjából egy 

időben, a munkaidő kezdete előtti percekben a munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban 

elsősorban a közlekedés-rendészet kapcsán merülhetnek fel feladatok a város központi 

részeihez, illetve az üzemekhez vezető utakon. 

 

-- A munkaidő kezdetétől, tehát a reggeli óráktól vannak olyan városrészek, melyek 

szinte teljesen kiürülnek. Figyelemre méltó ilyenkor a „kethelyi mezőben” lévő családi házas, 

kertvárosias rész, ahol az ott lakók többsége munkába jár, így tehát reggel szinte minden 

családi házból elmennek otthonról, és csak délután térnek haza. A város ezen részén a 

vagyontárgyak, a házak magukra maradnak, jó esetben néhány gyermekével GYES-en lévő 

kismama marad az egész telepen. Hasonló a helyzet az aktív korú lakosság lakta 

tömbházakban, illetve sorházakban, továbbá a családi házas beépítettségű utcákban. 

  

-- Délelőttre benépesül a városközpont, ahol idegenek és helyiek nagyobb számban 

fordulnak meg, bűnmegelőzés szempontjából ugyancsak a nem kellően őrzött vagyontárgyak 

jelenthetnek csábítást a bűnelkövetésre indíttatást érzőknek. 

 



-- Napközben ugyancsak figyelemre méltók lehetnek a főleg az idősek, különösen pedig 

az egyedül élő idős emberek lakta városrészek, ahol egy-egy, magát pl. „házaló 

kereskedőnek” mondó, bűnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és juthat be különféle 

ürügyekkel a házakba, nézhet körül és választhatja ki az ellopni szándékozott értékeket. 

 

-- A délutáni órákban indul meg a hazaáramlás, bár ekkor már talán nem annyira 

egyszerre és egy időben, mint reggel. Ettől kezdve jellemzően a lakásokban tartózkodnak a 

lakók, így az addig magukra hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak.  

 

-- Az esti – különösen a koraesti – órákban jelennek meg a kivilágítatlanul, illetve 

alkoholos állapotban kerékpározó városlakók és jelentenek veszélyt a közlekedésre. 

 

-- Az éjszakai órákban a lezárt üzlethelyiségek, a közterületeken hagyott gépjárművek 

jelentenek elsődleges célpontot a vagyon elleni bűncselekményeket elkövetni szándékozó 

bűnelkövetőknek, illetve az éjszakai szórakozóhelyek a személy elleni, garázda jellegű 

bűncselekmények elkövetőinek. 

 

4.) Szentgotthárd városa az elmúlt években egy új gazdasági ágazat alapjait tette le jelentős 

idegenforgalmi fejlesztéseivel. Ez azt eredményezi, hogy rendre megjelennek a településen az 

idegenek, turisták, akik ma már a táj látványa és a barokk templom, továbbá még néhány 

látnivaló mellett az élményfürdőbe mennek, vízitúrázni jönnek, kerékpáros és lovas turizmus 

keretében érkeznek. Látogatóközpont várja őket, camping nyílt, panziók nyitottak, hotel nyílt 

meg, illetve ezek építése várható. Fontos, hogy az ideérkezők is biztonságban lehessenek, 

ebből a szempontból is új kihívásokat jelent ez a város számára. 

 

5.) Az első közbiztonsági koncepció elfogadása óta fizikailag is eltűntek a település határában 

illetve közvetlen közelében húzódó államhatárok. Bezártak a határátkelők, megszűnt rajtuk az 

ellenőrzés. Az országhatárt bárhol át lehet lépni. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak az itt élők 

helyzete könnyebbült meg ezzel, de a nem mindig tisztességes szándékkal érkezők is 

könnyebben megérkeznek hozzánk. Vagyis: kinyílt a város, idegenek kontroll nélkül 

jelenhetnek meg. Az ezzel járó veszélyeket kezelni szükséges. 

 

6.) Ha Szentgotthárdot más szempontból mérjük fel és megnézzük a bűnmegelőzés területén a 

város gyengeségeit és erősségeit, illetve a környezetből érkező fenyegetéseket és 

lehetőségeket, az alábbiakat látjuk: 

 

a) Erősségek: 

- Szentgotthárd kisváros, annak minden előnyével: kisebb a lakosságszám, az emberek 

ismerik egymást, a megjelenő idegenek nagyobb feltűnést keltenek, a szomszédok emberileg 

a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy nagyobb településen; 

- Az emberek mentalitása más, mint egy nagyvárosban: talán kisebb a rohanás, kevesebb az 

ebből adódó konfliktus, erősebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi szabályok, melyet 

az ország sok más területén lévőnél mélyebb vallásosság is erősít; 



- A szociális kilátástalanság, a nehézségek Szentgotthárdot is elérték. Ennek ellenére többek 

között az Ausztriában végezhető munkának köszönhetően nem akkora a probléma, mint más 

országrészekben. Egyelőre a szociális fenyegetés és kilátástalanság kisebb, mint sok más 

részén az országnak; 

- A városban Rendőrőrs működik; 

- Aktívak a városlakók akkor is, ha a közbiztonság és bűnmegelőzés területén is működő 

társadalmi szervezeteket nézzük, hiszen aktívan működik a Polgárőrség és az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület tagjaira is lehet számítani a szükségben; 

- az Önkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy a közbiztonság erősítése területén a 

megfelelő szervezeteket létrehozza és hatékonyan működtesse, így Szentgotthárdon a fent már 

említett hatóságokon túl van Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság, Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, 

Balesetmegelőzési Bizottság, Közterület-felügyelet. 

- Szentgotthárd központi területein illetve Rábafüzesen köztéri kamerarendszer működik. 

 

b) Gyengeségek: 

- romló korösszetétel, elöregedő lakosság; 

- a megjelenő mind értékesebb vagyontárgyak őrzésére az emberek nem biztosítanak 

arányaiban többet; 

- a rossz szociális helyzet egyes rétegeknél stagnáló, esetenként még mindig   romló 

tendenciát mutat. 

- a megfelelő rendőri létszám hiánya; 

- a település szerkezete erősen tagolt. 

 

c) A környezetből fakadó lehetőségek: 

- jó földrajzi fekvés; 

- Ausztria és Szlovénia közelsége; 

- esély a fejlődésre, hiszen Szentgotthárd jó turisztikai és befektetői célpont. 

 

d) A környezetből várható fenyegetés: 

- Földrajzi fekvésünkből következően nagyobb esély van a kábítószer és az ehhez kapcsolódó 

bűnözés megjelenésére, a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűnözés megjelenésére; 

- A mozgóbűnözés megjelenésének esélye nagyobb; 

- Homályos eredetű tőke, homályos eredetű vállalkozások megjelenésének az esélye nagyobb; 

- Országhatáron átnyúló bűnözés esélyei nagyobbak; 

- Agresszív filmek, játékok és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte; 

- Ausztriai munkavállalás céljából egyre több olyan ember jelenik meg, akik itt laknak, de 

Ausztriában dolgoznak – ez hordoz magában némi veszélyt. 

 

 

 

 

 

 



II. 

 

BŰNÜGYI HELYZET 

 

 

1.) Bűncselekmények 

 

- Szentgotthárdon az ismertté vált bűncselekmények száma évről-évre csökkenő tendenciát 

mutatott, majd 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben nőtt, 2013-ban jelentősen csökkent, 2014. 

évben is csökkent, 2015-ben és 2016-ban pedig ismét növekedett. 

- Jelentősen csökkent a büntetett előéletű elkövetők és a visszaeső, különös visszaesők aránya. 

- Továbbra sem történt kirívóan súlyos, erőszakos bűncselekmény, ami kedvezőtlenül 

befolyásolta volna idelátogatók biztonságérzetét. 

 

 Közrend elleni 

bűncselekmények 

Vagyon elleni 

bűncselekmények 

Személy elleni 

bűncselekmények 

Közlekedési 

bűncselekmények 

2015. 35 66 30 10 

2016. 24 59 18 16 

2017. 41 58 29 13 

2018. 31 49 21 26 

 

- Emelkedett a testi sértések elkövetése. Szentgotthárdon a bűncselekmények közül évek óta a 

vagyon elleni jogsértések elkövetése a legjellemzőbb. Szentgotthárdon a vagyon elleni 

bűncselekmények száma folyamatosan csökken. A közrend elleni, közterületi 

bűncselekmények száma, valamint a személy elleni bűncselekmények száma az elmúlt 

évek emelkedését követően 2018-ban csökkent. A közterületi bűncselekmények száma 

valamivel meghaladja a vagyon elleni bűncselekmények számát. 

 

 2015. 2016. 2017. 2018. 

Testi sértés összesen   11    8   11 9 

Súlyos testi sértés    5    2    2 3 

Kiskorú veszélyeztetése    3    6    1 2 

Embercsempészet    2    0    0 0 

Garázdaság   13   11   13 9 

Önbíráskodás    1    0    1 0 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)    2    0    1 2 

Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, fogyasztás)    3    1   11 11 

Lopás   35   27   29 32 

Lakásbetörés    6    2    0 0 

Gépkocsi feltörés    1    0    0 3 

Jármű önkényes elvétele    2    0    2 0 

Zsarolás    3     1    0 0 

Orgazdaság    0    0    0 0 



Rongálás    6    5   11 4 

Segítségnyújtás elmulasztása    1    2    0 0 

Közúti baleset okozása    3    4    2 1 

Közúti jármű ittas vezetése    5    7    9 23 

Közúti jármű vezetése bódult állapotban    1    1    1 0 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának költségvetése nem tartalmaz támogatást a 

Rendőrőrs számára. 

- 2015 tavaszán térfigyelő kamerák elhelyezésére került sor. 

- Egyre több vendéget vonz az élményfürdő, amivel bűnügyi, közrend és közbiztonsági 

problémaként számolni kell. 

 

2.) Szabálysértések 

 

- A szabálysértési feladatok 2012 áprilisától elkerültek az önkormányzattól – ezeket az állam 

vette át. Ezzel együtt az önkormányzati szabálysértések is megszüntetésre kerültek. Helyettük 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  tiltott 

közösségellenes magatartások meghatározását tette lehetővé a helyi önkormányzatok számára. 

Néhány hónap után ezt a lehetőséget eltörölték, így a helyi közösségek elveszítették azt a 

jogukat, hogy helyben, helyi szabályozással léphessenek fel a közösségellenes 

magatartásokkal szemben. Ezáltal sok olyan magatartás, ami Szentgotthárdon tiltott volt – 

hiszen a helyi emberek többségének az érdeke azt kívánta, hogy tiltsák és lépjenek fel ellenük 

– a továbbiakban a szankcionálás veszélye nélkül folytathatók. A tiltott, közösségellenes 

magatartások megállapítása lehetőségének hatályon kívül helyezését követően törvény 

lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy rendeletet alkossanak a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, és az abban foglalt előírások megszegőivel illetve tiltott magatartások 

tanúsítóival szemben közigazgatási bírságot szabhatnak ki. Szentgotthárd ilyen rendeletet még 

nem alkotott. 

 

- Szabálysértési ügyekben csak az állami szervek fellépésére van lehetőség – illetve bizonyos 

leszűkült körben a közterület-felügyelők intézkedhetnek szabálysértések elkövetése esetén. 

 

3.) Közterület-felügyelet 

 

- A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van ennek a szervezetnek – részben 

már maga a jelenlét is megold problémákat, részben több alkalommal is élnek a bírságolás és 

a feljelentés eszközeivel – ha nincs más mód a rend elérésére. 

 

4.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 

 

- A Hivatal a város közigazgatási területén folyamatosan végez jövedéki ellenőrzést. 

A város a jogsértések tekintetében minimálisan fertőzött, inkább átutazó és külföldi 

állampolgárok akadnak fenn az ellenőrzések alkalmával. 

 



5.) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

 

- A Szentgotthárd vonzáskörzetéhez tartozó települések közül 1 település I. kategóriájú 

(Szentgotthárd), 9 település II. veszélyességi besorolású és 5 település III. kategóriájú. 

Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyó, a Vörös-, 

Szölnök- és Rönöki-patak, a 8. sz. főközlekedési út illetve a Graz-Szombathely vasút.  

Küszöbértéket elérő veszélyes üzem a területen nem található, de a dominóhatást feltételező 

gyár 1 db van. 

- A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a Kirendeltség kapcsolata, a jegyzőkkel 

és a közbiztonsági referensekkel napi rendszerességgel, polgármesterekkel általában havi 

rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A kirendeltség minden településére évente minimum 

kétszer eljut, és helyben segíti a polgári védelmi feladataik ellátását. 

- A Kirendeltség a szentgotthárdi közbiztonsági referens munkáját mind a gyakorlatok, mind 

a napi ügyek alkalmával támogatja. 

- A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik a telephely-engedélyezéssel, ADR 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást. 

- A lakosság felkészítése szóróanyagokon, naptárakon, újságcikkeken, weboldalon, a városi tv 

képújságán, egyéb kiadványokon keresztül, valamint a települések közösségi rendezvényein 

történik. Ehhez kapcsolódik az általános iskolák diákjainak és tanárainak segítségével történő 

felkészítés, a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés. A SZOI 

Széchenyi Általános Iskolában szakkör keretein belül folyik a felkészítés. 

 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Hatékony helyi egyesületre szükség volna – erre esetleg megfelelő finanszírozás esetén van 

lehetőség.  

 

7.) Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 

 

- Rendezvényeken lát el biztosítást. 

- Járőrözések, figyelőszolgálat. 

- Iskolakezdéskor gyalogos-átkelőhelyek biztosítása. 

- Hársas-tó biztosítása májustól októberig. 

- Illegális szemét-lerakóhelyek felderítése. 

- Baleseti helyszínbiztosítás. 

- Árvízvédelmi készenlét. 

 

8.) Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek 

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. Célja a helyi rendőrőrs és minden 

más, olyan szervezet támogatása, ami részt vállal a helyi bűnmegelőzésben. Támogatja az 

éppen futó prevenciós programokban résztvevőket (SZEM, DADA, Egy iskola – Egy 

polgárőr Mozgalom). 



 

9.) A drogveszély a fiatalok körében nagy gondot okoz. Felmérések, kikérdezéses módszerek 

alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a problémáról. A drog 

Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre kevéssé jellemző. Évente 

változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket. A probléma ellen 

mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, a megelőzéssel is. A korábban sikeres 

prevenciós, ismeretterjesztő programok (DADA) finanszírozás és megfelelően képzett 

szakember nélkül nem működnek. A helyzetet az önkormányzat oldaláról tovább nehezíti, 

hogy a közoktatási feladatok állami feladattá váltak – az oktatási intézmények államosítása 

megtörtént, így a nem önkormányzati fenntartású iskolákba még nehezebb az 

önkormányzatnak érdekeit érvényesíteni.  

 

10.) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény meghatározza a kereskedelmi 

tevékenység formáit, fogalmait, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének a 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a tevékenység folytatására vonatkozó 

előírásokat. Mindezek alapján különösen az „Üzleten kívüli kereskedés” lényeges feladat.  

 

A vonatkozó hatályos jogszabályok bejelentési kötelezettséget írnak elő az üzleten kívüli 

(házaló kereskedés) folytatásához, amit a kereskedőnek a székhelye szerinti települési 

önkormányzat jegyzőjéhez kell bejelentenie. A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a 

bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az ellenőrző hatóságoknak, 

továbbá az érintett szakhatóságoknak, többek között az illetékes rendőrkapitányságnak is. 

 

11.) Közterületen történő értékesítés szintén hordoz magában „veszélyt” (ellenőrizetlen 

gomba árusítása, főleg külföldi személyek erőszakos módon történő vásárlásra agitálása). 

 

12.) Hulladéktároló edényzetből történő gyűjtögetés (kukázás) szintén megfigyelhető 

Szentgotthárdon. 

 

 

III. 

 

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT ERŐSÍTŐ ÉS FENNTARTÓ, 

MÁR MEGLÉVŐ TÉNYEZŐK 

 

 

1.) A Szentgotthárdi Rendőrőrs a működési területének közrend-közbiztonságát, az 

állampolgárok relatív biztonságérzetét a törvényes keretek között, az országos, a megyei és a 

körmendi rendőrkapitánysági elvárásoknak megfelelően, a vele együttműködő szervezetekkel 

közösen biztosítja. Feladatait a jogszabályok tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári 

jogok garantálásával végzi, az ennek érdekében foganatosított rendőri intézkedések 

jogszerűek, szakszerűek és megalapozottak. 

A rendőrőrs munkája szakszerű és hatékony, ennek köszönhetően jó a felderítési és 

nyomozati eredményesség. 



 

Az egységes és számonkérő vezetés következtében a városban, valamint a rendőrőrs 

működési területén: 

- a prostitúció minimálisra csökkent, 

- bordélyház nem üzemel, 

- emberkereskedelem nem vált ismertté, 

- rablás nem történt. 

 

A hatékonyabb és szakszerűbb munkát 2002 óta segíti a Robotzsaru integrált ügyfeldolgozó 

és ügyviteli rendszer. A megyei és országos hálózat biztosítja a modern bűnüldöző 

tevékenység feltételeit. 

 

A Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet 

javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának csökkentése. A feladatok végrehajtása 

érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda tevékenységet folytat. A szeptemberi 

iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének fokozott ellenőrzését célzó akciót 

kiterjesztették, és a Polgárőrök segítségével folyamatosan végzik. A közlekedésrendészeti 

intézkedéseket a „Nulla tolerancia” elv alapján foganatosítják, valamint határozottan 

alkalmazzák a közigazgatási bírság adta lehetőségeket, ami szintén hozzájárult a kedvező 

helyzet kialakulásához. 

 

A Rendőrőrs vezetése jó kapcsolatot alakított ki a helyi Polgárőr Egyesülettel, melynek 

köszönhetően lehetőség nyílik a közös célok érdekében közösen tevékenykedni. 

Rendezvények biztosítása alkalmával, valamint az iskolák környékének közlekedés rendjének 

biztosításában is sokat segít a civil szervezet. 

 

A bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordítanak a társszervekkel és az 

önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az „Iskola rendőre” program, 

a III. Béla Szakképző Iskolában gimnáziumban bűnmegelőzési tanácsadó működik, ezek 

keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel kapcsolatban az 

intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli 

erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése bűncselekményét. 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Rendészeti Alosztály állománya 

biztosítja. A szolgálatvezénylések döntő többségében gépkocsizó járőrrel történnek, akiknek 

elsődleges feladata az eseményekre, bejelentésekre való reagálás. A Rendőrőrs létszáma 

ugyan nem változott, de 2019. április 1-jétől 4 fővel bővíteni tudták a közterületi 

szolgálatot. A rendőrség 2018-ban kezdte meg a közterület-felügyelőkkel történő közös 

szolgálatellátást, illetve a Hunyadi utca, Liget, Várkert területén visszatérően, 

esetenként gyalogosan lát el szolgálatot. 

 

Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az Élményfürdő, a Hársas-tó, illetve 

a Vendvidék (szlovén Rábavidék) területe, valamint a bevásárló turizmus tekintetében 

Szentgotthárd város területe, közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú 



főútvonal. A területeket a Rendőrőrs kiemelt időszakokban járőrszolgálatok szervezésével 

visszatérően, egyéb időszakokban pedig a helyi körzeti megbízottak útján ellenőrzi. 

 

2.) A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi 

Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a 

gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a 

szórakozóhelyeket. 

 

3.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a gyermek- és fiatalkorúak 

védelmét szolgáló különös rendelkezései értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy részére 

 - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt 

értékesíteni, illetve kiszolgálni; 

- szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni; 

- dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni. 

E korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén 

felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő 

igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.  

 

A Járási Hivatal fogyasztóvédelmi hatáskörében minden évben ellenőrzi a fiatalkorúak 

szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálását. 

 

4.) A Polgárőr Egyesület fő feladata a közterületeken való jelenlét fokozása. 

Tevékenységi területe: 

- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrőrssel; 

- Önkormányzati rendezvények, valamint a Barokk park, halottak napja és mindenszentek 

során a rendőrséggel közösen a temetők biztosítása, sportrendezvények biztosítása, 

forgalomterelés megszervezése; 

- Egyházak tekintetében nagyobb létszámot jelentő egyházi rendezvények biztosítása, 

kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme fokozott polgárőri jelenlét 

biztosításával; 

- Tevékenyen vesznek részt a megyei bűnmegelőzési hónap feladatainak megszervezésében, e 

tevékenységük során szeptember 1-jétől szeptember 30-ig kiemelt figyelmet fordítanak az 

iskolák előtti közlekedés koordinálására; 

- Választások biztosítása. 

 

5.) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés önkormányzatunk számára is 

nagy fontosságú ügy. Ezért önkormányzati rendeletben a város területén bekövetkező 

katasztrófák esetére katasztrófaalapot különítünk el. 

Minden, városunkban működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga van arra, 

hogy a környezetében lévő katasztrófaveszély elhárításához, illetve a bekövetkezett 

katasztrófa következményeinek felszámolásához anyagi támogatást kapjon akkor, ha az 

elhárítás és védekezés az anyagi erejét meghaladja. A katasztrófa következményeinek 



felszámolásában részt vevő szervezetnek is joga, hogy a felmerült, máshonnan meg nem 

térülő költségeit megtérítsék. 

A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott alapból lehet 

pénzügyileg finanszírozni. 

 

6.) A Képviselő-testület a 60/2003. sz. határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság 

megszervezésének kezdeményezését írta elő. 

A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés a 260/2003. sz. 

határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Városi Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006. évi, a 

2010. évi, majd a 2014. évi választásokat követően is a képviselő-testület új bizottsági tagokat 

választott. 

A bizottság szakmai testület, elnöke a polgármester, tagjai a bűnmegelőzés, illetőleg 

közbiztonság különböző területein dolgozó szakemberek, illetve önkormányzati képviselő, 

úgymint: 

 

• Lábodi Gábor önkormányzati képviselő,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetője,  

• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,  

• a jegyző, 

• a közbiztonsági referens. 

 

Állandó meghívottak: 

 

• a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője. 

 

Eseti meghívottak (téma szerint): 

 

• oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, 

• egyéb területek szakemberei. 

 

Az első bizottság 2003. szeptember 23-án tartotta alakuló ülését, a második bizottság 2006. 

december 7-én, a harmadik 2011. február 2-án, a jelenlegi, a negyedik pedig 2014. november 

19-én tartotta alakuló ülését. 

 

7.) A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány tevékenységét az alapító 

okiratnak megfelelően folytatja, melyben elsődleges szempont az anyagi háttér megteremtése, 

melyből finanszírozni tudják a közrend és közbiztonságban résztvevő szervek és szervezetek 

tevékenységét. 

 

8.) Szentgotthárdon Közterület-felügyelet működik. A 2 fő közterület-felügyelő a Közös 

Önkormányzati Hivatal állományában van. Munkaidőben biztosítják a folyamatos 

egyenruhás jelenlétet a közterületeken, és ezzel az állampolgárok biztonságérzetét 



javítják, hozzájárulnak a közrend és közbiztonság növeléséhez, az alapvető együttélési 

szabályok betartatásához. 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján az alábbi feladatokat látja el: 

 

a) A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése: 

 Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése. 

 Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Termelői piac és környezetének ellenőrzése. 

 A fenti engedély nélküli tevékenységek felkutatása, jelzése. 

 

b) Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 Közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, állapotának ellenőrzése. 

 A megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, illetve korlátozásra 

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, sárfelhordás stb.). 

 Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítása. 

 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 

c) Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 

közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzése: 

 Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. 

 Általános rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 

 Közterületen történő szemetelés ellenőrzése. 

 Ebtartással összefüggő közterületi szennyezés elleni fellépés. 

 Játszóterek állapotának ellenőrzése. 

 Közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése. 

 Temetők ellenőrzése. 

 

d) Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: 

 Helyi rendelet előírása szerinti gondozatlan (kaszálatlan) területek felkutatása, 

beazonosítása, dokumentálása. 

 

e) A hóeltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: 

 Helyi rendelet járda takarítására vonatkozó előírások ellenőrzése, szükséges 

intézkedések megtétele. 

 Hóeltakarítási, illetve síkosság elleni védekezési megállapodásban meghatározott 

feladatok helyszíni ellenőrzése. 

 



9.) Szentgotthárd-Jakabháza településrészen a 8-as számú főközlekedési út mellé az 

Önkormányzat 2 db sebességkijelző berendezést helyezett el, amelyek feladata a 

településrészre beérkező járművek sebességének mérése, kijelzése, a járművezetők 

figyelmének felhívása az aktuális sebességük esetleges szabálysértő voltára, a vezetők 

lassításra késztetése érdekében. 

 

10.) 2015 tavaszán Szentgotthárd területén a rendőrség és az önkormányzat 

együttműködésében térfigyelő kamerák elhelyezésére került sor. 

 

 

IV. 

 

FELADATOK 

 

 

1.) A Rendőrőrs előtt álló főbb feladatok a következők: 

 

• A városban és a rendőrőrs illetékességi területén folytatni kell a bűnözésből élő személyek 

ellenőrzését és felderítését. 

 

• Stabilizálni kell az elért bűnügyi eredményességi mutatókat, ezzel párhuzamosan biztosítani 

a bűnüldöző állomány és a közrendvédelmi állomány színvonalas munkavégzését. E feladat 

érdekében: a rendőrkapitányság szakembereinek bevonásával folyamatosan gondoskodni kell 

a jogszabályváltozások – különös tekintettel a büntetőeljárás – oktatásáról és elsajátításáról. A 

jövőben is céljuk Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának magas szinten tartása, az itt 

élő állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítása, amit az Önkormányzattal 

közösen szeretnének végezni, tovább folytatva az előző években már kialakult jó 

munkakapcsolatot, együttműködést. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak 

jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét. 

 

• A bűnmegelőzési tevékenységet a negatív jelenségek kiküszöbölésére kell fordítani, így 

különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény visszaszorítására. A szervezett 

bűnözéssel összefüggésbe hozható csoportok ellenőrzését továbbra is kiemelt feladatnak 

tekintik. 

 

• A közterületek rendjének fenntartása érdekében tovább ápolják szoros kapcsolatukat járőri 

szolgálati tevékenységük során a városban működő polgárőr szervezettel. A négy körzeti 

megbízott szentgotthárdi feladatokat is kap, nem csak járőr, hanem körzeti megbízotti 

feladatokat is ellátnak Szentgotthárdon. 

 

• Rendezvények biztosítása. Fontos itt a szervezők együttműködési készsége, hiszen időben 

be kell jelenteniük a rendezvényt, időben be kell szerezniük a szükséges engedélyeket. A 

rendezvények biztosítása a polgárőrökkel közösen zajlik, eddig minden esetben esemény 

nélkül lettek lebonyolítva. 



-   A sportrendezvények is ebbe a körbe tartoznak. A rendőrség és az MLSZ között létrejött 

egy megállapodás a játékvezetők védelmében, ennek keretében egy rendőr mindig jelen van a 

megyei I. és II. osztályú mérkőzéseken. 

 

• A közlekedésbiztonság területén a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése, 

valamint a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, közlekedési moráljuk javítása. 

 

2.) A bűnmegelőzés érdekében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a társszervekkel és az 

önkormányzattal való együttműködésre. Folytatódik az „Iskola rendőre” program az általános 

iskolában, továbbra is működik a bűnmegelőzési tanácsadó a III. Béla Szakképző Iskolában 

gimnáziumban, a kistérség iskoláiban a rendőrség tájékoztatást ad a bűncselekményekkel és 

a drogmegelőzéssel kapcsolatban. A rendőrség egyedi igény alapján az iskolákban 

osztályfőnöki órán bűnmegelőzési, felvilágosító előadást tart. 

 

3.) Sajnálatos módon a város parkjainak színvonalas fenntartását sokszor akadályozta a 

parkok nem megfelelő használata, valamint az egyre nagyobb számban elszaporodott rongálás 

és lopás. A város közcélú zöldfelületeinek egyik kiemelt eleme az egykori ciszterci 

épületegyüttest körülölelő park, amelynek megóvására az Önkormányzat egy programot 

fogadott el. 

 

A Kolostorpark - közismert nevén a Várkert - és a benne kialakított Barokk Kert a város 

történelméhez és a jelenkori arculatához szervesen hozzátartozó közpark. A gyermekektől az 

időskorúakig mindenki számára rekreációs lehetőségeket nyújt, amely szerepét azonban csak 

megfelelő használat mellett tudja a park betölteni. Jelentős – és a közbiztonság szempontjából 

pozitív a Várkerten áthaladó sétány és a Liget LED-lámpákkal való megvilágítása – 

jelentősen javítva sötétedés után a közbiztonságot. Ennek fenntartása, megőrzése fontos 

feladat.  

 

Megvédendők továbbá az elmúlt években megvalósított közterületi beruházásaink: az EU 

szabványoknak megfelelő játszóterek, a Hársas-tó, a most kialakított Rába-parti terület a gát 

környezetében. Ezekre fokozott odafigyelésre van szükség, ebben a Polgárőrségre, a 

Rendőrőrsre és a Közterület-felügyeletre hárul feladat. 

 

4.) Célunk, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

megkerülhetetlen legyen a város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben. 

Feladata így a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó valamennyi szerv és személy 

támogatása, feladatellátásuk ellenőrzése, koordinálása. 

 

Egyéb feladatok: 

 

- A városi újságban, honlapon keresztül a Bizottságban résztvevő szervek munkájának 

bemutatása annak érdekében, hogy a lakosság azt megismerve jobban tudja segíteni őket. 

Önálló rovat indítása a fent említett médiumokban „Közbiztonságunkért” címmel. 

 



- Tájékoztató előadás megszervezése az idősek klubjában az idősek és a szociális gondozók 

számára az áldozattá válás megelőzéséről. 

 

- Biztosítani kell az anyagi forrását a térfigyelő kamerarendszer működtetésének, 

karbantartásának. 

 

- A közlekedés biztonságának a fokozása – a városi közlekedési koncepció kidolgozásában, 

felülvizsgálatában való részvétel. 

 

5.) A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos 

figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek 

feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi 

esetek megtárgyalását. 

 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente értékeli a 

közbiztonság helyzetét, ehhez az e téren tevékenykedő szervek és szervezetek beszámolókat 

adnak, melyek az előző évi statisztikákat és fontosabb adatokat tartalmazzák. Ezen beszámoló 

keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében 

foglalt kötelezettség teljesítése is, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy 

képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ugyancsak 

ez a beszámoló szolgál a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettesének a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 

bekezdésében foglalt azon kötelezettségének teljesítésére, hogy évente beszámol a hivatásos 

tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a 

település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

7.) A továbbiakban a Kethelyi út bevezető szakaszára, a Füzesi út bevezető szakaszára illetve 

a Széchenyi utca Rábatótfalu felőli részére is hasznos lenne sebességkijelző berendezés 

elhelyezése. Ezen kívül az Akasztó-domb alatt az Árpád utca bevezető szakaszán is, bár itt 

kisebb a forgalom. 

 

8.) Szentgotthárd az idegenforgalom területén jelentős lépéseket tett. Az idegenforgalmi 

koncepció alapján megindult fejlesztések, az élményfürdő átadása a turisták nagyobb számban 

való megjelenését jelenti. A vendégek megérkezése és itt tartózkodása közbiztonsági 

szempontból is hordoz kihívásokat. 

 

9.) Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány fő feladatának tekinti a riasztó 

rendszer bővítését, valamint az így befolyt pénzeszközöknek az Alapító céljának megfelelően 

történő felhasználását. 

Terveik között szerepel: 



- a Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem dolgozóinak túlmunka megváltása, 

valamint technikai eszközfejlesztése, 

- a helyi polgárőrség további támogatása (eszközátadás), 

- járási-megyei mentőcsoportok támogatása az ismétlő és nemzeti minősítő 

gyakorlatokon, 

- emléktárgy, kitüntetés alapítása és adományozása, 

- ifjúsági versenyek támogatása (polgárőr, rendőr, katasztrófavédelmi). 

 

10.) Szentgotthárd város területén az elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt a Szentgotthárdra 

megélhetési okokból költözők, köztük a külföldiek száma. Ez számtalan problémát vet fel 

közbiztonsági, szociális, egészségügyi, idegenrendészeti és gyámhatósági szempontból. 

Ennek kapcsán Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-

i ülésén 31/2015. számú Képviselő-testületi határozatában az alábbi, tíz pontból álló 

intézkedési tervet fogadta el: 

 

1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon tartózkodó 

külföldiek által okozott közbiztonsági problémák megoldása érdekében lehetőségei szerint 

fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá érkező bejelentések esetén biztosítson intézkedő 

rendőrjárőrt a helyszínre. 

 

2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a közterületi kamerarendszer adta 

lehetőségeket kihasználva lépjen fel különösen nagy súllyal a külföldiek által közterületen 

okozott jogsértések esetén. 

 

3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal, a NAV, a Népegészségügyi Intézet illetve az önkormányzat megfelelő szerveinek 

bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók lakóhelyén is. 

Amennyiben szükséges ehhez együttműködési megállapodás kötése, akkor ennek 

koordinálását az önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott ellenőrzésekről 

folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

 

4) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az intézményeikben 

előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott súlyosabbnak minősülő 

eseteket jelentsék a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál is. 

 

5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket leszólító, nekik árukat 

eladni kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne vásároljanak, az ilyen tapasztalataikat 

haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

által biztosított bejelentő vonalon. 

 

6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd polgármesterét és jegyzőjét, 

hogy szervezzék meg a közterületeken lehetséges polgárokat érő zaklatások elleni fellépéshez 

ismeretterjesztő kiadvány (szórólap stb.) készítését és terjesztését. Szentgotthárd 



polgármestere vonja be ebbe a helyi médiumok képviselőit is. A közérdekű telefonszámok – 

ahol bejelentést lehet tenni – jelenjenek meg a kiadványban. 

 

7) Felkéri Szentgotthárd város polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal a 

szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk szerint külföldiek számára 

lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy ezen külföldiek elszállásolása helyett 

az önkormányzat által indítandó, munkások elszállásolására irányuló önkormányzati 

programba kapcsolódjanak be. 

 

8) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi szálláshelyek 

folyamatos ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a szálláshelyen huzamosabb 

ideje már ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére. 

 

9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár végezzen rendszeres 

ellenőrzést azokon a közterületi részeken, ahol a külföldiek általában csoportosulni szoktak. 

 

10) A gépjárműadó kivetésének lehetőségét meg kell vizsgálni a Szentgotthárdon 

huzamosabb ideje tartózkodó külföldi állampolgárok esetében. 

 

 

V. 

 

AZ ÉV SZENTGOTTHÁRDI RENDŐRE CÍM 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Körmendi Rendőrkapitánysággal együttműködve az 

Év Szentgotthárdi Rendőre címet alapította. Ennek keretében minden évben a márciusi 

képviselő-testületi ülésen elfogadja a Rendőrkapitányság Körmend vezetője által jelölt 

rendőrt, aki egy évig viselheti az „Év Szentgotthárdi Rendőre” címet. A cím erkölcsi 

elismerés Szentgotthárd Város Önkormányzatától annak a Szentgotthárdon dolgozó és a 

Szentgotthárdi Rendőrőrs állományába tartozó rendőrnek, akit felettesei erre méltónak 

tartanak  

- mert a szentgotthárdi Rendőrőrsön mint munkahelyi közösségben a legtöbbet tette a jó 

munkahelyi közösség kialakításáért, 

- mert Szentgotthárd település városi társadalmára, kisebb társadalmi közösségeire pozitív 

hatással volt, 

- mert Szentgotthárdon munkavégzése során olyat tett, ami pozitív hatással volt a településen 

élők egészének életére. 

A Rendőrkapitányság vezetője legkésőbb március 5-ig írásban teszi meg a javaslatát, melyet 

indokolással is ellát. 

A cím viselésére a kitüntetett rendőr a következő évi Év Szentgotthárdi Rendőre cím 

adományozásáig jogosult. A címet megkapott rendőr nevét az Önkormányzat kitüntetettjei 

között az önkormányzat honlapján nyilvántartja és megőrzi. 

A címet egy rendőr többször is, akár egymás utáni években is megkaphatja. 

 



 

VI. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Összefoglalva az eddig leírtakat megállapítható három prioritás, melyek a jövőbeni 

bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák: 

 

1.) Prevenciós programok 

 

Csak példát említve ennek fontosságára: a vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések 

jelentős részénél a sértett figyelmetlensége, nem kellő elővigyázatossága, hanyagsága is 

közrejátszik áldozattá válásában. Ezért az ennek megelőzését szolgáló kiadványok, műsorok, 

cikkek, rendezvények, előadások elsődleges fontosságúak. 

De ide sorolható többek között a rendőrség azon tevékenysége is, amikor új vállalkozás 

megjelenésekor akár telepengedélyezési eljárás keretében bejárják a telephelyet, feltérképezik 

a helyszínt, javaslatokat tesznek a biztonsági intézkedések megtételére. 

 

2.) Közterületi jelenlét fokozása 

 

Ennek bűnözés-elrettentő hatása van, hiszen növeli a bűnöző kockázatát, a „lebukás” 

veszélyét. A rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek van ebben 

kiemelkedő szerepe. Pozitív és megtartandó gyakorlat, ha a településen megjelenő ismeretlen 

és bármilyen okból gyanúsnak tűnő személyeket és gépkocsik utasait a rendőrök ellenőrzik, 

őket kikérdezik jelenlétük okáról és céljáról. Ugyancsak fontos annak tudatosítása és a 

gyakorlat kialakítása arra vonatkozóan, hogy a megjelenő házaló kereskedők esetében 

bármely polgár rendőrségre tett jelzése esetén a rendőrjárőr rövid időn belül megjelenik és 

igazoltatja a házalókat, majd ha szükséges, intézkedést tesz. 

 

3.) Ifjúságvédelem 

 

Bár harmadikként soroltuk fel, de talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén. Nem 

csak az ifjúság áldozattá válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos 

cél annak megelőzése, hogy bűnelkövetőkké váljanak. 

 

 

 

 

 

 Huszár Gábor 

  Szentgotthárd város polgármestere, 

 Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

   Közbiztonsági Bizottságának elnöke 

 



Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 

tevékenységéről 
BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ELŐZMÉNYEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy jobban 

és eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei, 2008-ban kezdeményezte a városban 

egy konzultatív, véleményező, javaslattevő testület létrehozását.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a 

városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik 

bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások 

biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek 

aktívan tevékenykednek. 

 

Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács 

megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy 

fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy 

Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács 

működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait, 

jogkörét, működési rendjét. 

 

Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő 

beszámoló. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere 

számot adott az adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés 

tapasztalatairól.  

 

AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK: 

 

A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok 

javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével 

alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki 

tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról. 

Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak 

és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük 

van. 

 

Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi 

előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak. 



 

A Tanács munkájáról legutóbb egy éve, 2018. áprilisában készült beszámoló a Képviselő-

testület számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi 

Tanács: 

- 2018. május 29-én foglalkoztak a szentgotthárdi közrend, közbiztonság helyzetével, 

a városi egészségügyi koncepció felülvizsgálatával, továbbá a hétközi-és hétvégi 

orvosi ügyeleti ellátással. 

- 2018. szeptember 18-án részletesen tárgyalták a személyes gondoskodást nyújtó 

intézmények munkájáról, feladatairól szóló beszámolót, de a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, új Helyi 

Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról készített előterjesztés is napirenden 

szerepelt. 

- 2018. október 30-án a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról szóló 

beszámoló, ezen belül a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, 

a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok, lakossági visszajelzések 

volt a téma. A környezetvédelmi program felülvizsgálatán túl a város közlekedés 

helyzetével is foglalkoztak. 

- 2019. január 29-én elfogadták az Idősügyi Tanács idei munkatervét: 2019. évben 5 

Tanács üléssel terveztek. 

 

A fentieken túl egyéb témák is rendre felvetődnek az üléseken az „Egyebek” napirendi pontok 

keretében. Az ülésekhez kapcsolódó anyagok (munkatervek, jegyzőkönyvek) a Hivatal 

honlapján megtalálhatók. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 

Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 

tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2019. április 04. 

                             Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési 

beszámolója 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 

Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének számszaki 

beszámolóját, mely a 2018. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra. 

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a 

Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, 

kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, 

adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az 

irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - 

szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 

szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható 

összegéről.  

A)     Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

B)     Szentgotthárd Város Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2018. évi számviteli 

beszámolójának értékelése 

C)     Intézmények 2018. évi gazdálkodásának elemzése 

 

A)   Önkormányzati feladatellátás általános értékelése  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 

2018. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését 

biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.  



Államháztartási Belső Kontrollok 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási 

belső kontrollok működtetését írták elő a költségvetési szervek tekintetében.  

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti 

beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az 

előterjesztéshez mellékeljük. 

Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:  

 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes 

működését, 

 teljesítsék az elszámolási kötelezettséget, 

 a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, 

 a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen. 

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes 

kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés (FEUVE). 

2018. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, 

ellenőrzöttek voltak.  

A 2018. év folyamán a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) 

önkormányzati rendeletet többször módosította.  

  

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi számviteli beszámolójának értékelése  

I. Bevételi források és azok teljesítése  

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege          

4 825 959 699 Ft. 

Az év folyamán összesen 5 042 119 474 Ft bevétel realizálódott.  A módosított előirányzathoz 

viszonyítva a teljesítés 104,5%.  

 

I.1. Adóbevételek alakulása  

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami 

elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, 

talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott 



helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő 

mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. 

2018. évre az adóbevételi előirányzat 1 075 500 000 forint. Az önkormányzat adóbevételei a 

tervezett előirányzathoz képest 115%-ban teljesültek.  

 

Jogcím 

2018. évi eredeti 

adóbevétel 

2018. év teljesült 

adóbevétel 
% 

Ft Ft 

Gépjárműadó 22 000 000 26 004 943 118 

Telekadó 21 500 000 82 280 740 383 

Idegenforgalmi 

adó 
30 000 000 35 805 596 119 

Iparűzési adó 1 276 800 000 1 403 307 157 110 

Pótlékok, 

bírságok 
1 000 000 687 731 68,8 

Talajterhelési díj 1 000 000 822 611 82,3 

Összesen  1 352 300 000 1 548 908 778 115 

 

I.1.1 Adónemek részletezése  

Helyi iparűzési adó  

A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 90,6%-a, ezért  a helyi adók 

között meghatározó súlya van. 

2018. évre bevételi előirányzat 1 276 800 000 Ft, melyből 1 403 307 157 Ft teljesült, ami 110 

%-os  teljesítést jelent. Az adóalanyok száma 1 067 vállalkozó/vállalkozás. Mentességet, 

kedvezményt a vállalkozó háziorvosok részére biztosít az önkormányzat, melynek összege: 

1 450 604 Ft. 

Telekadó  

A telekadó módosított bevétele 21 500 000 Ft, melyből 82 280 740 Ft teljesült, mely 383%-os 

teljesítést jelent.  



Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2018. december 31-i állapot szerint az 

adózók száma 68 vállalkozó/vállalkozás. A SZIP Kft – mely az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában levő gazdasági társaság – a 2018-as évben a fennálló tartozásából 70 000 827 Ft-

ot törlesztett. 2019. évre áthúzódó összege hátralék összege: 171 600 573 Ft adó és 9 631 856 

Ft pótlék. 2018. évben a felhalmozott tartozásából 15 621 589 Ft összeg elévült, törlésre 

került. 

Idegenforgalmi adó  

Idegenforgalmi adó a módosított bevétel 30 000 000Ft, melyből 2018. évben 35 805 596  Ft 

teljesült, mely 119%-os teljesítést jelent. Szentgotthárd egy szállodával rendelkezik, a többi 

inkább panzió vagy hotel jellegű, kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshely.  

Idegenforgalmi adót fizetők száma 35 vállalkozó/vállalkozás, az adó mértéke személyenként 

és vendégéjszakánként  500 Ft. 

Talajterhelési díj  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 

2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja 

az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást 

választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok 

talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az 

önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, 

valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2018. évben ez 

az összeg 822 611 Ft volt. Az eredeti előirányzat 1 000 000 Ft volt, mely az előző évek 

alapján került tervezésre. Megállapíthatjuk, hogy a környezettudatosság, valamint a díj magas 

volta mindinkább a bekötésre ösztönzi a lakosságot.  

Az adóbírság és a késedelmi pótlék 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1 000 000 

Ft volt, melyből 687 731 Ft teljesült, mely 68,7%-os teljesítést jelent. Az adóhatóság 

szankciók csökkentését engedélyezte az egyébként tőke tartozásokat megfizető 

vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. 

Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék 

beszedésének köszönhető.              

Követelés és hátralékkezelés  

A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető 

célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a 

hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.  

A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük, 

meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről 



áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó 

állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során 

elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem 

található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be. 

2018. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás, 

munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként 77 129 393 Ft adótartozás került behajtásra, 

melyből 6 217 402 Ft az iparűzési adó, 499 986 Ft gépjárműadó, 70 037 351 Ft telekadó, a 

fennmaradó összeg pedig pótlék, bírság összegeket tartalmazza.  

I.2. 2018. évi közvetett támogatások  

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi 

adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. 

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete a helyi iparűzési adóban 

tartalmaz adómentességet. (vállalkozó házi orvosok esetében 1 450 604 Ft) 

 

Szentgotthárd Adóelengedés 

méltányosságból 

(Ft)  

önkormányzati 

adókedvezmény (Ft)  

elévülés és 

behajthatatlanság 

miatti törlés (Ft)  

2018. adóév db összeg db összeg db összeg 

Telekadó      2  15.621.589 

Helyi iparűzési 

adó 

     12  5.777.201 

Gépjárműadó      56  450.641 

Késedelmi 

pótlék 

     77  7.149.610 

Összesen:       147  28.999.041 

 

I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók  

Gépjárműadó  

Gépjárműadó tervezett bevétel 22 000 000 Ft, melyből 26 004 943 Ft teljesült, mely 118 %-os 

teljesítést jelent.   

Az adózók száma 3339 fő/vállalkozás.  



I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása  

A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az 

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi 

normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási 

rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó 

feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési 

forrás összege is. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2018. évben a központi 

költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat. 

 

                                                                                                          adatok  Ft-ban 

Megnevezés  
Eredeti 

előirányzat  
Teljesítés  

1. Önkormányzatok általános működésének 

és ágazati feladatainak támogatása 
  

1.  

 

I. Helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása  

0 0 

2.  
II. Egyes köznevelési feladatok tám.  

 
172 033 817 172 033 817 

3.  

III. Szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatok 

támogatása   

181 940 581 181 940 581 

4.  

Kulturális feladatok támogatása  

IV. A tel. önkormányzatok kulturális 

feladatainak tám.  

17 321 213 17 321 213 

2. 
Működési célú támogatások   

(bérkompenzáció) 
5 171 123 5 171 123 

3. 
Helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatás 
40 973 270 40 973 270 

4. 
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 

támogatás 
  



5. 
Egyéb működési célú központi 

támogatás(megelőlegezés) 
  

6. 
Felhalmozási célú önkormányzati 

támogatás  
16 000 000 16 000 000 

7. 
Egyéb különféle felhalmozási célú 

központi támogatás 
  

Központi költségvetéstől kapott költségvetési 

támogatása 
434 324 504 434 324 504 

 

A képződő állami támogatásunk 674 980 941 Ft, melyből ténylegesen 434 324 504  Ft-ot 

kaptunk meg. Az önkormányzatok működési támogatása címén 240 656 437 Ft-ot adóerő-

képességünk miatt nem kaptunk meg, szolidaritási hozzájárulás címén 216 028 763 Ft került 

elvonásra. 

I. 5. Egyéb bevételi források  

Intézményi működési bevételek: összege 299 933 920 Ft,mely a bérleti díjakból, gyermek 

étkeztetés bevételeit jelenti. 

Felhalmozási jellegű bevételek  

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részét képezik a Tárgyi eszköz és inmateriáis javak 

és részesedés értékesítése bevételei, amely 2018. évben 79 986 268 Ft összegben teljesült 

(értékesített önkormányzati lakások) az eredetileg tervezett 402 127 000 Ft helyett.  

Támogatási bevételek  

Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg, összesen 233 279 861 Ft működési és 

622 149 880 Ft felhalmozási támogatás érkezett az önkormányzathoz.  

Finanszírozási bevételek: 

A 2018. évi zárszámadási rendelet összességében 1 823 536 893 Ft finanszírozási bevételt 

tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:  

-         a 2018. évi pénzmaradványt  1 815 147 746 Ft összegben. 

-        államháztartáson belüli megelőlegezést 8 389 147 Ft összegben 

II. Kiadások alakulása  

II.1.  Kiadások elemzése  



Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 4 825 959 699 Ft, melyből            

3 264 628 686 Ft teljesült, ez 67,6 %-os teljesítésnek felel meg.  

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet - tervezet 1-2-3-4. melléklete 

tartalmazza. Legjelentősebb részét a működési kiadások képezik. 

Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak: 

 

 

Kiadási jogcímek 2018. év ( Ft) 

kiadások  

1. Személyi juttatások 429 577 860 
 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 93 258 260 
 

3. Dologi kiadások 625 586 67 
 

4. Ellátottak pb juttatása 12 498 582 
 

5. Egyéb működési célú kiadások 747 813 103 
 

 Támogatásértékű kiadások áh belülre 686 251 118 
  

 Támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre 61 561 985 

Pénzeszközátadások EU-ba  

Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre  

Felhalmozási kiadások 1 171 191 097 

Felhalmozási kiadás áh belülre  

Felhalmozási kiadás áh kívülre 173 759 880 

Finanszírozási kiadások 10 943 337 

VÁROS KIADÁSAI  ÖSSZESEN 3 264 628 686 

 

A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal 

kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2018. év folyamán: 

Ft 

Széchenyi i. Ált.isk.tornacsarnok felújítás 108 247 254 

Mújfalu útburkolat helyreállítás 22 771 290 

Belterületi vízrendezés 6 299 200 

Önkormányzati bérlemények felújítása 2 247 507 

Ingatlan vásárlás lakás, telek 58 551 583 

Városrészi kultúrházak 14 212 378 

Hunyadi u. 14 895 477 

Játékvár Óvoda  24 494 520 

Várkert beruházás 217 959 994 

Munkásszállás beruházás 283 568 134 



Arany J. Ált.isk.energetikai felújítás 47 049 997 

Intézmények kisebb beruházásai 5 680 038 

Ipari Park pályázat 4 254 710 

Mújfalui szennyvíz építés beruházás 238 935 209 

Kethelyi u. kerékpárút 14  951 000 

 

 

A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő 

pénzeszközátadást.  

Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási pénzeszköz átadás a Gotthard Therm 

Kft kötvény törlesztésének garanciavállalásából adódott 168 359 880 Ft összegben. 

Az ellátottak támogatása: Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a 

felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult. 

Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a 7. melléklet szemlélteti. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a 10. melléklet mutatja 

be. 

 

II.2. Finanszírozási műveletek  

A 2018. évi zárszámadási rendelet összességében 10 943 337 Ft finanszírozási kiadást 

tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:  

-         a pénzügyi lízing 201 003 Ft összegben. 

-        államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 10 742 334 Ft összegben 

II.3. Pályázati forrásból megvalósított-megvalósuló feladatok:  

A pályázati forrásból megvalósuló projektek az előterjesztés 3. számú mellékletében 

részletesen megtalálható.  2018. évben – a költségnövekménnyel együtt – 1,3 milliárd forint 

maradt meg a pályázati alszámlákon. Ezen összegek jelentős része már 2017. évről áthúzódó.  

Ez azt jelenti, hogy a pályázatból történő beruházások menete lassú. Valamennyi pályázatnál 

megtörténtek az előkészületek, közbeszerzések kiírása, sőt elbírálása, de a kivitelezés 

áthúzódik 2019. évre. A legnagyobb pályázati projekt, mely 2018. évben megvalósult a 

máriaújfalui szennyvíz beruházás. 

 



III. Maradvány alakulása  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi felhasználható maradványát a táblázat  6. 

melléklet tartalmazza.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a maradvány összesített adatait:  

Megnevezés  Önkormányzat  

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal  

Rendelőintézet  

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

Összes maradvány 1 731 541 616 9 558 950 31 520 436 4 869 786 

Elvonásra kerülő 

intézményi pmarad  17 838 002 1 550 203 15 603 788 684 011 

2018. évi költségvetésben 

tervezve 1 386 435 806    

Felhasználható 

maradvány 362 943 812    

Közp.ktsv-be befizetés 

201 8. évi elszámolás 4 484 408     

Vasivíz szennyvíz 

haszn.díj 37 865 915    

Letéti szzlák, környvéd, 

gépjadó, bérlakás, 

forgótőke, adó túlfizetés, 

árf.kül. 85 678 895    

Tartalékba  
128 029 218    

Szabad maradvány  234 914 594    

 

A 2019. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2018. évi kötelezettségvállalások áthúzódó 

tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe 

vettük: előző évi maradvány igénybevételeként a 2019. évi eredeti  költségvetésbe 1 386 435 

806 Ft épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé. Az önkormányzat fennmaradó 

maradványából 128 029 620 Ft kötelezően elkülönített számlán van.  



Az intézmények esetében december hónapban jelentős elvonásokra került sor, ezért 

javasoljuk, hogy a ténylegesen megmaradó összegekből – az intézményvezetők kérése alapján 

- a fenti összegek visszapótlásra kerüljenek. A Hivatal szabad maradványa az közös hivatal 

működtetéséhez kapcsolódik: személyi, munkáltatót terhelő járulék valamint előző évi dologi- 

beszerzési kiadásra. 

A Rendelőintézet pénzmaradványából költségvetési rendeletünk alapján javasoljuk az EFI 

pályázathoz visszapótolni 263 556 Ft-ot (pályázati visszafizetés támogatónak, áthúzódó), 

valamint 1 603 092 Ft-ot (áthúzódó kifizetések: közfoglalkoztatottak, szállítók, NEAK 

támogatás).  Ugyanakkor javasoljuk az intézmény részére további 14 050 000 Ft 

visszapótlását: szervergép, ultrahang készülék, rendelőkbe bútorzat, egyéb eszközök. 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár pénzmaradványa 4 869 786 Ft, melyből 4 185 775 Ft-ot 

javasoljuk az intézményvezetővel összhangban az  intézmény részére visszapótolni.  

A 2019. évi eredeti költségvetésben már szereplő áthúzódó kötelezettségvállalások tételeit a 

2018. évi beszámolóban a kötelezettséggel terhelt maradvány összegének meghatározásánál 

vettük figyelembe.  

Az önkormányzat pénzmaradványa a fentiek alapján 1 731 541 616 forint, melyből 1 086 435 

806 Ft a nyertes pályázatok 2018. évben leutalt összege, valamint ennek levonása után 

fennmaradó összeg kötött maradvány: szennyvíz használati díj, lakossági befizetések, letéti 

számlák egyenlegei, gépjárműadó központi költségvetésbe fizetendő része, helyi adó 

visszatérítése. A levonások után a szabad maradványa az önkormányzatnak 217 076 190 Ft.                                                                                                                

A hatályos jogszabályok alapján a fenti intézményi maradványokból 17 838 002 Ft a 

fenntartó önkormányzat által elvonásra kerülnek. Az elvont maradvány összeget a jogszabályi 

előírások alapján a 2019. évi költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani. 

Javaslat a pénzmaradvány felhasználásához:  

- Előirányzat nélküli tételek visszapótlása: belterületbe vonás, tervezés, konyha felújítás  

- Pályázatok költségnövekménye/ingatlanértékesítés 

- Tartalékba helyezés 

 

IV. Mérlegtételek alakulása  

Az önkormányzat vagyonának alakulása 

 

Vagyonmérleg adatok 2017. 

év 

Nyitó állomány Záró állomány           Változás 

növekedés /  

csökkenés        

Eszközök:    



A Befektetett eszközök:   

A/I. Immateriális javak 20 581 680  10 599 555 -9 982 125 

A/II/1.Ingatlanok 6 339 697 673 7 003 614 562 663 916 889 

 A/II/2.Gépek, berendezések, 

járművek 

167 929 875 135 928 561 -32 001 314 

   A/II/4.Beruházások, felújítás 450 018 931 385 055 269 -64 963 662 

   A/II/5.Tárgyi eszköz 

értékhelyesbítése 

   

A/II. Tárgyi eszközök össz. 6 957 646 479 7 524 598 392 566  951 913 

A/III. Befektetett pénzügyi 

eszközök 

425 760 371 434 706 300 8 945 929 

A)Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszk. Össz. 

7 403 988 530 7 969 904 247 565 915 717 

B/1/1 Vásárolt készletek 5 212 737 5 072 587 -140 150 

B/I. Készletek 5 212 737 5 072 587 -140 150 

C/II/1 Forintpénztár 397 395 143 755 -253 640 

C/III/1 Kincstáron kívüli 

forintszámlák 

1 635 096 043 1 571 516 011 -63 580 032 

C/IV/1 Kincstáron kívüli 

deviza számlák 

57 012 410 62 281 538 5 269 218 

C. Pénzeszközök összesen 1 692 505 848 1 633 941 304 -58 564 544 

D/I .Ktsv-i évben esedékes 

követelések 

88 051 630 61 154 821 -26 896 809 

D/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes követelések 

1 293 320 461 2 134  198 075 840 877 614 

D/III.Követelés jellegű sajátos 

elsz. 

892 988 253 939 812 286 46 824 033 

D) Követelések 2 274 360 344 3 135 165 182 860 804 838 

E) Egyéb sajátos eszközoldali 

elsz. 

301 000 -8 365 000 -8 064 000 



F) Aktív időbeli 

elhatárolások 

   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 376 368 459 12 735 718 320 1 359 349 861 

G/I. Nemzeti vagyon 

induláskori értéke 

9 676 564 144 9 676 564 144 0 

G/II. Nemzeti vagyon 

változásai 

608 206 417 630 204 607 21 998 190 

G/III. Egyéb eszközök 

induláskori értéke 

691 365 934 691 365 934 0 

G/IV. Felhalmozott eredmény -342 948 309 -1 546 881 612 -1 203 933 303 

G/V. Eszközök 

értékhelyesbítésének forrása 

   

G/VI. Mérleg szerinti 

eredmény 

-1 203 933 303 981 763 134 -222 170 169 

G) Saját tőke 11 837 121 489 10 433 016 207 -1 404 105 282 

H/I. Ktsv-i évben esedékes 

követelések 

113 723 984 40 308 344 -73 415 640 

H/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes követelések 

16 896 341 13 149 147 -3 747 194 

H/III. Kötelezettség jellegű 

sajátos elszámolások 

31 820 085 30 213 655 -1 606 430 

H) Kötelezettségek 162 440 410 83 671 146 -78 769 264 

J) Passzív időbeli 

elhatárolások 

1 784 673 166 2 219 030 967 434 357 801 

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 376 368 459 12 735 718 320  1 359 349 861 

 

IV.1. Eszközök- források állományának alakulása  

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegsor egyenlege 61 154 821Ft. Költségvetési 

évben esedékes kötelezettségként 40 308 344 Ft-ot tart nyilván az Önkormányzat. A 

pénzeszközök záró értéke 2018. december 31-én 1 633 941 304 Ft. Az önkormányzat 

könyveiben szereplő pénzeszköz tartalmazza 2019. évben felhasználandó összegeket is. A 

követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján értékvesztés 

elszámolására került sor.  



Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből: 

Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása, 

amortizációja mekkora forrást igényel.  

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi: 

Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.  

Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző 

mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja: 

 

Számviteli kategória 
Értékek 

(e Ft) 

Immateriális javak 

Bruttó érték 120 122  

Értékcsökkenés 110 769 

Elhasználódási 

fok 
92,2% 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 

Bruttó érték 1 409 152 

Értékcsökkenés 267 796 

Elhasználódási 

fok 
19% 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

Bruttó érték 422 122 

Értékcsökkenés 354 320 

Elhasználódási 

fok 
83,9% 

Eszközök összesen 

Bruttó érték 9 220 070 

Értékcsökkenés 2 492 958 

Elhasználódási 

fok 
27% 

 

Az eszközök elhasználódása foka összességében 27%-on alakul.   Kedvező, ha értéke minél 

közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az 



működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az 

önkormányzatnál.  

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében felújításokra 209 941 eFt-ot, egyes 

beruházásokra 961 249 eFt-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas működtetésének 

megőrzése. 

 A 2018. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk az eszközök pótlására tartalékot tervezni, 

csak a legszükségesebbekre.  A 2019. évi költségvetésben sem állt módjában az 

önkormányzatnak e célra tartalékot képezni, mely  pénzügyi egyensúly megőrzése miatt 

szükséges lenne. 

IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből  eredő kötelezettségek alakulása 

A hitelek és lízing állományának alakulását a zárszámadási rendelet 10. mellékletében 

részletezésre került a hitelek és lízing állománya.  

Az önkormányzat 2018. évben az Önkormányzat a Kft részére bocsátott a jegyzett tőke 

emelésre  100 000 Ft-ot, tőketartalékba pedig 67 900 000 Ft-ot a Kft által kibocsátott kötvény 

önkormányzat általi –kezesség-vállalás keretében- megfizetett összegéből. A garancia és 

kezességvállalás keretében 2018. évben 168 359 880 Ft-ot fizetett az önkormányzat. 2018. 

évben  a Kft a CHF alapú kötvénytartozását a tulajdonos önkormányzat engedélyével forint 

alapú hitellé alakította. A hitel kezességvállalója továbbra is az önkormányzat. A fennálló 

hitel 2 350 millió forint és kamatai, futamideje 10 év, lejárata: 2028. április 1. 

C) Intézmények 2018. évi gazdálkodása  

A 2018. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-2-3-4-5.számú mellékletében 

bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai   

A saját bevételek az eredetileg tervezett 42 785 eFt-hoz képest 31 923 eFt-os összegben 

teljesültek. 

A kiadások az eredetileg tervezett 1 995 220 763 Ft, a módosított 2 123 356 486 Ft 

előirányzathoz képest 1 908 734 372 Ft-ban (89,9%) realizálódtak. A kiemelt előirányzatok 

közül a dologi kiadások növekedtek a legjelentősebb mértékben. A személyi kiadások eredeti 

előirányzata is emelkedett, mivel nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, 

amely az eredeti költségvetésben a céltartalékok között került megtervezésre, majd a 

tényadatok ismeretében került a személyi juttatások és járulékok közé átcsoportosításra.   

A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények jelentős része az 

önkormányzati társulás fenntartása alá tartozik. A társulási intézmények a Városi Gondozási 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Játékvár Óvodája, és a Tótágas Bölcsőde intézmény. Ezen intézmények vezetőinek 

beszámolóját is csatoljuk az előterjesztéshez. Az intézmények 2018. évi szakmai szöveges 

beszámolóit az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. (önkormányzati intézmények és 

társulási intézmények is) 



A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

 

Hatásvizsgálat rendelethez: 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, és megállapítottuk, hogy  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik 

legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. 

Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a 

költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a 

társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben 

előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően 

adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs. Önkormányzatunk zárszámadása 

könyvvizsgáló által auditálva van. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal 

jár, így elfogadása kötelező 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 

rendelkezésre állnak a feltételek 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-

tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.  

Bevételeink elsősorban az adóbevételek kedvező alakulása miatti többletforrások lehetővé 

tették, hogy 2018. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított 

legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások. 

illetve új pályázatok benyújtásával és saját források (önerő) igénybevételével 

megteremtődjenek a további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási 

gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső 

források bevonására nem volt szükség.  



V. Éves belső ellenőrzési jelentés 

A 2018. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 4. számú mellékleteként olvasható. 

A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak 

szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete számára.  

 

Összességében megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtása, a kötelező, nem 

kötelező feladatok ellátása megfelelő volt. Elláttuk az igazgatási, kommunális és 

városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét. 

A tervezett beruházásaink és felújításaink döntő többségének kivitelezése áthúzódik 2019. 

évre. Az előkészítések, közbeszerzések megkezdődtek, várhatóan jelentős részük az idei 

esztendőben megvalósításra kerülnek, befejeződnek. Az elmúlt év legjelentősebb projektje – a 

máriaújfalui szennyvíz beruházás lezárult.  

A GotthardThherm Kft CHF alapú kötvényt forint alapú hitel kiváltása által sikerült 

stabilizálni az évente – kezességvállalásból adódó - kötelezettségeinket. 

Kérem a Tisztelt Testületet az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását tartalmazó határozati 

javaslat elfogadására, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását és 

elfogadását! 

 

Határozati javaslat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi éves ellenőrzési 

jelentést az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi pénzmaradvány 

felhasználására az alábbi javaslatot teszi: ……………………. 

 

Szentgotthárd, 2019. április 15. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…./…. .(……..)  önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a 

következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetésének  

a) kiadási főösszegét 3 264 628 686 Ft-ban azaz hárommilliárd-kettőszázhatvannégymillió-

hatszázhuszonnyolcezer-hatszáznyolcvanhat forintban, 

b) bevételi főösszegét 5 042 119 474 Ft-ban azaz ötmilliárd-negyvenkettőmillió-

egyszáztizenkilencezer-négyszázhetvennégy forintban, 

állapítja meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlegadatait 

az 1. és 2.  melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat:  3 995 067 282 Ft, 

 módosított bevételi előirányzat: 4 825 959 699 Ft, 

 bevételi teljesítés:   5 042 119 474 Ft  

 



(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Intézményi működési 

bevételek 

212 331 783 281 578 268 299 933 290 

Önkormányzatok 

sajátos működési 

bevételei 

1 075 500  000 1 352 300 000 1 548 908 778 

Működési 

támogatások 

345 277 010 413 840 096 418 324 504 

Egyéb működési 

bevételek 

142 315 000 236 672 769 233 279 861 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 

402 127 000 80 131 673 79 986 268 

Felhalmozási 

támogatások 

15 000 000 16 000 000 16 000 000 

Egyéb felhalmozási 

bevételek 

99 904 673 553 750 000 553 880 537 

Támogatási 

kölcsönök visszat. 

igénybevét. 

150 000 68 150 000 68 269 343 

Költségvetési hiány 

belső finanszírozása: 

pénzmaradvány 

ig.vét. 

1 702 461 816 1 815 147 746 1 815 147 746 

Államháztartástól 

kapott előleg 

 8 389 147 8 389 147 

Összesen: 3 995 067 282 4 825 959 699 5 042 119 474 

  

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés 

támogatását a 13. melléklet részletezi. 

 



3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) eredeti kiadási előirányzat: 3 995 067 282 Ft, 

 b) módosított kiadási előirányzat: 4 825 959 699 Ft, 

 c) kiadási teljesítés:   3 264 628 686 Ft 

 

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: 

Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 414 510 000 455 389 603 429 577 860 

Munkaadót terhelő 

jár. 

92 507 000 97 268 257 93 258 260 

Dologi kiadások 728 396 000 794 417 508  625 586 567 

Ellátottak pénzbeni 

jutt. 

15 550 000 20 969 000 12 498 582 

Egyéb működési 

kiadás 

744 257 763 755 312 118 747 813 103 

Beruházási  kiadás 1 207 156 185 1 680 918 511 961 249 849 

Felújítási kiadás 88 883 000 408 897 694 209 941 248 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

301 000 00 273 581 781 173 759 880 

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

   

Tartalék    

Finanszírozási kiadás 200 000 201 003 201 003 

Államháztartástól 
kapott előleg 
visszafiz 

10 745 334 19 131 481 10 742 334 

Összesen: 3 995 067 282 4 825 959 699 3 264 628 686 

 



(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek 

tartalmazzák. 

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 

5. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 a) Eszközök: 12 735 718 320 Ft 

 b) Források: 12 735 718 320 Ft-ban állapítja meg. 

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi maradványa 1 749 379 618 Ft, 

melyből 1 386 435 806 Ft tervezve van a 2019. évi költségvetésben.  A felhasználható 

maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési 

szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható 

maradvány (Ft) 

összesen 

Közös Önkormányzati Hivatal 8 008 747 

Rendelőintézet 15 916 648 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 4 185 775 

Önkormányzat 362 943 812 

Pénzmaradvány összesen: 391 054 982 

A pénzeszközök változásait  a 11. melléklet részletezi. 

6.§  Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően     

4 484 408 Ft visszafizetési kötelezettsége van. 

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet 

tartalmazza. 

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 

évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza. 

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2018. 

évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el. 

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el. 



11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves 

kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint 

fogadja el. 

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete 

közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.  

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

 

 

Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

  polgármester        jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§: 

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak 

finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), 

mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet 

tartalmazza. 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / 

kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.  

A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként 

és feladatonkénti bontásban mutatja, míg a 13. melléklet az állami támogatásokat részletezi 

általános működési, illetve ágazati bontásban. 

A 5. melléklet tartalmazza az intézményi  működési bevételek, az önkormányzati sajátos 

működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a 

támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök 

visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, 

módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

3. § 

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és 

teljesítés bontásban. 

A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, a 3. melléklet –a működési kiadásokat 

címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és 

felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban. 

4.§ 

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról. 

5.§ 

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható 

pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az 

intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit. 

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként. 

A 11. melléklet részletezi a pénzeszközök változásait. 



6.§ 

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az 

Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján 

 

7.§ 

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a rendelet 7. melléklete. 

8. § 

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 8 mellékletben rögzített 

bontásban. Ugyancsak a 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak 

létszámának alakulása. 

9. § 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza a jogszabályban rögzített 

szempontoknak megfelelően a 9. mellékletben. 

10. § 

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti 

bontásban amit a 10.  melléklet részletez. 

11.§ 

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. mellékletben foglaltakra 

tekintettel rendezi. 

12.-13.§ 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba 

lépésre vonatkozóan. 

  

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 53.§(1) .bekezdése 

teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2018. évi 

költségvetés végrehajtásáról. 



2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 

eleget: 



Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és 

működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, 

belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú 

munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. 

szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és 

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 

kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú 

területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások 

felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi 

folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő 

dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, 

vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, 

apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a 

gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, 

Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső 

ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 



feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és 

pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá 

tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az 

alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a 

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások 

kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, 

működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – 

nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2019. április 15. 

P. H. 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

          Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

 

A SZENTGOTTHÁRDI  
PÁLYÁZATI PROJEKTEK 2018. 

 

PROJEKT PROJEKT 

SZÁMA / 

TÁMOGATÓ 

TARTALMA PROJEKT 

KÖLTSÉGVETÉSE 

ESCAPE – 

Refektórium felújítás 

SIHU103 Refektórium faburkolatának 

felújítása és új turisztikai 

szolgáltatás kidolgozása a 

kolostorépülethez kapcsolódóan 

94.605,50 € 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-

00003 

- 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) 

 

478.000.000,- Ft 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

Interreg AT-HU városmarketing fejlesztése, 

városarculat egységesítése és 

kialakítása, illetve a helyi termék 

és ezzel együtt a termelői piac 

fejlesztése, stb. 

100.000,- € 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016” 

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 

nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, hanem 

az eszközöket 

Kerthelyiség felújítása VP6-19.2.1.-68-

4-17 

Egykori Művelődésház 

kerthelyiségének felújítása. Régi 

szaletlis beülők és sétány 

Projekt teljes 

költsége: 

19.145.662,- Ft 



visszaállítása. 

 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

LEADER - 

Helyi 

Akciócsoportok 

együttműködési 

tevékenységeine

k előkészítése és 

megvalósítása 

(VP6-19.3.1-17) 

Sztg:  

- 8x6 m mobil színpad, 

beszerzése,   

- Sztg. csata könyv újranyomtatás 

300 pl. 

Vasvárral közös projektelemek: 

- Tóth F – Zágorhidy C.B. könyv 

- turisztikai kiadvány a csatához 

kapcs. 

- csata társasjáték tervezés és 

gyártás 

Vasvár: 

- rendezvények 

- eszközbeszerzések 

- tanulmány, kiadvány 

22.967.669,- Ft 

Mozi felújítása 

 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

2 db kültéri és 1 db beltéri ajtó 

cseréje + Filmklub számára 

filmek beszerzése 500.000,- Ft 

értékben 

2.828.700,- Ft 

Kenu projekt – 

Alpokalja Motel 

Magyar Kajak – 

Kenu Szövetség 

Alpokalja Motel fejlesztése 

(közösségi helyiség, közvilágítás, 

kerékpártároló, sétány, pavilon) 

50.000.154,- Ft 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása 

KKETTKK-CP-

02 

Rábatótfaluban található I. vh-s 

szobor felújítása 

2.500.000,- Ft 

Foglalkoztatási Paktum TOP pályázat Stratégiai partnerként segítjük a 

projekt lebonyolítását a helyi érdekek 

képviselete mellett. 

Anyagi támogatás 

nem nálunk, hanem 

helyi 

vállalkozásoknál 

jelentkezik. 

Várkert és kapcsolódó 

zöld területek fejlesztése 

TOP-2.1.2-15-

VS1-2016-00002 

A projekt kiemelt célja a barokk kert 

felújítása: a régi strand területének 

nyitott térré alakítása, az utak; 

sétányok kialakítása, színpad 

átalakítása, növényfelület növelése 

239.771.928,- Ft 

A munkaerő piaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás 

építéséhez nyújtandó 

támogatás (Laktanya 

felújítás) 

VA/TBFF01/00

0035-13/2018. 

202 fős, 54 szobás munkásszállás 

felújítása 

673.333.333,- Ft 

Testvér települési 

programok és 

TTP-KP-1-

2019-1-000101 

Szentgotthárd és Szépvíz 

kulturális együttműködése a 

2.000.000,- Ft 

 



együttműködések: 

Szépvíz-Szentgotthárd 

magyar-magyar kapcsolatok 

erősítésére 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 

Az óvoda új szárnnyal bővül, 

amelyben kialakításra kerül a 

tornaszoba, szertár és közösségi tér 

(aula). A meglévő épületszárnyak 

nyílászáróinak cseréje és 

hőszigetelése, akadálymentes mosdó 

kiépítését tartalmazza. 

195.077.835,- Ft 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-00011 

Nyílászárók cseréje, külső 

homlokzati és pótlólagos 

hőszigetelés, napelemes rendszer 

kiépítése. 

203.943.120,- Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztéri

um 

Hunyadi út felújítása a Gimnáziumtól 

a Május 1. út kereszteződéséig. 

József A. utca egy szakaszának 

felújítása. 

30.994.592,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-

VS1-2017-00028 

 

Gimnázium tornacsarnok energetikai 

felújítása: nyílászáró csere, 

hőszigetelés, napelemes rendszer 

kiépítése és akadálymentes mosdó 

kialakítása. 

62.476.885,- Ft 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi 

Zsidó Örökség 

Közalapítvány 

Kerítés felújítása a temető körül: 

drótfonatos kerítés helyett 

betonkerítés és kovácsoltvas kapu 

készül. 

10.000.000,- Ft 

HUNGARIKUM 2018. 
Földművelésügyi 

Minisztérium 

Dr. Vargha Gábor könyv kiadása 1.000.000,- Ft 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas 

Megyei 

Igazgatóság 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

részére digitális színpadi stagebox 

beszerzése 

361.000,- Ft 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése 

Magyar 

Kézilabda 

Szövetség 

Széchenyi iskola tornacsarnokának 

fejlesztése: 

- homlokzat felújítás és 

nyílászáró csere 

- öltözők és azok 

vizesblokkjainak javítása 

 

108.247.254,- Ft 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

tornacsarnokának 

fejlesztése III. ütem 

Magyar 

Kézilabda 

Szövetség 

Széchenyi Iskola tornacsarnokának 

fejlesztése: 

- 3. vizesblokk felújítása, 

- tornacsarnok világítás és 

elektromos hálózat felújítása, 

- felülvilágító felújítása, 

gépi szellőzés 

100.852.615,- Ft 

 

a Képviselő-testület 

visszavonta a 

pályázatot 



Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 

Vidékfejlesztési 

Program 

Főzőkonyha építészeti felújítása, 

konyhagépek és eszközök 

beszerzése. 

26.600.000,- Ft 

 

A pályázat 

megváltozott 

feltételekkel nyert, a 

Képviselő-testület 

visszaadta a 

pályázatot 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetés 

kiépítése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, 

utak helyreállítása 

505.000.000,- Ft 

Óvoda vizesblokk 

felújítás 

Önk. 

feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása 

Belügyminisztéri

um 

 

Az óvodában 4 egység vizesblokk 

(mosdó, WC, öltöző) komplex 

felújítása  

28.256.893,- Ft 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

KÖFOP-VEKOP  

Miniszterelnöksé

g 

Önkormányzati ASP rendszerhez 

való csatlakozás 

6 976 850,- Ft 

Állandó ipartörténeti 

kiállítás a múzeumban 

Kubinyi Ágoston 

Program 2017 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma  

állandó kiállítás létrehozása 

Szentgotthárd iparának történetéről 

2.000.000, - Ft 

A múzeum állandó 

kiállításainak bővítése 

interaktív elemekkel  

Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma 

 

kirakó és puzzle játékok, valamint 

társasjáték készítése a szlovén 

néprajzi gyűjtemény és a 

szentgotthárdi csata állandó 

kiállításokhoz 

 

1.000.000, - Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

ABLAK FELÚJÍTÁS  

Belügyminisztéri

um 

 

28 db ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

Kolostorépület  keleti homlokzatán 

 

nem nyert, de újra 

tervezzük beadni 

20.096.050-, Ft 

(ennek 50 %-a 

támogatás) 

 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális 

Fejlesztési 

Programokért 

a Vargyai ház komplex felújítása és 

vele egy Szentgotthárd történetét 

bemutató interaktív időutazó 

múzeum és szolgáltató tér kialakítása 

199.991.746,- Ft 



egykori ciszter 

udvarházban 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

Külterületi helyi 

közutak fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító 

gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és 

Kétvölgy községek 

önkormányzatai konzorciumban 

közösen kívánják megvalósítani a 

Szentgotthárd-Farkasfa 

városrészen található Feketetó, 

Zsilavek és 

Kiserdo külterületi utak 

felújítását, valamint közösen 

kívánnak  

önkormányzati tulajdonú 

úthálózat 

évszaknak megfelelő 

üzemeltetéséhez, karbantartásához 

szükséges 

erőgépet és munkagépeket 

beszerezni 

90.353.924,- Ft 

 

DE a 173/2018-as 

Képviselő testületi 

határozat keretében 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

visszaadta a 

pályázatot  

Brenner emlékhely 

fejlesztése (vizesblokk 

kialakítása) 

VP6-19.2.1.-68-

2.-17 kódszámú, 

„Térségi 

turisztikai 

attrakciófejleszt

és” 

Brenner János Emlékhely 

Alapítvány nyújtotta volna be a 

pályázatot, melynek a teljes 

előkészítését a Hivatal pályázati 

osztálya végezte el. Az 

Alapítvány végül nem nyújtotta 

be a pályázatot. 

27.207.281,- Ft 

Tehetségbarát 

Önkormányzat 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

1.500.000 Ft-ra pályázott a 

Tehetségbarát Önkormányzat 

felhívás keretében, amit a fiatalok 

támogatásra, illetve helyi szintű 

tehetséggondozó programok 

megvalósulását fordította volna - a 

pályázaton sajnos nem nyertünk 

támogatást.  

 

1.500.000,- Ft 

Családok éve pályázatot 

ifjúsági közösségépítő 

pályázat 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és az Ifjúsági Tanács 

közösen adta be a „Családok éve 

pályázatot - ifjúsági közösségépítő 

pályázat”, ahol több hónapon át 

tartó városi ifjúsági 

programsorozatra szerettünk 

volna támogatást nyerni. 

Forráshiányra hivatkozva nem 

nyert a benyújtott pályázat.  

1.500.000,- Ft 



 

Mobilitás napja Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium -

„Európai 

Mobilitási Hét, 

illetve 

Autómentes Nap 

2018. pályázata” 

 

Sikerrel pályázott az 

Önkormányzat a 2018. évi 

Mobilitás Hete programsorozat 

megvalósítására - a pályázati 

támogatásból valósultak meg a 

tavalyi programok. 

612.000, Ft 

 

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html  
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Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselő-

testület megtárgyal. Az értékelést ezt követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az 

átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete 

tartalmazza, jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi. 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

 

Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2018. december 31-én 8516 fő. 

Ebből 0-18 éves korig: 

Szentgotthárd 

Kor Születési év 
Állandó lakosság 

Összesen Fiú Lány 

0 éves 2018 59 32 27 

1 éves 2017 61 31 30 

2 éves 2016 90 46 44 

3 éves 2015 68 27 41 

4 éves 2014 67 32 35 

5 éves 2013 60 33 27 

6 éves 2012 64 30 34 

7 éves 2011 48 23 25 

8 éves 2010 62 40 22 

9 éves 2009 79 42 37 

10 éves 2008 78 32 46 

11 éves 2007 70 31 39 

12 éves 2006 71 39 32 

13 éves 2005 73 39 34 

14 éves 2004 86 45 41 

15 éves 2003 75 43 32 

16 éves 2002 79 39 40 

17 éves 2001 69 30 39 

18 éves 2000 77 45 32 



Összesen 1336 679 657 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és 

hatáskörébe tartozó feladatai voltak 2018. évben is: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása és 

 gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése. 

  

A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, 

természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést. 

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 

6.000,- Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6.500,- Ft 

összegű (2018. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre 

(pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

  

2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 30 gyermek volt jogosult, a 

tárgyévben 341.000,- Ft természetbeni támogatás került kifizetésre. 

(2017 decemberében 25, 2016 decemberében 45, 2015. december 31-én 47 jogosult gyermek 

volt.) 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum 

százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A 

kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik 

szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. 

Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem, 

valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi 

ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal 



járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei, 

valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak 

tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre 

jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény. 

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára 2018-tól emelésre 

került. A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi 

nyugdíjminimum 130%-áról (37.050,- Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475,- Ft) 

emelkedett. Az ellátás tekintetében irányadó speciális – gyermekét egyedül nevelő szülő vagy 

más törvényes képviselő esetén; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén; 

valamint a jogosultsági feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek esetén alkalmazandó – 

jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 140%-áról (39.900,- Ft) annak 145%-ára 

(2018. évben 41.325,- Ft) nőtt. 

Egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy az emelés csekély mértéke miatt az igénybevevők 

száma jelentősen nem emelkedett. 

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó speciális ellátás a pénzbeli ellátás, 

melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek 

tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, 

továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek. 

 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. 

Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények 

közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban 

részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását. 

  

Szentgotthárdon 2018. évben 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének és 4 gyermek 

hátrányos helyzetének megállapítására került sor. 



2018. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 4 volt, illetve a gyámhivatal 

által nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal 

együttesen 8 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban. 

 

Települési támogatás 

 

Szentgotthárdon a rendkívüli települési támogatás mellett, mely kötelezően biztosítandó 

ellátás, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

került bevezetésre. 

  

Rendkívüli települési támogatás 

 

2018. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 25 család 49 alkalommal részesült rendkívüli 

települési támogatásban. A gyermekes családok támogatására fordított összeg 885.000,- Ft 

volt. 

(2017. évben 29 család 57 alkalommal/858.000, Ft, 2016. évben 31 család 61 

alkalommal/1.227.220,-Ft, 2015. évben 31 család 68 alkalom/934.520,-Ft). 

 

14 esetben a támogatás természetbeni formában került megállapításra, vásárlási utalvány, 

lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, tűzifa formájában. 

Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatási esetek száma és a támogatásra 

fordított összeg is csökkent. Az elutasítások száma alacsony, melynek oka, hogy a 

személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem 

adják kérelmüket. 

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak 

jogosulttá – akik nem elsősorban a gyermekes családok közül kerültek ki. 

  

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a 

szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól. 

2018. évben 16 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban havi 3.000 - 6.000,- 

Ft közötti összegben. 

(2017. és 2016. évben 14-14 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban.) 

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 



Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 

biztosítani 

 a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő 

 vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, 

gyermekotthon vezetője, 

 illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője 

kérelmére a bölcsődében, mini bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, 

az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az 

általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen 

nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

 továbbá a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és 

a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében. 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei, mini bölcsődei 

ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át vagy 

 nevelésbe vették. 

Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 

 nevelésbe vették; 

 fenti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok 

nappali intézményében helyeztek el; 

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló 

számára, ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani (amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult) 

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

 az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 

nevelnek, 

 a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a 

gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 

az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani továbbá a bölcsődei ellátásban 

vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha (egyéb feltételek fennállása 

hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2018. évben is nettó 95.960,- Ft volt. 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi 

gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthat a nyári szünidőben ingyenes szünidei 

gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs 

lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 

kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb 

akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője 

számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló 

gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. 

(Szentgotthárd, Füzesi út 7.) révén biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a jogosultak 

által ételhordóban történik. 

 

2018. évben a tavaszi és a nyári szünetben 1-1 hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. A őszi és a téli szünetben nem volt az étkezést igénylő gyermek. 

(2017. évben a tavaszi szünetben 1, a nyári szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 

1-1 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben.) 

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi gyermekvédelmi 

tevékenysége (a Képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésén már megtárgyalta és 

elfogadta az e pontban olvasható beszámolót) 

 



Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 

alapszolgáltatást – családsegítés, gyermekjóléti alapellátás –, illetve a hatóság közeli 

tevékenységet.  

A családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait az 1997. évi XXXI. törvény 

szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartózó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet mint végrehajtási jogszabályok rendezik. Központunk továbbra 

is változatlanul működteti a helyettes szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében, 1 fő 

helyettes szülővel, aki 2 gyermeknek a befogadására alkalmas. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök is elkülönülnek egymástól. 

Ez alapján, az intézményvezető, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő 

családsegítő, a család- és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatóságközeli 

tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 1 fő 

óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakörben végezte 

tevékenységét a szakmai team. 

 

A speciális feladatokat az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek – pszichológus, 

jogász, mediátor – látták el együttműködési megállapodások alapján, konkrét 

segítő/tanácsadó tevékenységként, az intézmény keretei között. 

 

A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások: 

 

Utcai szociális munka, melynek keretében feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja 

a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán 

töltő, kallódó, csellengő gyermek, egyén speciális segítése. 

  

Kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 3 kiskorú volt érintett a 

Körmendi Járásbíróság végzései alapján. 

 

Kórházi szociális munka heti négy órában a Szentgotthárdon található Rehabilitációs 

Osztályon. 

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az intézmény nyitvatartási idején túl is a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az 

esetkezelések száma egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek 

konkrét tanácsadást, segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást együttműködési megállapodás alapján. A pénteki napokon váltakozva 

intézményünkben illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos 



Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett 

időpontok alapján, 45 fővel valósította meg a terápiás munkát. 

 

Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít 

előre egyeztetett időpontok szerint, együttműködési megállapodás alapján. A jogi szakember 

8 főnek nyújtott jogi segítséget, akik az év során gyakran igényelték ezt. Elmondható, hogy a 

problémák egyik esetben sem voltak megoldhatóak egyszeri esetkezelés során. Többnyire 

azokkal a kliensekkel foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család 

életében, ebből kifolyólag szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi 

vonatkozásban is.  

 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, egy elvált szülő párral  

valósult meg a speciális segítő tevékenység, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások 

időpontjait beszélték át a mediátor szakemberek közreműködésével. Továbbá 8 fővel 

valósítottak meg mediációs eljárást az év során.  

 

2018. február 14-én a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve megszerveztük és megtartottuk az Éves 

Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Turi Renáta gyermekjogi 

képviselő, a Gyermeki jogok a mindennapokban, a gyermekjogi képviselő 

jogtudatosítási tevékenysége címmel. A tanácskozáson részt vettek az ellátási területen 

működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői. A tanácskozást megelőzően 

minden jelzőrendszeri tagtól bekértük az éves gyermekvédelmi tevékenységükre 

vonatkozó írásos tájékoztató anyagokat. 

 

Intézményünk 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre.  

 

2018-ban a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel 

állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek-veszélyeztetés kivizsgálása ügyében kértek 

be írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról. 

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét 

esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

 

2018 júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának szervezésében a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének 

elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében bűnmegelőzési 

tanácskozáson. A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be 

intézményünktől a hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján elkészítettünk. 

 

2018. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 



Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot 

tartott fenn az intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, 

szükség szerint személyes konzultációra is sor került a járási gyámhivatallal. 

 

2018 novemberétől a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetésével megalakult az 

antiszegregációs munkacsoport, melynek – felkérésre – Központunk is tagjává vált. A 

munkacsoport célja az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése érdekében a 

szegregációs veszély felmérése a kisebbségi tanulók körében. A Tankerületi Csoport évente 

legalább 3 alkalommal ülésezik. 

 

Központunk az elmúlt évekhez képest 2018-ban is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal mind szakmai – gyermekvédelmi –, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének 

javítására az intézmény fenntartója, a helyi önkormányzat, és a képviselő-testület 

maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.  

 

2018. évben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi 

megbeszélés a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A 

szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai 

közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi 

tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői szolgálat, a 

személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés-oktatás, a civil szervezetek szakmai 

területeit. 

 

Az intézmény 2018-ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki 

potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti 

gondozásra gyermek nem került. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából Központunkban 2018. április 24-én Work Shop megrendezésére került sor a 

megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei 

szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatok, illetve a család- és gyermekjóléti 

központok munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően a 

szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő-

jelzőrendszert működtet. 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 



helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 

képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és 

Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésén. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2018-ban járási 

szinten: 

A krízisesetek száma: 8 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor Központunk kezdeményezése alapján. 

Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után 

életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek 

súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, szülők terhelt pszichés állapota.  

 

Védelembe vételek tapasztalatai: 

 

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 31 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében oktatási veszélyeztetettség, szülői elhanyagolás miatti veszélyeztetettség, családi-

kapcsolati erőszak következményeként kiskorú veszélyeztetettsége szerepeltek a 

javaslatokban a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros 

kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében az 

elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által. A járási gyámhivatal 

felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében intézményünk a komplex 

szakvéleményt minden esetben megküldte. 

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás: 

 

Az érintett gyermekek száma, 17 fő. A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a 

szakellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. Az érintett 

gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és 

a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően félévente, illetve évente 

elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal számára. Az 

érintett szülőkkel való tevékenység során, figyelemmel kísérünk két fontos tényezőt, a 

szülő gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben 

bekövetkezett változásokat.  

 

Családba fogadás tapasztalatai: 

 

A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy 

más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti 

időre befogadja, gondozza és neveli. 2018. december 31-én 10 családba fogadott gyermekkel 

tartottunk kapcsolatot. Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi községekben él, 

valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a 

koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre szorulnak, az érintett 

esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek 



megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a 

családba fogadás fenntartására esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a jelzőrendszeri 

tagok írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére.  

 

7 család esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának megfelelően 

igyekezett kezelni.  

2 kiskorút érintő névtelen bejelentést követően a Járási Gyámhivatal felkérte Központunkat a 

gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezésére. A családlátogatás rendőri segítséggel 

történt, a gyermekek törvényes képviselője telefonon sem volt elérhető, a gyermekek alapvető 

fizikai ellátása – élelmezés, téli tüzelő – sem volt biztosított, továbbá felmerült a szexuális 

abuzus a nagyobb gyermek esetében. Intézményünk azonnali ideiglenes hatályú 

elhelyezésre tett javaslatot, a Járási Gyámhivatal másnap elhelyezte a gyermekeket a 

szakellátás Befogadó Csoportjában. 

4 kiskorú gyermek esetében a családban a szülők között zajló, gyakran a gyermekek ellen is 

irányuló agresszív magatartás miatt két ízben is szükséges volt megelőző távoltartás 

kezdeményezésére, az anya és a gyermekek menekítésére. A rendelkezésre álló 

gyermekvédelmi intézkedések között a védelembe vétel elrendelésére tettünk javaslatot. A 

családra való folyamatos, szinte napi szintű odafigyelés következtében a helyzet rendeződni 

látszik, így nem vált indokolttá magasabb szintű hatósági intézkedés kezdeményezése. 

5 kiskorú gyermek esetében szülői elhanyagolás miatt került sor hatósági intézkedés 

kezdeményezésére. A szülők egészségi szolgáltatást nyújtókkal való együtt nem működése, a 

felajánlott javaslatok figyelmen kívül hagyása miatt kerültek a kiskorúak a Központ 

látókörébe. A védelembe vétel elrendelését követően, a magatartási szabályok felállításával, 

azok teljesítésének kontrolljával a helyzet normalizálódni látszott mindaddig, amíg a nagyobb 

gyermek meg nem kezdte általános iskolai tanulmányait. A szülők a gyermekkel kapcsolatban 

felmerülő nehézségeket nem voltak hajlandóak tudomásul venni, a felajánlott megoldási 

lehetőségeket nem fogadták el, agresszívan, fenyegetően léptek fel a Központ munkatársaival 

szemben. 

Két fiatalkorú gyermek esetében kezdeményezett a Központ rendkívüli felülvizsgálatot, 

melyben magasabb szintű hatósági intézkedésre tett javaslatot. Az indok a szülő 

abnormális, a gyermekeket veszélyeztető, együtt nem működő magatartása, valamint a 

gyermekek deviáns, normaszegő viselkedése volt. 

Egy gyermek esetében egy éven belül két ideiglenes hatályú elhelyezés vált szükségessé. 

Első alkalommal a gyermek maga és külön élő szülője kérte a gyermek ideiglenes hatályú 

elhelyezését, mivel a másik szülő veszélyeztető magatartást tanúsított a gyermekkel szemben. 

Az ideiglenes hatályú elhelyezést a gyámhivatal kénytelen volt megszüntetni, mivel a 

gyermek önhatalmúlag visszaköltözött a másik szülőhöz. A gyámhivatal ezután a gyermeket 

védelembe vette. Pár hónap elteltével a szülő felügyelet nélkül hagyta gyermekét, ezért 

újra ideiglenes hatályú elhelyezésre lett szükség. 

Egy családba fogadott kiskorú gyermek esetében szükségessé vált az ideiglenes hatályú 

elhelyezés kezdeményezése, mivel a családba fogadó gyám napokig nem tudott a gyermek 

hollétéről. Ebben az esetben a vér szerinti anya negatív hatása, az abnormális szülő-gyermek 

kapcsolat indokolta a döntést. 



Két családba fogadott gyermek esetében a gyám alkalmassága kérdésessé vált, mivel a 

gyám egészségügyi állapota olyan szinten megromlott, hogy az ügyben esetmegbeszélés 

megszervezésére került sor az érintett jelzőrendszeri tagok bevonásával. A gyám egészségi 

állapota stabilizálódott, folyamatos orvosi kontroll mellett szinten tartott, egyéb gyámhivatali 

intézkedésre nem tettünk javaslatot. 

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai: 

 

A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal az esetkezelésekkel, 

melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai véleményeket készítünk 

és továbbítunk a hatóságok felé megkeresésük, felkérésük ellenében. Azoknál a 

gyermekeknél, ahol nem állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk 

javaslatot semmilyen gyermekvédelmi intézkedés megtételére a hatóság felé. A jelzőrendszeri 

tagokkal esetkonzultáció keretében minden esetben egyeztetünk az adott kiskorúval 

kapcsolatban, bekérjük az írásos tájékoztatóikat, továbbá szükség esetén 

esetkonferenciát/esetmegbeszélést szervezünk. 

A tanácsadó a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is ellátja. Fő feladata a járás településein 

folyó észlelő- és jelzőrendszeri munka hatékony koordinálása, és a jelzőrendszeri tagoknak 

szakmai támogatás nyújtása. Rendszeres és személyes kapcsolatot tart a jelzőrendszer 

tagjaival. Felhívja a figyelmüket a jelzési kötelezettségükre veszélyeztetettség, krízishelyzet 

észlelése esetén. Szakmai segítséget nyújt a szakmaközi megbeszélések szervezésében, 

bonyolításában, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítésében. Részt 

vesz a Szolgálat és a Központ által összehívott esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon. A 

jelzőrendszeri felelős által készített heti jelzéseket összegyűjti. A jelzéseket összesíti, az 

adott évre statisztikát készít, amely többek között képet mutat a jelzéseket küldő 

személyek/intézmények aktivitásáról, a fő problémákról, a településekről érkező jelzések 

számáról. Összegzése szerint az elszigetelt, kisebb lélekszámú településekről főként 

szociális, egészségügyi, mentális, lakhatási problémáról számoltak be a jelzések, jóval 

kevesebb gyermeket érintve. A jelzőrendszeren belül a védőnők (31 gyermek), iskolák, 

ifjúságvédelmi felelősök (13 gyermek), valamint polgármesterek (3 személy) a legaktívabbak. 

A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a családon belüli konfliktusokból (18) eredő 

bántalmazás gyanúja (9), amely sok esetben a kiskorú gyermekeket is érinti, ha nem is testi, 

de lelki veszélyeztetés szintjén. 

2018. december 14-én részvétel a járási jelzőrendszeri tanácsadók számára megrendezett 

szakmai napon.  

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munka bevezetése:  

 

2018. szeptember 1-jétől a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd kötelező 

szolgáltatásához tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő. 

Központunk 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmazott az elmúlt év során. 18 

intézményt látunk el. Előtérbe helyeztük azokat a közoktatási intézményeket, ahol több a 

problémás gyermek. 8 intézménybe jár ki a segítő heti rendszerességgel. Fogadóórát tart, 

segítséget nyújt a magatartási, tanulási, beilleszkedési és lelki problémák feldolgozásában. A 



többi intézményt eseti ellátásban látjuk el. Az egyéni esetkezelések száma folyamatosan 

növekszik, több gyermeknek van szüksége az egyéni foglalkozásra, az intézményekkel 

megbeszélt időben kerül sor ezekre az alkalmakra. Az intézményekkel nagyon jó a 

kapcsolatunk, folyamatos a tájékoztatás, információnyújtás. Krízis esetén rögtön jelen 

vagyunk, segítségét nyújtunk. Az oktatási intézmények felé megajánlásra került egy 

speciális módszerre épülő csoportfoglalkozás – boldogság –, melyet pozitívan fogadtak 

az iskolák pedagógusai. 

 

Szociális diagnózis készítő szakértő szerepe, feladata: 

 

2018. január 1-től került bevezetésre. A szociális diagnózis törvényi hátterét a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (8) bekezdése 

biztosítja: A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének 

átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat 

meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis 

elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti 

szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a 

szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket a szolgáltatások biztosítására. 

A törvényi kötelezettségünknek eleget téve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „A 

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt 

projekt keretében 2017. szeptember 1-től 2018. december 31-ig foglalkoztatta szociális 

diagnózis felvételi szakértőként az esetmenedzser kollégát, aki részmunkaidőben heti 20 

órában látta el feladatát. A Főigazgatóság havi rendszerességgel esetmegbeszélő 

műhelysorozatot tartott Szombathelyen, illetve Zalaegerszegen, amelyen a kolléga 

rendszeresen részt vett. A megyei hálózati szakértő részére heti rendszerességgel küldte az 

összesítőt a felvett diagnózisokról, illetve annak meghiúsulásának okáról. A diagnózis 

felvétele egy megadott szempontrendszer alapján történik, 4 különböző bekerülési 

kódolással: 

1. a Központhoz érkezett jelzés alapján, 

2. a Szolgálathoz érkezett jelzés alapján, 

3. elakadás esetén, továbbá 

4. a speciális szolgáltatások igénybevétele esetén. 

A diagnoszta célja a klienseink körében a rászorultság megállapítása, a szükséglet 

felmérése, annak konkrét megnevezése, illetve az indokolt szociális szolgáltatások, 

továbbá a nem szociális szolgáltatások megjelölése, esetleges hiányos szolgáltatások 

kimutatása a járás területén. A diagnózis felvétele egy irányított interjú alapján történik. 

Maximum 3 alkalmat biztosít a személyes találkozásra. A diagnoszta felé felkérés útján jelzik 

a kollégák a diagnózis felvételének szükségességét. A felvételi szakértő az elkészített értékelő 

lap alapján konzultál az esetgazdával az általa megállapított szükséges lépések, szolgáltatások 

megtételéről annak érdekében, hogy az adott esetkezelés egy kliensközpontú, professzionális 

segítségnyújtássá váljon. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai Szentgotthárd közigazgatási 

területén: 



 

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 143 személlyel - ami 82 családot 

jelent – kerültünk kapcsolatba. Ebből alapszolgáltatás keretében 78 személlyel álltunk 

kapcsolatban, 18 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen 

családok esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A klasszikus 

családsegítés keretében 18 személy családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. 

Egyszeri esetkezelés keretében 65 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében belül az alábbi eseteket, kiemelt módon kezeltük: 

 

Egy család esetében 4 kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a 

Család- és Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. Az édesanya egyedül maradt a 

kiskorú gyermekekkel, krízishelyzet alakult ki. Halmozott problémát tapasztaltunk: 

gyermeknevelési, lelki-mentális, anyagi, lakhatási veszélyeztetettség. Szoros családgondozás 

mellett, anyagi segítség elérésével, adományok közvetítésével a kiskorú gyermekek 

családjukból való kiemelésére nem került sor. 

Fiatalkorú várandós édesanya és családjával történt szociális segítő tevékenység során a 

születendő gyermeknek szükséges volt a törvényes képviselő, így jelzéssel éltünk a Központ 

felé családba fogadás ügyében. Továbbá az újszülött fogadásához szükséges dolgok 

biztosítása érdekében rendkívüli települési támogatásra tettünk javaslatot. 

 

Öttagú családdal anyagi és szociális, illetve lelki-mentális problémák miatt kerültünk 

kapcsolatba. A Központ speciális szolgáltatásai közül a mediáció, illetve a pszichológiai 

megsegítés lehetőséget is igénybe vette a pár, ezáltal a kiskorú gyermekek esetében nem 

vált indokolttá a hatósági intézkedés. 

 

Egy négytagú családdal lakhatási veszélyeztetés miatt állunk több éve kapcsolatban, ezen 

ok mellett az anyagi probléma is jelen volt, valamint családi-kapcsolati probléma merült fel. 

Egyéb szociális, valamint köznevelési intézménnyel szorosan együttműködve, fokozott 

figyelemmel voltunk a család iránt. 

 

Az elmúlt évben, az Önkormányzat felkérésére 3 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor a kiskorú gyermekek hátrányos helyzete ügyében. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot 

tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből 3 esetben kifejezetten 

a téli tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív 

elbíráslásban részesültek. 

 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

kiskorúak nevelkednek.  



 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása: 

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 5 fő volt, akik az előző évhez 

hasonlóan részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunkon, ami az 

ellátási területen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. A 

középiskolások a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból naponta 3 órát töltöttek az 

intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a 

gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka 

teljesítéséről. 

 

Megvalósult prevenciós programjaink: 

 

Több programunk került megvalósításra Központunkban. A nyári szünidőben 1 hetes 

napközbeni táborban 19 gyermek, továbbá 2 gyermekfelügyelet valósult meg, ahol 

mindkét alkalommal 12 gyermek vett részt. Karácsony előtt szülőkkel és gyermekeikkel 

közösen egy Karácsonyváró foglalkozást sikerült megszerveznünk. A 2018-as évben 

jelentős szerepet kapott az egészség- és környezetvédelem. 

 

 

3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsőde biztosítja. Az intézmény 

fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

Alábbiakban közöljük az intézmény tájékoztatását a 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok  ellátásáról: 

 

Az év folyamán 230 napos nyitva tartási idővel 108 gyermek vette igénybe a bölcsődei 

ellátást, ebből az óvodai nevelésbe távozottak száma 46 fő. A bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek a működési engedélyben felsorolt ellátási területekről érkeztek. A napközbeni 

ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás 

nyitvatartási renddel. 

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű nevelését, gondozását 5 csoportban, 

68 férőhelyen biztosítjuk.  

 

A 2018.01.01-2018.12.31. között eltelt időszak adatai: 

 bölcsődébe felvett gyermekek száma: 108 fő 

 nem étkező 1 fő (speciális diétája miatt otthonról étkeztetett) 

 ingyenes étkezésre jogosult 63 fő, ebből: 

- 2 fő  (tartós beteg), 

- 12 fő (nagycsaládos), 

- 49 fő (a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt). 



 A bölcsődei ellátás iránti nagy igénybevételi hajlandóság miatt a gyermekek felvétele 

folyamatosan, szeptember, október, november hónapokban történt, így már a nevelési év 

elején minden rendelkezésre álló férőhelyet betöltöttek a szolgáltatást igénybevevők. 

Hátrányos helyzetű gyermek, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek nem járt bölcsődébe, de ellátunk 1 fő korai fejlesztésben részesülő 

gyermeket. 

A felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy mindkét szülő dolgozik, de nagyon 

fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is (gyermekét egyedül nevelő szülő, 

ingerszegény, elhanyagolt környezet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több 

gyermek a családban). 

 

A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek, szinte minden réteget 

képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak, 

szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére 

nyílik lehetőség. 

A nevelő-gondozó munkánk során a tudatos, átfogó és hatásos preventív tevékenység 

megvalósítására törekszünk. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével 

(családlátogatás, szülői értekezlet) kezdődik, a nevelő-gondozó munka tervezésével 

folytatódik. 

A prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki nagymértékben segíti a 

gyermekvédelmi felelős munkáját.  

A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv alapján látja el feladatát.  

 

2018. évben: 

  1 alkalommal, 1 gyermekről készült pedagógiai jellemzés (a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kérésére); 

  3 gyermekről készült 1-1 alkalommal pedagógiai jellemzés (a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd részére); 

 2018 szeptemberétől a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

együttműködési megállapodás keretében szociális munkát biztosít a bölcsődében is. 

A szülőket írásban tájékoztattuk-e szolgáltatás igénybevételi lehetőségéről.. 

A három havonta megtartott szülőcsoportos beszélgetések során a szülők nevelési, 

életvezetési tanácsokat kapnak. A beszélgetésekre több alkalommal szakembereket kértünk 

fel, gyermekorvost, pszichológust.  

 

Egészségvédelmi feladatok ellátása 

A nevelő-gondozó munkánk egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód 

megalapozása, a helyes szokások kialakítása (gyümölcsnapok bevezetése, sószoba, tornaterem 

használata). A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő óraszámban dr. Tőkés Emma 

gyermekszakorvos biztosítja a gyermekek egészségügyi ellátását. A bölcsődeorvos a nevelési 

év elején illetve 3 havonta fejtetvességi szűrővizsgálatot végez. 

 

Érdekképviseleti Fórumot működtetünk a gyermekek védelméről szóló törvény 35. §-ának 

megfelelően. A fórum tagjait 3 fő szülő, 1 fő kisgyermeknevelő alkotja, illetve a fenntartót is 



1 fő képviseli. A szülők érdekeit képviselő szülői tagokat az összevont szülői értekezleten 

választja meg a szülői közösség. 

Az érdekképviseleti fórum tagjainak a neve, elérhetősége az átadókban kifüggesztésre került. 

Házirendünk és egyéb belső szabályzóink nyilvánosak, a szülők számára elérhetők. 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a 2018. 

évi munkaterve alapján átfogó gyámhatósági ellenőrzést végzett a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál. 

A vizsgálat során az ellenőrzést végző hatóság megállapította, hogy az ügyintézés során a Ket. 

és az Ákr. megfelelő rendelkezéseit a jegyző, illetve az ügyintéző figyelembe vette, a 

jogszabályi változásokat megfelelően alkalmazták munkájuk során. A megvizsgált szakmai 

anyagok szakmai színvonalát jónak minősítették. 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 

Összességében elmondható, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ esetkezelései során a 

jelzőrendszeri tagok aktív munkája, illetve a fenntartó hatékony támogatása 

maximálisan segítette a Központ munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A Központ a 

törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, szakmai napokon, 

konzultációkon, különböző tanácskozásokon  rész vesz annak érdekében, hogy a szakma 

„kihívásaira” legjobb tudása szerint reagáljok. Tevékenysége során tapasztalja, hogy a 

megváltozott társadalmi körülmények és egyéb tényezők következtében egyre több a 

problémás gyermek, az oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A 

jelzőrendszer működtetése kiemelkedő, az iskolai szociális munkások jelenléte 

meghatározó. Az intézmény az előző évekhez hasonlóan a 2019. évben is törekszik a 

gyermekek, az egyének, a családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján a 

szociális munka és a mentálhigiéné módszerével végezni munkáját. 

 

 

6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három 

prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési, közbiztonsági munkát meghatározzák: 

prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem. Utóbbi talán a 

legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén: nem csak az ifjúság áldozattá válásának 

megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése, hogy 

bűnelkövetőkké váljanak. 

 

A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a 

dokumentum. A kábítószer Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre 



nem jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, 

termelőket. A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, 

megelőzéssel is. 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a 

társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az 

„Iskola rendőre” program, az SZMSZC  III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 

bűnmegelőzési tanácsadó működik, ezek keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a 

drogmegelőzéssel kapcsolatban az intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is 

kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekményét. 

 

A Stratégia is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a 

közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda 

tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének 

fokozott ellenőrzését célzó akciót a polgárőrök segítségével végzik. 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsétől kapott tájékoztatás alapján 

gyermekkorú személy a vizsgált időszakban nem került gyanúsítottkénti felelőségre vonásra. 

Fiatalkorú személyek közül 2018. évben négy személlyel szemben hat cselekmény miatt 

folytatott, folytat eljárást a Szentgotthárdi Rendőrőrs okirathamisítás, kábítószer birtoklás, 

   - egy Csörötneken elkövetett csoportos garázdaság egyik csörötneki fiatalkorú elkövetőjével 

szemben, illetve két fő csörötneki – egyikőjük fiatalkorú – személlyel szemben Rönökön 

és Csörötneken elkövetett kerékpárlopások (három eset) 

 miatt intézkedtek, foganatosítottak gyanúsítottkénti kihallgatásokat. 

Az eljárások vizsgálata során a bűnelkövetések okaiként a bűncselekménnyel kapcsolatos 

téves, helytelen nézetek, családi probléma, bűnözői családi környezet, hirtelen felindulás, 

illetve anyagi haszonszerzés merült fel. 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az 

őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári 

táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek 

részére (farsang, bábszínház, húsvéti játszóház, mesejáték, városi gyermeknap, Jézuska váró 

játszóház stb.).  

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi 



ellátásáról szóló értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és 

munkájáról beszámoló valamennyi intézmény és szervezet munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. április 2. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Gotthard Therm Kft 2018. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

209. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

 

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben 

a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette 

az 1. számú melléklet szerinti 2018. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a  

Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben és üzleti 

jelentésében tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot 2018. évi gazdálkodásáról. 

A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke: -897 155  eF, a jegyzett 

tőke (140 700 eFt) fele alá csökkent. Ugyanakkor a Társaságnak – 979 930 e/Ft adózott 

eredménye (vesztesége) keletkezett.  A vállalkozás folytatásának elve csak a tulajdonos 

hozzájárulásával (tőke megfelelőség biztosításával) valósulhat meg. A Kft ügyvezető 

igazgatója az előterjesztés mellékletében javaslatot tesz a tőke rendezésére. Az összeg 

nagysága miatt az alábbiakról tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet: 

2018. évben a Képviselő-testület hozzájárulásával a Kft a CHF alapú kötvényt forint alapú 

hitellé váltotta át. A hitel összege a fennmaradó CHF kötvény tőkerésze, valamint az átváltás 

időpontjában felmerülő kamat összege. 

A hitel a Kft nevén van, melynek kezesség vállalója az önkormányzat - mint a Kft 100%-os 

tulajdonosa. A Kormányengedélyt csak júliusban kaptuk meg, így az április 1-i törlesztést a 

Kft még az ERSTE Banknak a 66/2018. Képviselő-testületi határozat alapján felvett 

folyószámla hitelből törlesztette.  

2018. szeptemberben a kötvény tartozás 8 374 730 CHF és kamatai volt. Ezt 286,9 Ft/ CHF 

árfolyamon tudtuk forintosítani, mely 2 402 710 037 Ft volt.  



Mivel Kormányengedélyt csak 2 375 millió forintra kaptunk, így az átváltásból adódó 27 710 

037 Ft-ot is át kellett vállalnunk a Kft-től. A fennálló tartozás 2019. január 1-től  2 

375 millió forint  +  kamatai.  A hitel időtartama 2019. április 1-től 2028. április 1-ig. 

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra 

javasolja a Kft. 2018. évi beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2018. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a 

könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben  2 910 456 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, -979 930 

eFt adózott  eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak 

elfogadásra javasolja. 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a tulajdonos nem jár el a tőke megfelelőség rendezésére, 

úgy adott esetben felelőssége is keletkezhet. Amennyiben a cégbíróság ezt észleli, - tőke 

megfelelőségi előírások teljesítésének hiányát – úgy törvényességi felügyeleti jogkörében 

eljárva a fenti szabályok érvényesülését kikényszerítheti, amely magában foglalhatja bírság 

kiszabását, de adott esetben a társaság megszűntnek nyilvánítását is. Ezen túlmenően pedig a 

svájci frank alapú kötvény forint alapú hitelre váltásakor a bank felé a tulajdonosnak 

nyilatkoznia is kellett, hogy a tőke megfelelőség ügyében majd intézkedik a következő 

beszámoló elfogadásakor, vagyis most.   

Megoldási lehetőségek: 

Tulajdonosi befizetés tőketartalékba (ázsiós tőkeemelés). 

A saját tőke és jegyzett tőke megfeleléshez a Kft-nek 2018. évre  967 555 eFt-ra lenne 

szüksége. Ebből jegyzett tőkeemelésre a különbözet tőketartalékba történő helyezésével - 

engedményezési szerződéssel – biztosítható a  tőke megfelelés. 2018.évről a Gotthard Therm 

Kft tagi kölcsön hátraléka nem volt, a kötvény kezességből lehetséges a 967 555 eFt 

biztosítása.  

Amennyiben önkormányzatunk készfizető kezesként az adós helyett kifizetett kötvény 

törlesztési összegéből törzstőkét emel és tőketartalékot képez – minden esetben végleges 

befektetésnek minősül, nem kerül visszafizetésre, egy esetleges üzletrész értékesítés esetében 

sem.  Számíthatnánk arra, hogy ha a kft-ben lévő üzletrészünket értékesítjük, egyúttal 

megfizettetjük a készfizető kezesként a kft helyett megfizetett összegeket is.  Ha viszont a fent 

említett ázsiós tökeemelésre használjuk fel ezt az összeget, akkor a kft eladásakor ezt az 

összeget már nem tudjuk még egyszer követelni. Az más kérdés, hogy egy olyan vevő, aki az 

üzletrészünk megvásárlásakor egyúttal a kft hiteltartozását is megkapja nagy valószínűséggel 

nem fogja még ezen felül megfizetni a kezes felé fennálló tartozást is – vagyis a javaslattal 

jelentős hátrány nem éri az önkormányzatot.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet - a zárszámadásban is megfogalmazottakra -, 

hogy 2018. évre követelésünk a Kft-ben 1 122 080 341 Ft. A tőke rendezése után 

követelésünk 154 525 341 Ft-ra csökken. 



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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 

jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 967 455 eFt összegnek 

tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét és a 

szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 

előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 

A jegyzett tőke emelés forrása:  

- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből 

967 555 eFt 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2018. 

évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi 

979 930 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2019. április 15. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html


Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft 2018. évi 

beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft ( SZET Szentgotthárdi Kft) 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így 

a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – 

kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, és a Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta 

a tulajdonos önkormányzatot 2018. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. Ugyancsak nem kötelező az 

önköltségszámítás szabályozása – amit a tulajdonos önkormányzat nem igényel - így a 

szakágazatok nyereségességének/veszteségességének megállapítása nehézkes.  

Összességében elmondható, hogy a Kft eredményesen látta el az önkormányzat által rábízott 

feladatait. Nagyobb piaci nyitás 2018. évben nem történt. 

A képződött eredményből megállapítható, hogy összességében a kft jól gazdálkodott 2018-

ban. A Kft mérlege alapján biztosított a tőkemegfelelés. A saját tőke arány az előző évhez 

képest kissé javult, minél magasabb a sajáttőke-arány, annál kevésbé van tartósan eladósodva 

a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. 

A követelés állománya az előző évhez képest növekedett! 

A tőkeerőség nőtt, a tőkeszerkezet az előbbi évhez képest javult. A követelések mértéke 

magas. A társaság fejlesztési tartalékot képzett a következő évi beszerzéséhez 6 500 eFt 

értékben. A jelentősebb árbevételeit részletezi a kiegészítő melléklet. Ugyanakkor az ehhez 

kapcsolódó kiadások nem részletezettek. 



A vállalkozás pénzügyi elemzése kapcsán  rövid távon a két legfontosabb likviditási mutatót 

kiemelve (likviditási mutató, likviditási gyorsráta) összességében elmondható, hogy ezen 

mutatók alapján likvidnek tekinthető. 

A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra 

javasolja a Kft. 2018. évi beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2018. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 97 765 eFt eszköz-

forrás egyezőséggel, 14 505 eFt adózott eredménnyel a maga részéről elfogadja és a 

tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

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

szíveskedjen!                                   

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 97 765 eFt eszköz-forrás egyezőséggel 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi 14 505 ezer forint adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2019. április 9. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html


Tárgy: A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2018. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os 

tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. 

taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta 

a tulajdonos önkormányzatot 2018. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. A Kft saját forrása csökkent. 

Kötelezettségei között legjelentősebb összeget – bár 2018. évben telekeladásból csökkentette 

– még mindig a telekadó jelenti. Ugyanakkor ezen telekeladás a könyvszerinti értéknél 

alacsonyabb áron történt.  

A Számviteli Tv. 88. § szerint a mérleget összeállította: Zsigovics Lászlóné  9700 

Szombathely Tamási Áron u. 3. Regisztrációs szám: 113546 HARTI Könyvelő és Tanácsadó 

Kft Szombathely Hollán Ernő u. 17.  (11307882-2-18) 

A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra 

javasolja a Kft. 2018. évi beszámolóját.  

A Felügyelő Bizottság a 2018. évi beszámolóról szóló véleménye az előterjesztés 

mellékleteként rendelkezésre áll.  

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Kft mérlege alapján a saját tőke-

jegyzett tőke aránya 24,55%. Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti 

beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a 

társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a 

társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától 

számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a 



gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más 

gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről. 

Mivel az előző évben a saját tőke-jegyzett tőke aránya biztosított volt, ezért nincs szüksége a 

tulajdonosnak pótbefizetésre. 

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

szíveskedjen!                                   

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját  209 966 eFt eszköz-forrás egyezőséggel 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi  - 38 051 eFt adózott eredmény (veszteség) 

következő évekre történő elhatárolásához. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2019. április 9. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-

eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13/2019-aprilis-25-.html


Tárgy: Farkasfa Jövőért Egyesület kérelme 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

201. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város 

Önkormányzata számára a vadászati fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2019. évben 

átutalandó 2013. évi 42 683 Ft a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének 

szépítésére az ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) 

alatti civil szervezet részére kerüljön átutalásra. 

Ehhez az előterjesztéshez mellékelt kérelemben az Egyesület titkára – Bedi Beatrix – kéri, 

hogy a földtulajdonosi közösség, hogy az egyesület számlájára (OTP 11747068-20020378) 

utalhassa a 2013 évi fel nem vett többlet használati díjat. 

Szentgotthárd - Farkasfán működő Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981 Szentgotthárd, 

Farkasfai u. 9.) a kultúrház és környékének szépítésére és ahhoz kapcsolódó programok 

történő felhasználására fordítja az átutalt pénzt. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

kérelmét támogatja és az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által 

átutalt haszonbérleti díj felhasználására szerződést köt. 

Az elszámolási határidő: 2019. december 31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr  Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

  Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző     

 

 

Szentgotthárd, 2019. április 15. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
9981 Szentgotthárd, 
Farkasfai út 9. 
     

Tárgy: 2013 évi fel nem vett 
 többlethasználati díjat 

 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úr 
részére  
Polgármesteri Hivatal 
9970 Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület nevében fordulok Önhöz! Idén is felkereset 
bennünket Mihály József, az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi 
közösség képviselője, hogy szeretnék átutalni részünkre a 2013 évi fel nem vett 
többlet használati díjat.  
Ehhez a Szentgotthárdi Önkormányzattól, vagyis Öntől kérnénk idén is egy 
felhatalmazást a földtulajdonosi közösségnek, hogy az egyesületünk számlájára 
(OTP 11747068-20020378) utalhassák a 2013 évi fel nem vett többlet használati 
díjat, mely 42.683 Ft, azaz Negyvenkettőezer hatszáznyolcvanhárom forint. 
Szentgotthárd - Farkasfán működő Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981 
Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) a kultúrház és környékének szépítésére és ahhoz 
kapcsolódó programok történő felhasználására fordítja az átutalt pénzt. 
 
Szentgotthárd, 2019. április 1. 
 

Tisztelettel: Bedi Beatrix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

Tárgy: Városi Gondozási Központ álláshely betöltése és plusz 

álláshely engedélyezése iránti kérelme 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

       

A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet). 

 

I. Nyugdíjazás 

 

Az intézmény 2 fő gondozónője (1 fő a nappali idősek klubjában, 1 fő a támogató 

szolgálatnál) nyugállományba vonul. Az álláshelyüket a felmentési időszakra határozott időre, 

ezt követően szeptember 1. időponttól határozatlan időtartalmra szeretné betölteni az 

intézmény. Az időskorúak és a fogyatékkal élők folyamatos és zavartalan ellátása érdekében a 

fenti időponttól a megüresedett álláshelyek betöltése indokolt, sürgős. A feladatellátás az 

intézmáényben folyamatos, a megüresedő  álláshelyeket zökkenő nélkül kellene betölteni. 

 

II. Új álláshely engedélyezése iránti kérelem 

 

Az intézmény vezetője 2019. június 1. időponttól 1 fő intézménytakarító létszámfejlesztést 

engedélyezését kéri.  

 

A létszámfejlesztés indoka:  

- A közfoglalkoztatási lehetőség megszűnése indokolja első sorban a létszámbővítést. 

Az intézményben takarítói munkakör jelenleg nincs. A takarítással kapcsolatos 

feladatokat hosszú éveken keresztül (2011 óta) közfoglalkoztatott látta el. 2019. 

február 28. időponttal megszűnt a közfoglalkoztatott alkalmazása, és jelenleg 

közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállaló az intézményekben nem 

foglalkoztatható. 

- az Idősek Klubja tálaló konyháján a helyben étkezők száma 50 fő. További 

étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása: éthordók kiadása, szállító rekeszek 

mosogatása, éthordók szükség szerinti mosogatása. Ezeket a feladatokat szeretné az 

intézmény egy fő foglalkoztatásával ellátni. 

 

Az 1/2000. ( I.7.) SZCSM rendelet 2. sz. Mell. kiegészítő szabályok 6. pontja szerint: 

A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat 

nyújtó szociális intézmények esetén a következő: 

6.1. gazdasági ügyintéző 1 fő 



6.2. takarító 1 fő 

6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő 

 

Ezek alapján az intézmény 1 fő takarító és 0,5 fő konyhai kisegítő munkaköri létszámra 

lenne jogosult. 

 

A fentiek alapján az intézmény 1 fő intézmény takarítói álláshely engedélyezését kéri 2019. 

június 01. időponttól. 

 

A takarítói álláshely ebben a szociális intézményben elengedhetetlen. A mellékhelyiségek, a 

zuhanyzó, a mosóhelyiség, a közösségi helyiségek tisztántartása a működés alapfeltételeihez 

tartozik. 

 

Az új álláshely pénzügyi vonzata: 

- bér: 149.000.- FT/hó  x 6 hóra: 894.000.-Ft 

- TB járulék (19,5 %) :                174.330.-Ft 

- munkaruha juttatás:                     30.000.-Ft 

ÖSSZESEN:                              1.098.330.-Ft 

 

A plusz álláshely pénzügyi fedezete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi 

pénzmaradványából biztosított. Ennek alapján a jelenlegi engedélyezett intézményi létszám 

2019. június 01. időponttól 38 főről 39 főre emelkedne. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az előterjesztésben ismertetett intézményi feladatok ellátása. A kérelmező a 

jogszabályban előírtak alapján szeretné biztosítani az intézményi létszámot. 

  

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

A pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetésben nem terveztük. Amennyiben ennek 

ellenére a Képviselő-testület a plusz álláshelyet engedélyezi, úgy annak a fedezete az 

Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa lehet. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A 2020-as költségvetésben a teljes álláshely pénzügyi fedezetét kell tervezni. 

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 



Az intézménytakarítói feladatok nem vagy csak részben lesznek ellátva, a feladat 

elvégzését a gondozónőknek kellene ellátni, akik a teljes munkaidejükben látják el a 

rájuk bízott szakfeladatokat. Munkaidejükben ezt a feladatot nem tudják ellátni. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző ügyintézőnek vannak, majd az 

utalást végző pénzügyi kollégának. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának 

1.1. a 2 fő nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely határozott időre 2019. június 01. – 

2019. augusztus 31. időpontig, 2019. szeptember 01. időponttól határozatlan időre 

szóló betöltését. 

1.2.  

A. / az intézményi létszám plusz 1 álláshellyel történő megemelését 2019. június 

01.időponttól azzal, hogy ennek fedezetét teljes egészében Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a 2018. évi pénzmaradványból biztosítja. Ezzel az intézmény 

engedélyezett létszáma 2019. június 01. időponttól 39 fő. 

B. / az intézményi létszám plusz 1 álláshellyel történő megemelését 2019. június 

01.időponttól NEM támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester/elnök 

Fábián Béláné intézményvezető 

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2019. április 10. 

 

          Huszár Gábor 

            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt   

jegyző 

 

 

 



1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ  

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

Üsz.: 84-1/2019. 

 

    Tárgy: Megüresedett álláshelyek betöltésének engedélyeztetése 

 

 

Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 

Képviselő Testület 

Huszár Gábor Polgármester Úr! 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

1. A Városi Gondozási Központ intézményvezetőjeként a 23/2018. számú Képviselő-testületi 

határozat 3. pontja alapján az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz: 

A Városi Gondozási Központban 2 fő gondozónőnek 2019. augusztus 31-vel felmentéssel 

nyugdíjba vonulás miatt szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya. (Mindketten a 40 éves 

jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjra jogosultak.) 

a) A Nappali Idősek Klubja – 1 fő gondozónő felmentési ideje:_2019.április 01-től 2019. 

augusztus 31-ig tart. 

A munkavégzés alóli felmentési időszaka: 2019. június 16-tól 2019. augusztus 31-ig 

tart. 

b) A Támogató Szolgálat – 1 fő gondozónő felmentési ideje: 2019. március 01-től 2019. 

augusztus 31-ig tart. 

A munkavégzés alóli felmentési időszaka: 2019. június 01-tól 2019. augusztus 31-ig 

tart. 

 

Az előzőekben leírt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Polgármester 

Urat, engedélyezzék az intézmény részére a 2 fő megüresedett gondozó munkakörű 

álláshelyek betöltését 2019. június 01-től és 2019. június 16-tól határozott időtartamú, majd 

2019. szeptember 01-től határozatlan időtartamú kinevezéssel. 

Az időskorú és fogyatékkal élő ellátottak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében a fenti 

időponttól a megüresedett álláshelyek betöltése sürgős és halaszthatatlan. 

 

 

2. 1 fő intézménytakarító munkakörű létszámfejlesztés engedélyezése 

 

Az intézménytakarító munkakörű létszámfejlesztés indoka 

- A Városi Gondozási Központ takarító munkakörű álláshellyel nem rendelkezik. 

Az intézményben a takarítással kapcsolatos feladatokat hosszú éveken keresztül (2011 

óta) a közfoglalkoztatási státuszban lévő takarítónővel oldottuk meg. Ez a lehetőség 

2019. február 28.-val, a szerződés lejártával megszűnt és jelenleg közfoglalkoztatási 
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jogviszonyban lévő munkavállaló nem foglalkoztatható. 

- Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. számú mellékletének kiegészítő szabályok 6. 

pontja szerint:  

A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az 

alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következő: 

6.2. takarító – 1 fő 

6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő 

Az Idősek klubja tálalókonyháján a helyben étkezők létszáma: 50 fő + további feladat 

a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (éthordók kiadása, szállító 

rekeszek mosogatása, éthordók szükség szerinti elmosogatása, stb.) 

A kiegészítő szabályok 6. pontja szerint a Városi Gondozási Központ 1 fő takarító és 

0,5 fő konyhai kisegítő munkakörű létszámra jogosult. 

 

Az előzőekben leírtak alapján 1 fő intézménytakarító munkakör létszámfejlesztést 

kérem engedélyezni 2019. június 01-től. 

 

1 fő intézménytakarító felvétele 2019. június 01-től tervezve: 

Bér:       149.000,- Ft/hó 

Bér:  149.000,- Ft * 6 hó = 894.000,- Ft 

TB járulék (19,5 %)  174.330,- Ft    

             1.068.330,- Ft 

Munkaruha juttatás:                  30.000,- Ft 

             1.098.330,- Ft 

 

Az 1 fő intézménytakarító létszámfejlesztés 2019. évi tervezett költsége  

összesen: 1.098.330,- Ft. 

 

  

Szentgotthárd, 2019. április 08. 

 

       

Tisztelettel: 

 

Fábián Béláné 

                                                                                                        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város 

Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésén arról döntött, hogy a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal előzetesen egyetért és 

elfogadásra javasolja a fenntartó Társulásnak. A javaslatokat a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás 2019. március 28-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta 

azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, 

mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata 

foglalja rendeletbe.  

 

Az új térítési díjak 2019. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak 

személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2019. április hónapban elvégzi a Városi Gondozási 

Központ intézménye. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelet-

tervezethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása 

 

- A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges 

költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 



 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  

 

- Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

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

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezett. 

 

- A helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is kötelezi 

az intézményt és a fenntartót.  

 

-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet 

módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2019.április 04. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/... (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és egyes 

szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6.  melléklet lép. 

 

2.§ Jelen rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

………………………………                          ……………………………….. 

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetési záradék: 

 

  

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



1. melléklet 

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

 

„6. melléklet  

 

1.ÉTKEZTETÉS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

1.)  Ebéd szállítással: 840.-Ft/nap/adag 

2.) Ebéd szállítás nélkül: 680.-Ft/nap/adag 

   

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 33000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 33001 - 43250 283,46 76,54 360 7,87 2,13 10 

4. 43251 - 57500 377,95 102,05 480 47,24 12,76 60 

5. 57501 - 71750 448,82 121,18 570 70,87 19,13 90 

6.  71751 - 86000 488,19 131,81 620 94,49 25,51 120 

7.  86001 - 535,43 144,57 680 125,98 34,02 160 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  33000 78,74 21,26 100 

3. 33001 - 43250 283,46 76,54 360 

4. 43251 - 57500 377,95 102,02 480 

5. 57501 - 71750 448,82 121,18 570 

6. 71751 - 86000 488,19 131,81 620 

7. 86001 - 535,43 144,57 680 

 

 

 

2.HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
A./ Intézményi térítési díj 

 1 gondozási óra: 900 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 

B./ Személyi térítési díj:  



Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 31000 300 

3. 31001 – 43250 500 

4.  43251 – 57500 600 

5.  57501 – 71750 700 

6.  71751 – 86000 800 

7.  86001 - 900 

 

 

3.JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj: 120.-Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj: 120.-Ft/nap 

 
 

4.TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 900.-Ft 

2.) Szállítási kilométerdíj: 150.-Ft 

   

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés (kedvezmények, mentességek) 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 31000 300 

3. 31001 – 43250 500 

4. 43251 – 57500 600 

5.  57501 – 71750 700 

6.  71751 – 86000 800 

7.  86001 - 900 

 

 

6.NAPPALI ELLÁTÁS 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 



 1.1) ebéd: 680 Ft/fő/nap  

 1.2,) reggeli: 260 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 150.-Ft 

 

 

B./ Személyi térítési díj (kedvezmények, mentességek) 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 33000 20 39,37 10.63 50 78,74  

21,26 
100 

3. 33001 - 43250 110 157,48 42,52 200 283,46  

76,54 
360 

4. 43251 - 57500 120 173,23 46,77 220 377,95 102,0

5 
480 

5.  57501 - 71750 130 188,98 51,02 240 448,82 121,1

8 
570 

6.  71751 - 86000 140 196,85 53,15 250 488,19 131,8

1 
620 

7. 86001 - 150 204,72 55,28 260 535,43 144,5

7 
680 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indokolás 

 

1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2019. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési 

díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza. 

 

2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díj rendeletbe 

foglalása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város 

Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-i ülésén tett 

javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegységben biztosított gyermekek napközbeni ellátása után 

mekkora összegű szolgáltatási önköltséget határozzon meg, illetve mekkora legyen az egy 

főre jutó gondozási díj és ez utóbbit  milyen feltételekkel kell fizetni 2019. május 01. 

időponttól. A Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás szintén megtárgyalta és 

2019. március 28-i ülésén jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a 

hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – 

Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj 

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelet-

tervezetéhez: 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése.  

Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési 

kiadásai csökkenthetők.  

 



A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény bevétele nő, ami a költségvetési helyzetét javítja, az intézmény a bevétel egy 

részét fejlesztésre fordíthatja. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

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

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év 

költségvetésében tervezhető. 

 

A helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 

valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

23/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 7.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is 

kötelez bennünket.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek, az esetleg rászorulók nem kapnak megfelelő támogatást, mely esetleg az intézmény 

létszámát is befolyásolhatja. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és 

elfogadására. 

Szentgotthárd, 2019.április 04. 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../…. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja,valamint A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) 

bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 

lép. 

 

2. § E rendelet 2019. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet 

 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2019. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

„ 

  



Indokolás 

 

1.§.-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2019. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet 

hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi környezetvédelem előírásait a 22/2001. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza.  

 

Ezt a helyi rendeletet a Képviselő-testület ugyan már 23 (huszonhárom) alkalommal és 121 

(százhuszonegy) pontban módosította, de az elfogadása óta jelentős változások következtek 

be a terület központi szabályozásában.  

 

Továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 24. § (1) 

bekezdés b.) pontjában, a 62.§ (1) - (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az egyes 

helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánításáról, illetve 

helyi természetvédelmi feladatok ellátásáról a Képviselő-testületnek kell helyi rendeltben 

rendelkeznie. Ezzel kapcsolatban még nem született helyi szabályozás, ezért célszerű most 

ebben a rendeletmódosításban szabályozni a kérdést, amely érinti a rendelet címét is. Mivel a 

jogszabályalkotás nem teszi lehetővé a rendelet címének módosítását, ezért új rendelet 

megalkotása szükséges. Természetesen a cím mellett egyéb módosítandók is felmerültek. 

 

A helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánításának 

folyamatát a Tvt. részletesen szabályozza. A szakmai előkészítéséért a települési 

önkormányzati jegyző felelős. A védetté nyilvánítás előkészítésének első lépése a működési 

területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság megkeresése. Az igazgatóság 60 napon 

belül nyilatkozik, hogy a megjelölt természeti terület, vagy érték országos jelentőségű 

védettsége indokolt-e, ebben az esetben az igazgatóság folytatja le az előkészítés szakmai 

munkálatait és tesz javaslatot a miniszternek a védetté nyilvánításra. Ha azonban nem 

indokolt a terület országos védettsége, helyi jelentőségű védettség esetén az előkészítést 

jegyzőnek kell lefolytatnia (szakmai megalapozó dokumentáció elkészítése, egyeztető 

megbeszélés, helyszíni szemle összehívása, védetté nyilvánításra vonatkozó javaslat 

készítése). Ezt követheti a védetté nyilvánítás normatív aktusa, az önkormányzati rendeletbe 

foglalása. A rendelet elfogadása után el kell végezni a helyi védelem alá kerülő területek, 

értékek a különböző nyilvántartásokba történő felvételét, illetve jelölése. 

Jelen esetben tehát először javaslatot kellene tenni, hogy mely helyi jelentőségű természeti 

területeket, illetve természeti értékeket lenne célszerű természetvédelmi szempontból védelem 

alá helyezni. Ezt követően tudnánk a fentiekben részletezett védetté nyilvánítási eljárást 



elindítani, illetve ennek eredményeképpen a helyi rendeletünkbe (5. melléklet) ezeket a 

területeket, értékeket belefoglalni. 

 

Javaslat helyi jelentőségű védett természeti területekre: 

1. Kolostorpark, illetve a színház és a barokk templom környezetében lévő területek 

(Szentgotthárd 1., 3., 14/2., 15., 21., 23/1., 23/2., 23/3., 23/5., 24., 25/3., és 26. hrsz-ú 

területek). A helyi és országos jelentőségű védett természeti területek 

nyilvántartásában 17/33/TT/83 törzskönyvi számon (hatályba lépés 1983.) helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület jelenleg is a Kolostorpark egy részének a területe 

a szentgotthárdi 14/1. (magántulajdonú ingatlan), 15., 24., 25/1., 25/2., 25/3. hrsz.-ok 

megjelölésével. 

2. …  

 

Javaslat helyi jelentőségű védett értékekre (fák) 

 

1. A Kolostorparkban lévő (hrsz. 25/3) 2 db platánfa (Platunus hybrida). A védelem 

célja: a magas korú, tekintélyes méretű fák megőrzése 

2. … 

 

A fentieken kívül a településtisztasági napokkal (lomtalanítással) kapcsolatos előírások 

egyrészt a jelenlegi lomtalanítási szabályokra, illetve a hulladékudvar megnyitása után nem 

lettek aktualizálva, ezért a csatolt rendelettervezet ezeket a szabályokat is tartalmazza. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos 

önkormányzatoknak is. 

 

„48. § … (3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 

határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a 

környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett 

önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 

véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 

harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.” 

 

Ez azt jelenti, hogy most a T. Testülettől az előterjesztett tervezet átnézését és az esetleges 

változtatások jelzését kérjük, majd az így elfogadott tervezetet küldjük el az illetékes 

hatóságnak és ezt követően lehet azt majd rendeletként elfogadni.  

A rendelet – tervezet alapja a jelenleg hatályos rendeletünk. A szövegében pirossal vannak 

jelölve a változások a hatályos rendelethez képest. Áthúzott zölddel jelöltük azokat, 

amelyeket meglátásunk szerint ki kell iktatni a rendeletből többnyire azért, mert ugyanezt a 

kérdést magasabb szintű jogszabály már szabályozza esetenként meg azért, mert a 

szabályozás további megtartása okafogyottá vált.  

 



 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának szövegtervezetét 

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályával, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé kell 

terjeszteni. 

A Képviselő-testület továbbá az alábbi természeti terület(ek), illetve természeti érték(ek) 

védetté nyilvánítását kezdeményezi: … 

 

Határidő: a 2019. júniusi testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. április 15. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

          

  

                          

 

 

 

 

 

 

  



 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…...) 

önkormányzati rendelete 

a helyi környezet- és természetvédelem szabályairól 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 48. § 

(1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, a 62.§ (1) - (3) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi 

igazgatási szerv véleményének kikérése után a következőket rendeli el:  

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. §  A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése, 

csökkentése, megszüntetése, a környezet meglévő állapotának fenntartása, illetve fejlesztése 

érdekében:  

a) az ingatlanok és közterületek tisztántartására, a zöldterületek és zöldfelületek megóvására 

vonatkozó szabályokat megállapítsa 

b) a levegőtisztaság védelem területén megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályokat 

c) a víz védelemére vonatkozó szabályokat megállapítsa 

d) a zajvédelem területén megállapítsa  a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § A helyi rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területére, minden 

természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 

akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén laknak, tartózkodnak, illetve 

tevékenykednek. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában:  



(1) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló 

más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó 

területek-, valamint a közterületek tisztántartása,    

(2) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek 

tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, valamint a hulladék 

ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység,  

(3) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 

mentesítése, illetőleg pormentesítése,  

(4) zajvédelem fogalomkörébe tartozó alapfogalmak:  

a) mobil szabadtéri üzemeltetés (vagy műsorszórás): olyan üzemeltetés, 

amelynek során a hangsugárzó berendezés változtatja a helyét; 

b) hangsugárzó berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely 

a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;  

c) hangsugárzó berendezés üzemeltetése: a hangosító berendezéssel történő 

műsorszórás, illetve műsorszolgáltatás;  

d) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren 

valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez 

a hangkibocsátás mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangsugárzó 

berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek különösen: a szabadtéri 

sport, kulturális, egyéb (pl. politikai, szórakoztató, stb.) rendezvények 

(különösen bemutatók, térzenék, ünnepségek, felvonulások, tüntetések, 

cirkusz, vidámpark, stb.) 

e) magas zajkibocsátással járó rendezvények: olyan zajokozás, mely mások 

nyugalmát jelentős mértékben zavarhatja;  

f) műsorszórás: hangsugárzó berendezéssel a környezetbe történő bármilyen 

célú hangkibocsátás;  

g) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény 

helyiségében jellemzően nyitott nyílászárók mellett;  

h) műsorzaj: a műsorszórás következtében a környezetben létrejövő 

hangnyomásszint; 

i) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;  

j) üzemszerű hangsugárzó berendezés: pályaudvarokon (vasúti, autóbusz) az 

utazóközönség eligazítása, illetve a közlekedés lebonyolítása, biztonsága 

céljából üzemelő hangsugárzó berendezés;  

k) alkalmi rendezvény: a nem rendszeresen, visszatérően megtartásra kerülő 

rendezvény.  

(5) Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző 

fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 

lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre 

álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.  

(6) Diszkó-rendezvény: Vendéglátó üzletben-kivétel zenés szórakozóhely és diszkó 

üzletkörök-alkalomszerűen folytatott gépzene szolgáltatás. Az üzletben folyamatos 

gépi szellőztetést, és a vendégek részére a szórakozóhely légterétől elkülönülő, attól 

hűvösebb, csendes, pihenésre alkalmas, ülőhelyekkel ellátott helyiséget kell 

biztosítani. Az üzletben az ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét-

mellékhelyiségen kívül is biztosítani kell.  



(7) Zöldfelület: A bel- és külterület lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari- és raktár-, 

közlekedési- és egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, 

növényzettel borított területe. 

(8) Zöldterület: A belterület állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási 

egységhez nem tartozó közhasználatú része (park, liget, sétány, játszótér, vagy egyéb 

fásított, illetőleg parkosított zöldterület). 

 

II. fejezet 

A köz- és magánterület tisztántartása 

 

4. Köztisztasági előírások 

 

4. § (1)  Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.  

(2) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a szükségesség 

mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-ig beépített 

belterületi ingatlan esetében május 15-ig, beépítetlen belterületi ingatlan esetében június 15-

ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő 

bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról 

gondoskodni.  

Megjegyzés: a május 15. határidőt az önkormányzati területek vonatkozásában nem tudjuk 

betartani, a kaszálásos szerződésben sincs így, mivel a SZET nem írja alá. Ez egy köztes 

megoldás lehetne, mivel az eseti kaszálásos megállapodásban beépítetlen ingatlanokat 

kaszáltatunk  

(3) Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő valamennyi 

zöldsáv) folyamatos tisztántartását (kaszálását) az egyes ingatlanok tulajdonosa, kezelője, 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles elvégezni, 

vagy saját költségen elvégeztetni.  

 (4) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 

3 munkanapon belül elszállíttatni. 

(5)  Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és 

rágcsáló irtásról való gondoskodás.   

(6) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 4. § (1) – (3), illetve (5) bekezdésben foglaltakat 

nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt 

ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és veszélyére a hivatkozott bekezdésekben 

meghatározott feladatokat elvégezteti. 

(7) A város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató 

létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők 



kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan 

gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, 

portál, ernyőszerkezet, cégtábla stb) jó karbantartásáról gondoskodni. 

 (8) Szentgotthárd Város Önkormányzata évente egy alkalommal településtisztasági 

(lomtalanítási) napot szervez. A településtisztasági napon kívül a lakossági körben keletkező 

és jogszabályokban meghatározott hulladékok átvétele a hulladékudvarban biztosított. A 

településtisztasági nap során a méretüknél fogva a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladékokat, 

lomokat kell a szállítójárművel megközelíthető közterületre kihelyezni. A bezsákolt háztartási 

hulladékok, a gumiabroncs, az elektronikai hulladék, az építési anyag (homok, mészhidrát, 

cement, egyéb építési hulladék), a törmelék, a faág, a fanyesedék, a veszélyes hulladékok, az 

autó- és egyéb bontási műveletekből, az ipari- és kereskedelmi tevékenységből származó 

hulladékok, valamint a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedényekben elhelyezhető hulladékok a településtisztasági nap során közterületre nem 

helyezhetőek ki.  

5. Hulladékgyűjtő szigetek 

5. § (1) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő pontok felsorolását a 3. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő pontokon 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív, zárral ellátott hulladékgyűjtő 

konténereket kell elhelyezni. Az üveggyűjtési pontokon csak üveg-, a szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteken pedig papír-, üveg-, és PET-palack gyűjtő konténer(ek)t kell 

elhelyezni. A konténeren az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan 

jelezni kell.  

(3) A hulladékgyűjtő szigetek működtetése, rendszeres ürítése és elszállítása továbbá 

tisztántartása a mindenkori szolgáltató feladata.  

(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a megfelelő konténerbe elhelyezni a képződő 

üveghulladékot, a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő pontokon 

kell - az érintett tömbház lakóinak - a megfelelő konténerekben elhelyezni a képződő papír – 

üveg – PET – palack (műanyag palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra 

rendszeresített konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék egyéb dolog bedobása, 

beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér 

be, azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. 

6. Hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe való gyűjtésének 

rendje 

6. § (1) A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok átvételére és visszagyűjtésére 

az Önkormányzat köteles megállapodást kötni a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

szolgáltatóval (Továbbiakban Gyűjtőponti Szolgáltató).  



(2) A hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtésének érdekében 

önkormányzati gyűjtőpontokat (Továbbiakban Gyűjtőpontok) kell létesíteni, melyek 

felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.  

(3) A Gyűjtőpontokon a Gyűjtőponti Szolgáltató által biztosított, a mindenkori jogszabályi 

előírásoknak megfelelő, lezárt speciális szelektív gyűjtőedényeket kell elhelyezni. A 

gyűjtőedényen az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.  

(4) A gyűjtőpontokra a gyűjtőedények kihelyezése, a gyűjtőedények rendszeres ürítése és 

elszállítása továbbá tisztántartása a mindenkori Gyűjtőponti Szolgáltató feladata.  

(5) A gyűjtőpontokon kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni a hulladékká vált 

hordozható elemeket és akkumulátorokat. A gyűjtőedénybe más hulladék egyéb dolog 

bedobása, beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék az edény nyílásán bármilyen okból 

nem fér be, azt a gyűjtőponton hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. 

7. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás 

7. § (1) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt 

lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos 

tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület) hintéséről, 

gyomtalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a 

tulajdonos/használó köteles gondoskodni. A járdaszakaszok tisztántartásakor a 

környezetkárosító anyagok használata tilos. Közintézmények esetében a fentiekről az 

intézmény vezetője gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakaszok 

melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló 

egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e 

kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást 

követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és veszélyére a jelen 

bekezdésben meghatározott feladatokat elvégezteti. 

 

8. Közterületek rendje 

8. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a város területén a tulajdonában, illetve használatában 

lévő közterületek tisztántartásáról, illetve a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtők ürítéséről. 

Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni. 

(2) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől 

eltérő módon használni csak közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

(2) A közterület-használati hozzájárulás kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő 

berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. 

A kiadott hozzájárulásban meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a 

költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.  



(3) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületek beszennyezése 

tilos. A közterületre hulladékot elszórni, eldobni, illetve egyéb szennyező vagy egészségre 

ártalmas anyagot kiönteni, kiengedni nem szabad. Tilos állati tetemet közterületen elhagyni.  

(4) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 

tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, 

vagy a szennyezés megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 

közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 

megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége. 

(5) Közterületen plakátok hirdetmények elhelyezése csak engedéllyel történhet. Az 

önkormányzat által meghatározott kauciós összeg, 10.000 Ft befizetése után helyezhető ki a 

hirdetmény. A fenti összeget a befizető a hirdetmények, plakátok leszedése után visszakapja.  

(6) Tilos a közterületeken és egyéb közhasználatú területeken, valamennyi közkifolyónál, 

kútnál járművet mosni.  

(7) A játszótereket és a hozzá tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek használhatják, 

illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli gyermekek is használhatják. 6 éven aluli gyermek 

a játszóteret csak kísérő felügyeletében használhatja.  

9. Zöldterületek fenntartása és kezelése 

9. § (1) A város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő közhasználatú parkok építéséről, 

felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.  

(3) Tilos a közhasználatú, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb zöldterületen a 

hasznos állatok, a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a 

tojások és fiókák kiszedése és irtása.  

(4) Tilos a zöldterületeken gépjárművel, valamint nem gépi meghajtású járművel közlekedni, 

azon megállni vagy parkolni, kivételt képeznek az önkormányzattal szerződésben álló 

vállalkozás parkfenntartással kapcsolatos munkálatok végzéséhez szükséges járművei a 

munkálatok végzésének ideje alatt. Ez a tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha jelzőtábla a 

zöldterületen történő behajtást, közlekedést kifejezetten megengedi. 

(5) Tilos a közterületen lévő fákról az ingatlantulajdonos engedélye nélkül - a növényi részek 

(virágok, levél, termés stb.) szedése. Az engedéllyel történő gyűjtés is csak oly módon 

történhet, amely a faj vagy fajta káros megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához nem 

vezethet. A közterületen levő fák törzsére reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos. 

(6) Tilos a közterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon 

megcsonkítani, illetve a fák, cserjék rongálása, olyan kezelése, amely értékük csökkenésével 

jár. 



(7) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és 

kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.  

(8) A növényzet legkisebb ültetési (telepítési) távolsága az ingatlan határától (belterületen): 

a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 0,5 méter,  

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m,  

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb 

bokor (élősövény) esetében 2,0 méter.  

(9) Köteles minden tulajdonos, használó az ingatlanán a közlekedést akadályozó (járda és 

úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni. 

(10) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával, 

jogerős fakivágási engedély birtokában lehet. 

(11) A közterületen levő fa, cserje kivágására kiadott engedélyben  

a) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérőig kivágott fánként 20.000,- forint 

kompenzációt kell előírni;  

b) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérő felett egyedileg megállapított 

mértékű, pénzbeli kompenzációt kell előírni, ami nem lehet kevesebb az a) 

pontban meghatározott összegnél és figyelembe kell venni legalább a kivágott 

fa törzsátmérőjét illetve a kivágott fa életkorát.  

(12) Közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal engedélyével telepíthető. 

III. fejezet 

Egyes helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánításáról  

 

10. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

10. § (1) A Képviselő-testület az értékek megőrzése és fejlesztése érdekében a város területén 

helyi jelentőségű védett természeti területeknek, illetve fákká nyilvánítja az 5. számú 

mellékletben felsorolt területeket, illetve fákat. 

(2) A 5. mellékletben megjelölt park együttesek, illetve fák fenntartásáról, természeti 

állapotának megőrzéséről a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 

parkfenntartás keretében gondoskodik. 

 

IV. fejezet 

Levegővédelem  

 

11. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 



11. § (1) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.  

(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.  

(3) Az egyedi rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben 

csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.  

(4) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb 

veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg 

kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el. 

(5) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők. 

 

12. A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

12. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.  

(2) Tűzgyújtás és égetés a fentiek figyelembe vételével közterületen és ingatlanon belül heti 

két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, 

szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós füstölés nem 

megengedett.  

 

(3) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra 

alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható. 

 

(4) A kerti hulladékot csak olyan megfelelően kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az 

égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. 

 

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot ( pl. PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék 

stb.). 

 

(7) Vonalas létesítmény (közvasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény 

tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.  

(8) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék égetése tilos kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.  

(9) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék-elemi kár kivételével 

bármilyen más okból eredően kigyullad. 

(10) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 



(11) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

 

 

13. Hársas-tónál a tűzgyújtás szabályai 

13. § (1) A Szentgotthárd – Máriaújfalui Hársas-tó környezetében az önkormányzat és 

intézményei kivételével engedély nélkül kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken 6.00 óra és 

22.00 óra között lehet tüzet rakni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:  

a) A tűzrakás csak a Hársas-tó strand területén lévő kijelölt tűzrakó helyeken történhet;  

      b) A tűzrakás egyéb jogszabályi előírásokat (pl.: tűzgyújtási tilalom) nem sérthet;  

      c) A tűzrakást végző(k) folyamatosan fenntartják a tűzrakó helyek környezetében a rendet, 

a tűz esetleges tovább terjedését kötelesek folyamatosan és a tűzrakás befejezésével 

megakadályozni;  

        d) A tűzrakáshoz csak a tó üzemeltetője által a tűzrakó helyeknél biztosított, vagy 

tűzrakó által hozott veszélyesnek nem minősülő papír-, illetve fahulladék használható.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakon kívül tűzrakás szándékát annak megkezdése előtt 

írásban be kell jelenteni a tógondnoki feladatot ellátó szervezet képviselőjének. A 

bejelentésben meg adni a bejelentő vagy a tűzrakásért felelős személy nevét, címét és 

elérhetőségeit. A tűzrakásnál az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltakat ekkor is be kell 

tartani. 

(3) A tógondnoki feladatot ellátó szervezet köteles legalább a Hársas tónál jól látható helyen 

elhelyezni a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat továbbá annak az elérhetőségét, akihez a 

bejelentést meg kell tenni. 

14. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

14. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani.  

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 

megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 

(3) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy 

a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 

rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a 

kertészeti munkák elvégzését előírja. 



IV. fejezet 

Vízvédelem 

15. A víz védelme Szentgotthárd város területén 

15. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat (a Rába folyót és annak mellékágát, továbbá a 

vízelvezető árkokat) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának 

viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A 

károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. Az 

ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti valamennyi átereszeknek, nyílt árkoknak, és 

annak műtárgyainak, valamint a csapadékvíz összefolyó aknáknak a folyamatos 

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról gondoskodni. Csapadékvíz ingatlanról az önkormányzat tulajdonában lévő 

csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő kievezetése csak a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hozzájárulásával történhet. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e 

kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást 

követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és veszélyére a 

hivatkozott bekezdésekben meghatározott feladatokat elvégezteti. 

(2) Az önkormányzat köteles az árkok, átereszek, összefolyó aknák tisztításából származó 

földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani. 

(3) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása 

folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az 

ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás 

ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el - tűrni köteles a szükséges 

munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.  

(4) A Rába és patatok és annak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai 

mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását 

nem akadályozhatják, a Rábához és patatokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését 

nem veszélyeztethetik.  

(5) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes 

hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat 

bevezetni. Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül 

szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni. Minden olyan behatástól védeni kell a 

vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak.  

(6) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat 

engedély nélkül betemetni.  

(7) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni.  

(8) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, 

engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni.  



(9) Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában-

annak elkészültéig-közműpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. 

(Vízzáróság biztosítása érdekében műanyag akna vagy vízzáró betonakna építése lehetséges.) 

Zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.  

(10) Tilos a szennyvizet kilocsolni.  

(11) A közműpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a 

hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni. 

V. fejezet 

Zajvédelem szabályozásáról 

16. Általános zajvédelmi előírások 

16. § (1) A város belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai, 

illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és a közcsendet sértő zaj okozása, különösen:  

a) erős zajjal járó ipari tevékenység folytatása;  

b) zajt keltő munkák végzése (különösen: fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, 

fűrészgép, stb. használata) 20.00-07.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon 08.00 

óráig;  

c) 22.00 órától 08.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, illetőleg nyitott ablakú 

helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon való zavarása;  

d) általában minden olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát bármilyen 

módon zavarja vagy zavarhatja. 

(2) Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi 

létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése, illetve jelentős építési munka esetén a 

jogszabályban írott eljárási rend szerint csak a jogszabályban meghatározott, megengedett 

zajterhelési határérték biztosítása engedélyezhető.  

(3) A város területén a hangsugárzó berendezéseknél (szabadtéri üzemeltetés esetén) a 

zajterhelési határértékeket a 8/2002.(III.23.) KöM-EüM együttes rendelet 1.sz. melléklete 

tartalmazza. Zajterhelési határérték túllépése nem engedélyezhető.  

(4) Engedély nem adható ki: A város területén a megengedettnél nagyobb zajt, vagy 

rezgést okozó tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény 

telepítésére.  

(5) A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályi előírások betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők. A már meglévő, a 

környezetbe zajt kibocsátó ipari és egyéb létesítmény fenntartója köteles zaj-gátló, szűrő 

berendezéssel a környezeti káros hatást az előírt érték alá csökkenteni. Ezen kötelezettség 

nem teljesítése esetén a létesítmény üzemeltetése, nyitva tartása korlátozható, működési 

engedélye visszavonható.  



(6) E rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az esetben 

és olyan módon működtethető, ha az zajvédelmi szempontból megfelel a város rendezési 

tervében továbbá a jelen rendeletben előírtaknak.  

(7) Adott terület zajterhelési alapértékeit a mindenkori rendezési tervekben megjelölt 

területi funkció alapján kell meghatározni.  

(8) A város belterületének zajvédelmi szempontú besorolását a 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

17. Csendes övezet 

17. § (1) A város csendes övezeteinek felsorolását az 1. számú melléklete tartalmazza. 

Csendes övezet a rendeltetése miatt zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény.  

(2) Az övezetben zajt előidéző új tevékenység, valamint a meglévő zajkeltő tevékenység 

bővítése nem engedélyezhető. 

18. A különleges zajhatások zajvédelmi előírásai 

18. § (1) A különleges zajokozás nem lehet olyan mértékű, mely érzékszervi észleléssel 

megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.  

(2) A különleges zajhatások kategóriájába tartozik különösen az olyan létesítmények és 

eszközök alkalmi, vagy rendszeres működtetése, mint: 

a) szabadtéri színpad, kerthelyiség, zenekari próbaterem, térzene, játszótér;  

b) bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendlátó-ipari egység;  

c) kemping, sportpálya, strand;  

d) vasút- és autóbusz-állomás, ha azoknak szabadban elhelyezett hangsugárzó 

berendezése van, illetőleg ha a létesítmény tereiből a hangsugárzó berendezés 

működése során zaj hallatszik ki;  

e) hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad, vagy zárt térben 

elhelyezett bármilyen hangsugárzó berendezés működésénél.  

19. A hangsugárzó berendezések zajvédelmi követelményei 

19. § (1) Hangsugárzó berendezés működtetéséhez a 19. § szerinti bejelentés szükséges.  

(2) Ha a védendő helyiség a műsorszolgáltatás helyével azonos építményben van, a 

helyiségekre vonatkozó zajterhelési határértékeket is be kell tartani. A védendő helyiségek 

zajterhelése a meghatározó, ha oda a műsorzaj az épületen belül, a határoló szerkezeteken 

keresztül érkezik.  

(3) Panasz-vagy közérdekű bejelentés esetén a működő helyhez kötött hangsugárzó 

berendezés által okozott zajterhelés ellenőrizése érdekében zajvizsgálat rendelhető el. Ha a 

vizsgálat a határérték túllépését igazolja, a vizsgálat költségeit a berendezés üzemeltetője 

köteles viselni. A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt rövid határidő kitűzésével olyan 

műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, melyek biztosítják a határérték betartását. 



(4) E § hatálya nem terjed ki az üzemszerű hangosító berendezések üzemeltetésére. 

20. A hangsugárzó berendezések bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok 

20. § (1) A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a létesítmény és a 

szomszédos védendő helyiség közötti hangszigetelés, valamint a létesítmény jellege szerint az 

eljáró hatóság által indokoltnak tartott határérték vizsgálat eredményét.  

(2) Az eljárás során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más hangsugárzó 

berendezések zajkibocsátását is úgy, hogy ezek együttes zaja nem haladhatja meg a 

megengedett értéket. 

VI. fejezet 

21. Környezet-, illetve természetvédelmi ellenőrzés 

21. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a külön helyi rendelettel elfogadott települési 

környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az 

azokban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint, de legalább 2 évente 

felülvizsgálja. Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás 

vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét 

erre felhívja. Az állampolgári részvétel gyakorolható személyesen vagy képviselő útján, 

társadalmi szervezetek révén, önkormányzat útján.  

(2) A pontosabb helyszín megjelölése érdekében, valamint a rossz házszámozásból eredő 

pereskedések elkerülése végett minden ingatlantulajdonos köteles a házszámot, ill. üres telek 

esetén a helyrajzi számot olvasható módon feltüntetni. 

VII. fejezet 

22. Egyes eljárási rendelkezések 

22. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyben Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 

 (2) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(3) Döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési, illetve a Hatósági és Koordinációs ügyek irodája működik közre.  

(4) A zajvédelemre vonatkozó döntés meghozatala előtt minden esetben, egyébként szükség 

szerint kell az illetékes szakhatóság és/vagy szakértő véleményét beszerezni.   

(5) A tényállás tisztázására szemle megtartása kötelező 

VIII. fejezet 

23. Záró rendelkezések 



23. § (1) A helyi környezetvédelmi rendelet a Polgármesteri Hivatal helyiségeiben 

kifüggesztve, a sajtóban (Gotthárd Hírek), a Városi Televízióban, valamint oktatási 

intézményeken keresztül kerül széles körben ismertetésre.  

(2) A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a 

kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 

illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.  

(3) Helyszíni bírságolásra a jegyző által megbízott személyek jogosultak. 

(4) A jelen rendelet 2019. … lép hatályba.  

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

  



1. számú melléklet 

 

1. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

Szentgotthárd város belterületének csendes övezete 

Ide tartozik a rendezési terv szerint 1. számú övezetbe sorolt terület: az üdülőterület, a kórház, 

a szanatórium területe, a közparkok területe és a védett természeti terület 

 

2. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

Szentgotthárd város belterületének zajvédelmi szempontú besorolása  

1.számú övezet  

Ide tartozik az üdülőterület, a kórház, szanatórium területe, a közparkok területe és a védett 

természeti terület.  

2.számú övezet  

Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel. Ide tartozik a város belterülete, az 1. számú 

övezetbe tartozó területe, az Általános Rendezési Terv (továbbiakban: ÁRT) szabályozási 

tervlapján lehatárolt városközpont területe és az iparterület kivételével.  

3.számú övezet  

Lakóterület és intézményterület tömör városias beépítéssel. Ide tartozik az ÁRT szabályozási 

tervlapján lehatárolt városközpont területe az 1. számú övezetbe sorolt területek kivételével.  

4.számú övezet  

Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen. 

 

3. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladék-gyűjtő pontok elhelyezkedése Szentgotthárdon:  

 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget:  

1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 

  

Üveg-visszagyűjtési pontok:  

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)  

2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)  

3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)  



4. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)  

5. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)  

6. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)  

7. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)  

8. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza buszváró épülete mellett)  

9. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kultúrház mellett)  

10. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)  

11. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)  

12. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 

 

 

4. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

A használt elem gyűjtőpontok elhelyezkedése Szentgotthárdon 

  

1. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11.)  

2. Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.)  

3. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája (9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.)  

4. Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája 

(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.)  

5. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája 

(9970 Szentgotthárd, Arany J. út 2.)  

6. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (9970 

Szentgotthárd, Kossuth L. utca 12.) 

 

5. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

1. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

 

1. … 

2. Helyi jelentőségű védett fák 

 

1. … 
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Tárgy: Rendezési terv módosításának ismételt tárgyalása    

- főépítészi indítvány  

- Ficzkó Péter kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. április 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésén tárgyalta Ficzkó Péter Szentgotthárd 

Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos Máriaújfalu városrész településrendezési előírásainak 

módosítására irányuló kérelmét (1.sz. melléklet) és Kiss Gábor városi főépítész úr indítványát 

a hatályos helyi építési szabályzat  módosításai kapcsán.  

A Képviselő-testület döntése: 

32/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Gábor Városi Főépítésznek a 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó, az Előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 

indítványában felvetett javaslatok további vizsgálatát látja célszerűnek. Ezzel egyidejűleg a 

Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos által benyújtott, az 

Előterjesztés 1-4 számú melléklete szerinti kezdeményezésről is egyeztetni kell a Főépítésszel 

való egyeztető tárgyalás keretében. Addig a rendezési terv módosítását nem támogatja.  

 

A Főépítészi egyeztető tárgyalásra 2019. április 10-én került sor, melyen Polgármester Úr, 

Jegyző Úr, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnök asszonya, az Eszközkezelő 

Önkormányzati Bizottság elnöke részletesen áttekintették és megtárgyalták mind a főépítészi 

indítványt, mind Ficzkó Péter kérelmét.  

 

Az ezen előterjesztéshez mellékelt, Ficzkó Péter kérelme vonatkozásában összeállított 

főépítészi vélemény (2.sz. melléklet) és a főépítészi indítvány (3.sz. melléklet)  magába 

foglalja az egyeztető tárgyaláson elhangzottakat.       

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos 

kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész 

állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével az Előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint. 



 Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés 

csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő 

összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi 

az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi 

letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés 

bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét 

az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos kérelmében 

foglaltak szerinti felülvizsgálatát nem támogatja 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete Kiss Gábor  főépítész az 

Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti  indítványában foglaltakat  

 

„A” variáció: teljes egészében támogatja és elrendeli az ezek vonatkozásában  

a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

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

„B” variáció: a következő részekben támogatja: ……………. és elrendeli ezek 

vonatkozásában  a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését 

egyéb részeiben nem támogatja  

„C” variáció: a felvetett problémák további vizsgálatát látja célszerűnek és egyelőre a 

rendezési terv módosítását nem támogatja 

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

Szentgotthárd, 2019.04.15. 

 

 

         
        Doncsecz András  

                városüzemelt. vezető  

                           

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

 
 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

2.sz. melléklet 



 

 

 



 

 

  3.sz. melléklet 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39.    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület márciusi ülésén az 55/2019. sz. határozatával az Önkormányzat 1/1 arányú 

tulajdonában álló szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű, 

belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (1.sz. melléklet), amely szerint az értékesítés 

alapjául szolgáló forgalmi érték: 1.481.280.-Ft, az éretékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban 

érvényesíteni kell, így az összesen: 1.511.280.-Ft. 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 2.084.000.-Ft 
(Mint írtuk korább ielőterjesztésben is az épület nagyon rossz állapotban van szinte bontásra szorul, 

mely az értékbecslésben is olvasható.) 

 

Vagyonrendeletünk szerint: 

 12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor] 

(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli 

nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének meghatározása 

érdekében szakértő bevonása szükséges. 

Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel 

kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az összegtől  felfelé a Képviselő-

testület természetesen eltréhet. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

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

vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

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

versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

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

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

önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való közzététel – mely 

módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

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

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

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

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

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 



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

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

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

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

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

államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az 

épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

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

értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 millió ft!!!) 

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

nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges 

elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a 

nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon 

belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az 

ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén 

a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

… 

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

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti 

vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet. 

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

lehet. 

 

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ (4) 

bekezdés c) pontja: 

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

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

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

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

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

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

Az önkormányzat a jeken esetben a könyv szerinti értéket meghaladó vételárat is meghatározhat amit a 

T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. Az ingatlanban lakó  bérlő elhelyezéséről 

önkormányzatunknak gondoskodni kell. Mivel a lehetséges elhelyezésre szánt épületben még nem 

kaptunk információt sem arról, hogy ott lakást ki lehet-e alakítani, sem arról, hogy ez mikorra és 

mennyiből kerülhet sorra, így javasoljuk a meghirdetést úgy elfogadni, hogy a pályázati kiírásra csak 

ezek ismeretében kerüljön sor – az ilyenkor megszokottnál kicsit több önállóságot hagyva a kiírónak. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 

Alkotmány u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  



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

A pályázatok beérkezési határideje: (a bérlő elhelyezésével kapcsolatos felmérés elkészülte 

után 15 nap – a pontos dátumot a kiíráskor ennek alapján kell meghatározni) 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

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

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. április 12. 

              

          
                                                                                          Doncsecz András 
       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet:



 



 



 



 



 





 



 





2.sz. melléklet: 

 A szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.  sz.  

ingatlan értékesítésének feltételei: 

 

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

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

ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes 

ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében 

való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

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

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.  

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

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár 50%-a  kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A teljes vételárösszeg befizetésére az ingatlan birtokba adásával egyidejűleg kerül sor legkésőbb a 

szerződés kötést követő  90 napon belül.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

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

értékelhető(k). 

Az ingatlan birtokba adására 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 

1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Akasztódombi ingatlanok). 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. 04.25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2018-ban több ülésen is foglalkozott az Akasztó dombi ingatlanok 

értékesítésével, végül októberi ülésén a 225/2018. sz. határozatával az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 1205/4, 1205/5, 1203/4, 1203/5, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205/3 

hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra kiírt pályázatot visszavonta,  érvényes 

ajánlat hiányában úgy határozott, hogy a telkeket egyelőre nem értékesíti. (Helyszínrajz 1. sz. 

melléklet) 

Ezek a telkek, jelenleg nem beépíthetőek, nem minősülnek építési teleknek. (Építéshatósági 

állásfoglalás 2. sz. melléklete szerint.) 

Ezen ülésen elhangzottak olyan lehetőségek is, hogy javasolt megoldás lenne az, ha az önkormányzat 

valamennyi ingatlanát megvásárolnák. Akár többen adnak be együtt vételi ajánlatot és mindenki 

megadja, hogy melyik területet venné meg; vagy gazdasági társaság vegy más szervezet vásárolja meg 

a területeket, s az út és közmű megépítését az ott a leendő tulajdonosok vagy befektetők végezzék el, 

majd ezt követően beépítési terveket készítenek és végül felépítik a lakóházakat. 

Most ismét jelentkeztek olyan potenciális befektetők, akik esetleg megvásárolnák  elmondásuk szerint 

akár az összes önkormányzati telket is – a tavaly meghirdetettnél alacsonyabb , de az akkor beérkezett 

ajánlatoknál magasabb áron.  

Az értékbecsült áron meghirdetett területeinkre olyan ajánlatok érkeztek 2018-ban, amelyek 

lényegesen alacsonyabbak, (a meghirdetett 3,6 – 4,6 Millió forintos telekvételárral szemben 

1.8 – 2.2 Millió forintot ajánlottak, ami csupán 1.700 – 2.100.-Ft/m2 körül volt) az 

értékbecslés alapján megállapított, s meghirdetett vételárnál.  

Miközben a költségvetési szempontok azt kívánnák, hogy minél magasabb bevételt 

realizáljunk, aközben az ajánlatok meg az értékbecslésnél alacsonyabb áraknál vannak –a 

könyv szerinti érték és az értékbecslés szerinti érték között. A terület közművesítési 

költségeivel kapcsolatos előterjesztésből tudhatjuk (2018. szeptemberi ülés), hogy milyen 

költséget jelent a tulajdonosoknak majd még a terület közművesítése – e költségek kifizetése 

után lehet csak majd elkezdeni az építkezést (19 telek érintett összesen).  

A területen a vásárlást követően meg több millió forintot kell kifizetni a közművek és az út 

kiépítése miatt telkenként amely telkek azután 8-10.000.-Ft/m2 telekárat fognak 

eredményezni  

Ma Szentgotthárdon építési összközműves telkekből hiány van, ezért ez árfelhajtó tényező. 

Ami pár éve 4-5000.-Ft/m2 áron kelt el építési telek, az pár éven belül egy városközponthoz 

közeli  helyen ennek 3 szorosát fogja érni 800-1000 m2-es telkek esetén.   
Az 1203/1., illetve 1205/3. hrsz-ok a későbbi fejlesztéseknél zárt csapadékcsatorna építéssel érintettek 

lesznek, így ez korlátozza a hasznosíthatóságukat ezáltal az eladási árukat, illetve ezekre eladásuk 

esetén szolgalmi jogot kellene bejegyeztetnünk. 

 

...... 

 

 



Az ingatlanokról 2018. július és augusztus folyamán a  Mohl-Gotthárd Ingatlan Kft-vel 

értékbecsléseket készíttetünk, mely alapján az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek az 

alábbiak szerint alakultak (értékbecslések a 2018.07.24-i rendkívüli ülés és 2018.09.19-i ülés 

anyagában találhatóak): 

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 4.150.511.-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, területű ingatlan forgalmi értéke: 3.946.524.-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.775.841.-Ft   

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

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

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű ingatlan forgalmi értéke: 3.961.584.-Ft   

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

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

 

Az ingatlan kataszterben a könyv szerinti bruttó értékek:  

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, értéke: 997.000.-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú értéke: 948.000.-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, értéke: 907.000.-Ft   

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

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

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú, értéke: 1.097.000.-Ft   

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

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

 

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

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a 

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

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

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

véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 

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

épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult 

meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt 

el 2 év; 

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

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

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

közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel 

közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel 

vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített 

ingatlannak, 

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

terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

 



Építéshatósági állásfoglalás: A jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható, ami alapján a 

telkek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében:  

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

vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

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

versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

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

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

önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való közzététel – mely 

módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

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

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

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

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

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

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

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

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

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

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

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

föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

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

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

millió Ft!) 

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

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 

valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 

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

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

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

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

kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

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

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti 

vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet. 

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

lehet. 

 



2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ (4) 

bekezdés c) pontja: 

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

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

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

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

5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg, akkor a Magyar Államot képviselő szervezettől nyilatkozatot nem 

kell kérni. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanokat Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti 

eladásra.  

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű, területű ingatlan vételára ...........-Ft   

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, területű ingatlan vételára: ...............-Ft   

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű ingatlan vételára: ..............-Ft   

szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, területű ingatlan vételára: .................-Ft   

szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, területű ingatlan vételára: .................-Ft   

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű ingatlan vételára: ........................Ft   

szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű ingatlan vételára: ...................-Ft   

szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű ingatlan vételára: ......................-Ft   

A Vételár Áfa mentes. 

Az ingatrlanokra csak együttesen tehető vételi ajánlat.   

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. május 15.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  

bánatpénz fizetendő. Az önkormányzat csak akkor köt adésvlteki szerződést, ha 

valamennyi meghirdetett ingatlanra érkezik vételi ajánlat.  

Az 1203/1., illetve az 1205/3. hrsz-ú ingatlanok esetében a csapadékvíz elvezetése végett vízvezetési 

szolgalmi jog bejegyzésére jogosult az Önkormányzat. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. májusi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza 

 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat egyelőre nem értékesíti. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2019. április 11 

                                                     
Doncsecz And rás  

 városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 



1.sz. melléklet: 

  



2.sz. melléklet: 



3.sz. melléklet:   

 

A szentgotthárdi szentgotthárdi 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 

hrsz-ú ingatlanok értékesítésének feltételei: 

 

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

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

ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes 

ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében 

való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

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

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.  

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

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 

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

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

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

értékelhető(k). 
Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy az ingatlanokat folyamatosan kell 

hirdetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség 

hasznosítása   

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. 04.25-i  ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. számú határozata alapján 

döntött a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű 

üzlethelyiség bérbeadásáról, mely alapjén Boldizsár Gábor Béla 9961 Rábagyarmat, Fő u. 105. sz. 

alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járult hozzá a 165/2018. sz. testületi 

határozatban elfogadott pályázati kiírásban szereplő bérleti díjért és feltételekkel. 

 

Boldizsár Gábor Béla az 1. sz. mellékletben található levele alapján a szerződéskötéstől eláll, ezért 

javasoljuk az üzlethelyiséget vagy ismételten a 165/218. sz. határozatban is leírt feltételek szerint 

meghirdetni nyilvánosan az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet szerint, vagy azt egyelőre nem 

meghirdetni azzal, hogy megteremtjük a lehetőségét valamilyen, hamarosan kidolgozandó elv szerint 

helyi termék értékesítésére alkalmas üzlethelyiséggé alakítani. 

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 150.000.- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2019. május 15. – majd ennek sikertelen eltelte után  

folyamatos. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő soron 

következő képviselő-testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során 

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 



bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.  

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat esetén új pályázatot írhat ki. 
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az általa bérbe vett üzlethelyiségben 

és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a 

bérleti díjba beszámításra kerül. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

VAGY: 

. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 

sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget egyelőre 

nem hirdeti meg azzal, hogy az önkormányzat megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy abban  helyi 

termék értékesítésére alkalmas üzlethelyiséget lehessen kialakítani. 

Határidő 2019. júniusi testületi ülés,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd 2019. április 12. 

 

Doncsecz András 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte:  

Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 



1.sz. melléklet: 

 


