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TARTALOMMUTATÓ 

 

 

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

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, 

Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok 

munkájáról. 

3. 2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

4. Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről. 

5. A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés. 

6. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

7. Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése. 

8. Rendelőintézet Szentgotthárd munkavállalói létszám emelése. 
9. Javaslat a polgármester jutalmazására. 

10. Közlekedéssel kapcsolatos kérdések. 

11. Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése. 

12. Leader pályázati lehetőség - A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a 

várkerti játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése. 

13. Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása. 

14. Ingatlanértékesítés, Szentgotthárd 2846 hrsz. 

15. C.TESSILE Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 
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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. december 11 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

194/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

A határozat alapján elrendeltük az alábbi tábla-kihelyezési munkákat: 

o 1 db „Várakozni tilos” tábla kihelyezése az Új utcai csatlakozáshoz „50 m”, és 

Útpadkán történő megállási (várakozási) tilalom kiegészítő táblákkal. 

o 1 db új 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése az István király utcában, 

továbbá 1 db 30  km/h sebességkorlátozó tábla bevonása. 

o 2 db útszűkületet jelző tábla kihelyezése Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné 

utcába 2271 hrsz-ú ingatlan előtti útszakaszra 

o 1 db Megállni tilos tábla bevonása Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út 

2364 hrsz-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati irányban 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. DECEMBER 

 

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. (1102 Budapest, 

Kőrösi Csoma Sándor út 6.) – 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. (1102 Budapest, Kőrösi 
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Csoma Sándor út 6.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. Előre 

nem látható pótmunkák (utólagos vízszigetelések), illetve a végleges 

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt a kivitelezésre vonatkozó 

vállalkozási szerződést módosítanunk kellett. Használatbavételi eljárás 

lezajlott, a használatbavételi engedélyt 2019. augusztus 28–án megkaptuk. 

Bejelentés alapján 2019. november 26-án garanciális bejárást tartottunk az 

üzemelő munkáshotelben. A bejáráskor azonnali beavatkozásra okot adó 

garanciális hibát nem tapasztaltunk, az üzemeltetéssel kapcsolatos kisebb 

hiányosságokra felhívtuk az üzemeltető figyelmét és kértük ezek orvoslását. A 

garanciális bejárásról a műszaki ellenőr jegyzőkönyvet készített.  

 

 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. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor 

út 6.). - 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. A létesítmény beüzemelése megtörtént. 

 

 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 fűnyírótraktort 2019. augusztus 21-én 

leszállították. A fűnyíró traktor üzembe helyezése megtörtént. 

 

 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 kivitelezésről:  

A kivitelező 2019. szeptember 30. nappal a munkát készre jelentette. Műszaki ellenőr 

a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívta, amely 2019. október 11-én egy helyszíni 

szemlével megkezdődött. Jelenleg a helyszíni szemlén feltárt hibák kijavítása, illetve 

hiányosságok pótlása zajlik. Az eljárásban részvevő szerveknek 8 napjuk volt a 

műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozataik megküldésére.  

Megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, a forgalomba helyezési eljárást 

elindítottuk. 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

október 19-én megtartott ülésén döntött többek között „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 műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg 

a feltárt hibák, hiányosságok pótlása, javítása van folyamatban, illetve a 

közlekedési hatóság megindította a tárgyi létesítmény forgalomba helyezési 

eljárását. 

 

 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 műszaki 

átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák, hiányosságok pótlása, 

javítása zajlik. A kivitelezőt írásban is felszólítottuk a feltárt hibák, 

hiányosságok haladéktalan pótlására, javítására, illetve egyben ismételten 

felhívtuk a figyelmét ennek elmaradása esetén a szerződésben  foglalt 

következményekre 

 

 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. Az építési beruházás teljesítése során pótmunkák 

elrendelésére is szükség volt, amellyel kapcsolatban a vállalkozói szerződést 

módosítottuk. A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák, 

hiányosságok pótlása, javítása, beépített rendszerek beüzemelése van 

folyamatban. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás 

megindításához szükséges előzetes szakhatósági nyilatkozatok beszerzése 

megtörtént. A használatbavételi engedélyt megkaptuk hamarosan jogerőre 

emelkedik. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 
szeptember 09-én megtartott ülésén döntött többek között „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 lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről. Az 
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eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A 

közbeszerzési eljárás lezárásának folyamatba épített ellenőrzése megtörtént, a 

záró tanúsítványt 2019. szeptember 04–én megkaptuk, így az eljárást lezáró 

döntést ekkor lehetett véglegesíteni. Az eljárás nyertesével a kivitelezői 

szerződést 2019. szeptember 27-én aláírásra került. A munkaterület átadás-

átvételi eljárása 2019. október 16-án megtörtént. Jelenleg az előkészítő 

munkálatok vannak folyamatban. 

 

 2019. május 06-án részt vettünk a „Rába-völgy projekt, a térség 

árvízvédelmének kiépítése KEHOP-1.4.0-15-2016-00018” elnevezésű projekt 

munkaterület átadás-átvételi eljárásán. Beruházó: Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

 

 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. november-december 

hónapban 5 egyedi hibát és 0 szakaszhibát kellett  bejelentenünk. 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. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárdi Művezetőség 

telephelyén a gépházban lévő kombi gázkazán cseréjét. Kivitelező: Vasivíz 

ZRt. 

 

 Megrendeltük a Kethelyi utcában (Felsőmező u. 5. számozású ház mögötti) 

közkút megszüntetését. A munka elkészült. Kivitelező: Vasivíz ZRt. 

 

 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. 

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

valamint az Arany J. utcai Gondozóház udvara előtti túlnőtt, balesetveszélyes 

fenyőfák kivágása megtörtént. 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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Az igények kivizsgálására újabb helyszíni bejárást tartottunk novemberben, továbbá 

tervben van a város területét érintő „zöldprogram” kidolgozása fás növények ültetése, 

illetve szükség szerint a túlnőtt fás növények lecserélése érdekében. 

 

 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 az alábbi helyszíneken: 

o Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Fagyöngy utca helyreállítása: 3740/2. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727., 4455. 

hrsz.; 

o Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása: 3844. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Vadvirág utca helyreállítása: 886., 4909. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.; 

o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek 

tisztítása: 741.,733., 097/100. hrsz.; 

o Rábatótfalu, temető melletti 3881. hrsz-ú kőzúzalékos burkolatú út 

helyreállítása 

o Szentgotthárd- Farkasfa, Fővég utca 3327. hrsz. menti vízelvezető árok 

helyreállítása 

 

A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), 

Vis maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. 

szeptember 4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, 

részletes véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a 

Belügyminisztérium részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől 

számított 90 napon belül dönt.  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 

csökkentett költségvetéssel nyert. A benyújtott műszaki tartalom megvalósítására 

a 24 480 202,- Ft helyett 8 641 000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. 

Támogatás intenzitása 90 %. A kivitelezésre sikeres beszerzési eljárást követően 

szerződést kötöttünk az Utplan ’95 Kft-vel. Teljesítési határidő: 2020. március 31. 
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 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. A harmadik 

hulladékgyűjtési akció megtörtént. 

 

 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda 

tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező: 

Vasútterv Tervező Zrt. A tervező az engedélyes terveket leszállította, az 

engedély 2019. szeptember 2-án véglegessé vált. 

 

 

 

 Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a megkötött 

megállapodás alapján a rágcsálók ez évi első, tavaszi irtása. Az őszi irtás várhatóan 

november közepéig megtörténik. Vállalkozó: Nyári Aladár EÜ. gázmester 

 

 Megrendeltünk 10 db kopott, hiányzó közterületi utcanév tábla legyártását és 

kihelyezését. ezek közül 5 db (Fenyő utca, Apáti utca, Madách utca, Örökzöld 

utca, Zsidai utca) kihelyezése megtörtént. A további táblák a Kethelyi utca mentén 

lesznek lecserélve a felújítás után. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük, illetve a közterület-felügyelők jelzései alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft. folyamatosan végzi az alábbi feladatokat: 

 

1. Elszórt hulladék összegyűjtése; 

2. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 

3. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése; 

4. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása, helyreállítása 

 

 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  

1. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 
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2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 

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

oldalon padkajavítás 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 

 

 

 Megrendeltük az útburkolati jelek (kerékpárutak, gyalogátkelő-helyek) felújító 

festési munkálatait. A munka elkészült. Kivitelező: ÚT - PIKTOR Kft. 

 

 Elkészült a Szentgotthárd-Rábafüzesi temető bejárójának és a ravatalozó előtti 

kőzúzalékos terület kialakítása. A munka elkészült. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

 Elkészült az Arany J. utcai bazaltos parkoló víztelenítési munkát. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 Elkészült a Haris utca végén található fákkal benőtt töltés mindkét oldalának teljes 

körű kitisztítása, kaszálhatóvá tétela. Kivitelező: Sasfiók Trade Kft. 

 

 Elkészültek Farkasfa, Fővég utca útburkolati helyreállítási munkái. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 Elkészült Szentgotthárd - Zsida, Örökzöld utca burkolat-felújítása. Kivitelező: Utplan 

’95 Kft. 

 

 Elkészültek a zárt csapadék-csatorna hálózat gépi mosatási munkái több helyszínen. 

(Átrium Hotel környezete, Örökzöld utca átereszei, Felső utca, Bethlen G. utca, 

Máriaújfalu kiskápolna körüli átereszek, óvoda területén, Széll K. tér körforgalomtól a 

gimnáziumig, Felsőmező utca út alatti átereszei, Kossuth L. utca 15 mögötti zárt 

csapadékcsatorna). Kivitelező: VASI HEPI Kft. 

 

 

 Megrendeltük az alábbi közlekedési helyzetek felülvizsgálatát: 

o Szentgotthárd, Kossuth 8-10. előtt lévő ferde állásos parkoló kiszolgáló útjának 

déli oldalán párhuzamos parkolók kijelölésének vizsgálata 
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o Termálfürdő előtti forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök) 

kihelyezésének előírásai, az útszakasz forgalomtechnikai felülvizsgálata. 

o Árajánlatot kértünk a városban lévő önkormányzati kerékpárutak 

forgalomtechnikai felülvizsgálatára. 

Szakértő: Bejek László e.v. 

 

 Továbbá a 194/2019. számú  Képviselő-testületi határozat foglaltakkal kapcsolatban 

az alábbiakról intézkedtünk: 

o Írásban kezdeményeztük a Magyar Közút NZrt. Vas megyei Igazgatóságánál a 

Széchenyi utca 27-43, illetve 32-38. számú ingatlanok előtt megállási tilalom 

jóváhagyását. Egyúttal ugyancsak ennek a testületi döntésnek megfelelően 

kértük az állami közútkezelőt, hogy vizsgálja meg a Kossuth L. – Kethelyi 

úton javasolt új gyalogos-átkelőhelyek létesítését. Továbbá kértük az állami 

közútkezelőt, hogy a közeljövőben tervezett útfelújítási munkálatok során az 

érintett meglévő gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tételéről 

gondoskodjanak. 

o Felszólítottuk a Rózsa F. utcában a Mária szobor környezetében lévő ingatlan 

tulajdonosát az út melletti balesetveszélyes sövény nyírására. 

o Árajánlatot kértünk a Petőfi utca Zsida-patak felöli végében lévő 

villanyoszlopra közvilágítási lámpatest felszerelésére. 

 

 Írásban kértük Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának vezetőjétől a Szentgotthárd-

Farkasfa településrészen áthaladó állami tulajdonban, illetve a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Huszászi-pataknál megjelent hódok 

eltávolításával kapcsolatos intézkedések megtételét. 

 

 Megrendeltük és megtörtént a Szentgotthárd-Farkasfa településrész temetőjében 2 db 

veszélyes fenyőfa kivágása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Elkészült a város karácsonyi díszkivilágítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével szerződést kötött a SZET 
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Szentgotthárdi Kft.- vel a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső 

felújítási munkái IV. ütem ” kivitelezésére. 

A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki 

ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.  

Beruházás keretén belül új vizesblokk készül (női, férfi). A korábbi felújítások során 

nem érintett területeken vízvezeték, szennyvízvezeték falban és padozatban haladó 

vezetékeinek teljes épületre vonatkozó - tervdokumentáció szerinti kiépítése valamint 

a villamos hálózat teljes épületre vonatkozó - tervdokumentáció szerinti kiépítése. Az 

orvosi rendelő helyiségben ajtó magasságig csempeburkolat készítése, mosdó 

elhelyezése 

A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján árajánlatkérések közvetlen megküldését 

követően szerződést kötött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső 

felújítási munkái IV. ütem földgáz és fűtésszerelés” kivitelezési munkáira. 

A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki 

ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.  

Beruházás keretén belül a meglévő gázkonvektoros fűtés elbontását követően a teljes 

épületben radiátoros központi fűtés kerül kiépítésre kondenzációs gázkazánról 

megtáplálva. A G4 tip. gázmérőtől kiindulóan a gázhálózat elbontásra kerül a 

konvektorokkal együtt, az építészeti átalakításoknak megfelelően új gázszerelés készül 

a teljes épületben. A beépítésre kerülő kazánhoz kettősfalú levegő beszívó- füstgáz 

kibocsátó cső kerül kiépítésre tetőn kívülre történő kivezetéssel. 

A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29. 

 

 2019. október 1 –én helyszíni bejárást tartottunk a Játszóterek üzemeltetőjével (SZET 

Szentgotthárdi Kft.) közösen a Szentgotthárd város közterületein lévő Szt/3662-

10/2019. számú megállapodásban megnevezett játszóterek állapotának felmérésére. 

(Várkert 23/1 hrsz., Liget 1121/1 hrsz., Pável Ágoston lakótelep 1400/25 hrsz., 

Radnóti úti 475/47 hrsz., Brenner J. tér 316 hrsz., Máriaújfalu 2723 hrsz.)  

A bejárást követően elrendelt munkák részben megtörténtek. 

 

 Elkészült a Szentgotthárd Liget játszótér forgó karuszel javítási munkái. (3 db ülés 
cseréjét rögzítőelemekkel)  

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült a SZEOB Tótágas Bölcsőde épületében a csoportszoba 

padozata alatt vezetett megrepedt esővízkivezető csatorna feltárási és helyreállítási 

munkái. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
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 Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd – Rábatótfalu kápolna szobor körüli 

tereprendezési munkái. (földtükör készítése 6 m2, geotextília elhelyezése 6 m2, föld 

helyszínre szállítása és elteregetése 0,5 m3, drainkavics helyszínre szállítása és 

elteregetése 0,5 m3, térkőburkolat 6 m2) 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd Várkertben elhelyezésre kerülő szobrok 
alapozási és elhelyezési munkái.(domb kialakítása termőfölddel 50 m2, földtükör 

kialakítása és tömörítése 6 m2, vasbeton lemez készítése 6 m2, munkagödör 

kiemelése, föld elszállítással 0,5 m3, betonalap készítése 0,5 m3, szobrok elhelyezése 

3 db) 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült a Színház épületén a megrepedezett, törött nyílászárók 

üvegezésének I. üteme – ajtók üvegezése (reflexiós, hőszigetelt üveg cseréje 6,6 m
2
 x 

30.000 Ft/m
2 
)  

Kivitelező: Vass Gyula E.V. 

 

 Megrendeltük és elkészült a SZOI Széchenyi Általános Iskola tornaterem területén 
kialakítandó 2 db 3x32 A –os és 1 db 3x16 A-os dugalj létesítésének villanyszerelési 

munkái. (1 db GEWIS 68005 –ös egyedi elosztószekrény létesítése, kombinált 

leválasztással) 

Kivitelező: LABABO Villszer Kft. 

 

 A  Szentgotthárd, József A. u. 30. számú ingatlan vonatkozásában 2018. 08. 21-én 
ráépítési szerződés kötöttünk, amely a Képviselő-testület 2/2019. számú határozata 

alapján 2019. 07. 26. keltezéssel módosult. A szerződésben meghatározott – 2019. 

december 31. – határidő hamarosan lejár, a beruházás még nem fejeződött be és a 

beruházó eddig nem is kezdeményezte a határidő meghosszabbítását, ezért írásban 

kértük, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséről az önkormányzatot 

tájékoztassa. A megküldött levelünkre eddig válasz nem érkezett.  

 

 A Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. ügyében 2019. 02. 07-én kézbesítésre került a 
beépítése vonatkozó testület által jóváhagyott, általunk aláírt megállapodás 5 

példányban, melyből 3 példányt kértünk vissza aláírva. Többszöri kérésünk ellenére a 

Vállalkozó részéről eddig nem érkezett vissza az általa aláírt megállapodás. 

 

 A Szentgotthárd, József A. u. 29. és 33. számú ingatlanok adás-vétele ügyében 

3.048.000.-Ft összegű bánatpénz jelenleg az önkormányzat számláján van. A vásárló a 

két ingatlan között lévő József A. utca 31. szám alatti magántulajdonú ingatlan 

megvásárlása esetén venné meg a fenti önkormányzati ingatlanokat, viszont 

tudomásunk szerint nem tudott megállapodni a József A. utca 31. számú ingatlan 

tulajdonosával, így a telekhatár rendezést és a MNV elővásárlási jogával kapcsolatos 

eljárást egyenlőre el sem tudtuk indítani.  

 

 A közterület felügyelők 2019. novemberi testületi ülés óta eltelt időszakban a feladat 
meghatározásunkban körülírt kiemelt területeken naponta az egyéb területeken pedig 

legalább hetente biztosították az egyenruhás jelenlétet, amely során a két ülés között 

eltelt időszakban a következő intézkedések történtek: 
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o Figyelmeztetés: 47 esetben. 

 vasútállomásnál 15 perces időtúllépés miatt: 16 esetben 

 zöld területen parkolás miatt 14 esetben 

 járdán történő parkolásért 17 esetben. 

o Feljelentés 1 esetben  várakozási szabályok megsértése miatt 

o Helyszíni bírság: 2 esetben zöld területen történő parkolás 

o Lakossági bejelentés kivizsgálása 2 esetben Rábafüzes városrészen parkolási 

szabályok megsértésemiatt 

o Hosszú ideje parkolóban tárolt gépkocsi esetének kivizsgálása: egyik 

parkolóban hosszabb ideje tárolt autó miatt, érvényes műszaki 2019.12.21., 

érvényes parkolóbérlet 2019.12.31. Kivizsgálás szerint jogosan van a gépkocsi 

a parkolóban. 

o Rózsa F. utca túlnőtt sövény helyszíni ellenőrzése megtörtént, indokolt a 

visszanyírása felszólításra tovább adva. 
 

   

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 1  

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 5 (5) 

Településképi bejelentési eljárások: 2 

Településképi konzultáció: 2 

Belföldi jogsegély 2 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

Az utolsó negyedévében további többletfeladattal növekszik munkánk. A lentebb felsorolt 

jelentések, beszámolókon túl feladatunk az idei évben a leltározás lebonyolítása, illetve 

folyamatosan része a munkánknak a 2020. évi költségvetés tervezése, valamint a 2019. évi 

kiadások kontrollálása. Ugyanakkor nagy fontosságot tulajdonítunk az esetleges hátralékok 

behajtására is.  

 

Beszámolók, jelentésekről  

 

- Havi bevételek, kiadások pénzügyi feldolgozása 

- 2019. havi ÁFA bevallások elkészítése 

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

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

Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 
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Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási munkatársaknak is az utolsó negyedév okozza a legtöbb feladatot, nagyobb 

teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása, 

végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt. 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási 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  25/2018. (XII. 13.) rendelet : a  parkolási rendszerről és a fizető parkolók 

működésének és  igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása a mostani 

2019. decemberi testületi ülésre kerül felülvizsgálatra. 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2019. november 

 

Dr. Haragh László: A Szentgotthárd, Kethelyi út 32. számú ingatlan vizesedésével 

kapcsolatban már kétszer – 2019. november 20-án és 2019. november 21-én tartottunk 

helyszíni szemlét. A második szemlén a kivitelező képviselőivel, illetve műszaki ellenőrrel. 

2019. december 03-án pedig egy vízszigetelési szakemberrel is megtekintettük a tárgyi 

lakóházat. A vizesedés véleményünk szerint nem a kerékpáros forgalmi fejlesztés 

következménye. 

Dömötör Tamás:  

Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra F. utca jelenleg személygépjárművel nem járható 

szakaszának járhatóvá tételével külön előterjesztésben foglalkoztunk.  

A Kossuth L. utca – Kethelyi utcai irányhelyes kerékpársávok burkolatának takarítására 

felszólítottuk a kivitelezőt.  

A város területén lévő fák állapotával kapcsolatban 2019. november 19-én egy kertész 

bevonásával helyszíni bejárást tartottunk, ahol helyszínen is megtekintettük a közterületeken, 
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egyéb önkormányzati területeken lévő fák állapotát és egyeztettük az elkövetkező időszakban 

szükséges beavatkozásokat. A belterületi fás növények fenntartási munkáira a SZEt 

Szentgotthárdi Kft-vel van megállapodásunk, akik a megállapodásban meghatározott 

ütemezésnek és feladattartalomnak, valamint a megállapodásban biztosított keretösszeg 

biztosította lehetőségeknek megfelelően végzik a tervszerű fenntartási munkálatokat.  

Továbbá tervben van a város közterületeit, egyéb önkormányzati területeit érintő 

„zöldprogram” kidolgozása új fás növények ültetése, illetve szükség szerint a túlnőtt fás 

növények lecserélése érdekében. 

A Szentgotthárd, Honvéd utcába a járda és az útszegély közötti területre párhuzamos parkolók 

kialakítására műszaki tervdokumentációval rendelkezünk. A kiépítésükre azonban eddig 

pénzügyi forrás hiányában sajnos nem kerülhetett sor.  

 

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.december 3. 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző h.   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. december 2-án 

 

 

 

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 

megtörtént.  A Máriaújfalui út 

végleges helyreállítása megtörtént. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

86/2019. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

13.340.747,- 

Záróbeszámoló benyújtva.  

Használatbavételi engedély 

kiadásra került, véglegessé válása 

folyamatban. 

Udvar rendezése (játékok 

visszatelepítése) folyamatban. 

 

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 és Műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárult. 

Záróbeszámoló benyújtási 

határidő: 2020.02.02. 

 

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. Lásd: külön. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

benyújtásra került, jóváhagyás 

még nem érkezett. 

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) 

 

2. ütem elkészült, jelenleg 3. ütem 

folyamatban. 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 
Projektzárás és elszámolás 

folyamatban.  

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

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

Írányító Hatóság jóváhagyta az 

indikátor módosítási 

kérelmünket. Záró beszámolót és 

elszámolást benyújtottuk. 

Ellenőrzése folyamatban. Záró 

helyszíni ellenőrzés várhatóan 

2020. év eleje. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

Városarculati elemek elkészültek, 

sportpark (Várkert) és ledfal 

(gyógyszertár melletti falon) 

telepítésre került. Projekt zárása 

folyamatban. 

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 1 db 

sportparkot! (a szükséges 

információkat megadtuk, várjuk 

a Támogató jelentkezését). 

Szerződés elpostázva, várjuk a 

kivitelezés megkezdését.  

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 

Megvalósítás megtörtént, 

elszámolás feltöltésre került, 

jóváhagyás még nem érkezett. 

Időközi kifizetési igénylét 

elfogadták. 

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 

 

Kivitelezés lezárult. 

Használatbavételi engedély 

megérkezett. Záró beszámoló és 

elszámolást benyújtottuk. Záró 

helyszíni ellenőrzés 2019. 

december 4-5. 
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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 

Közbeszerzési eljárást 

lefolytattuk a kivitelezésre 

vonatkozóan, nyertes Tender 

Kft. Vállalkozási szerződést 

2019. október 11-én 

megkötöttük. Kivitelezés 

megkezdődött. Kiküldtük az 

ajánlattételi felhívást a 

játéktervre vonatkozóan, mely 

alapja lesz az interaktív 

prudukció kiírandó 

közbeszerzési eljárásnak. 

KOLOSTOR épület 28 db 

ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

keleti homlokzaton  

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2018  

Belügyminisztérium 

98/2019 22.365.404-, Ft  11.182.702 
A pályázat nyert, a megvalósítás 

határideje 2020. december 31. 

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. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000  0,- Ft 

A múzeum állandó 

kiállításainak fejlesztése 

(kiálltási katalógus, 

foglalkoztató füzet.) Nyert a 

pályázat 2 M Ft-ot, a projekt 

áttervezése megtörtént. 
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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! Kivitelezés már be is 

fejeződött. Elszámolás is 

sikeresen lezárult. 

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 

Nyert! Beszerzési eljárás 

folyamatban. 

 

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 

NYERT! Szentgotthárdi 

projektelemek megvalósultak, a 

közös projektelemek 

megvalósítása folyamatban. 

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 

Nyert! Beszerzési eljárás 

megtörtént, szerződéskötés 

folyamatban. 

Kenu projekt – Alpokalja 

Motel 

Magyar Kajak Kenu 

Szövetség 
 50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 

Kész, elszámolás is sikeresen 

lezárult. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2019. Agrárminisztérium - 4.000.000,- 3.000.000,- - 

NYERT 3 millió Ft-ot 

„A Szentgotthárd Települési 

Értéktár népszerűsítése és 

könyv Széll Kálmánról” címmel. 

könyv elkészült, helytörténeti 

programsorozat megvalósítása 

folyamatos. 

 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 150.000.000,- Ft 150.000.000,- Ft 0 

Az Önkormányzat 149 millió Ft-

ot átad a Szentgotthárdi 

Kézilabda Klubnak vissza nem 

térítendő támogatásként, melyet 

kizárólag a szentgotthárdi 

sportcsarnok befejezéséhez 

használhat fel. 

Elszámolás határideje: 

2020.12.31. 

A kivitelezésre vonatkozóan 

ajánlattételi felhívást küldtek ki, 

nyertes ajánlattevő: Szegletkő 

Generál Kft. Szerződéskötés 

folyamatban. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének férőhely-

bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 
164/2019. 153.985.599,- 153.985.599,- 0,- 

Elbírálás alatt 

Közreműködő Szervezet 

hiánypótlása teljesítve. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
elbírálás alatt 0,- 

Pályázó a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége, pályázat benyújtva 

2019. október 11-én. Az 

Önkormányzat 2,1 millió Ft 

támogatást nyújt a villamos 

tervezésre. Amennyiben a 

projekt nyer, és a költség 

elszámolható lesz a projekt 

keretén belül, az Egyesület 

visszafizeti a támogatást az 

Önkormányzatnak – támogatási 

szerződés előkészítve. 

 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése 

99/2019. KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
elbírálás alatt 1.227.887,- Ft 

Pályázó: PKKE, a pályázatot 

2019. október 31-én 

benyújtottuk, elbírálás alatt. 

 

 

 



 

 
 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, 

továbbá a vállalkozásokba delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, 

ellenőrző testület munkájáról. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok 

ellátásáról és az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

munkájáról. 

 
BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével működő 

gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, alapítványok erdőgazdálkodó egész évi 

tevékenységét. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is beszámolót kértünk az 

érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve elnöktől, igazgatósági tagtól valamint az 

alapítványok ellenőrző testületeitől is. 

 

 A 2019. évben is folyamatos volt a kontroll a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságaink vonatkozásában, hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított 

vállalkozástól folyamatosan kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, likviditási tervet, így 

tehát rendszeresen értesülünk a vállalkozások helyzetéről. 

  

Mostani beszámolási kötelezettségének szinte minden megkeresett eleget tett, a SZIP Kft. 

Felügyelő Bizottságától nem érkezett beszámoló. A mellékletben együtt láthatunk minden 

vállalkozást, társadalmi szervezetet, felügyelő bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek 

önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.    

 

- A Gotthárd-Therm Kft –nél szervezeti változás nem történt. A CHF alapú kötvény 

kiváltásra került HUF hitelre. A Kft. kitermelte a működési költségeket, likviditási és 

fizetési problémái nem voltak. Saját erőből végezte el a kitűzött kisebb fejlesztési és 

karbantartási munkákat. 

 

- A VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt 207 településen biztosítja az ivóvíz ellátást. A 

Társaság 2018. április16.-tól kezdődően foglalkoztat nyugdíjas munkavállalókat, a 

jelentkező munkaerőhiányt is ez enyhíteni tudja, ami jelentős kihívás számukra. 2019. 

októberében megkezdték a térinformatikai rendszer fejlesztését. Az informatikai 

fejlesztéssel összhangban egy új, gépjármű nyomkövető rendszer bevezetését is tervezik, 

mely a helymeghatározáson kívül egyéb ellenőrzési lehetőségeket is biztosítana. 

Társaságuk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést 

befolyásoló esemény egyik üzletágban sem volt. 

 

- A SZET Szentgotthárdi Kft-ben a 2018. évihez képest pénzügyi-gazdasági téren jelentős 

változás nem történt, kisebb árbevétel és kisebb nyereség elérésére került sor. A Kft 

eredményesen látta el az önkormányzat által rábízott feladatait, de nagyobb piaci nyitás 



 

 
 

2019-ben nem történt. A foglalkoztatottak száma nőtt (85 fő), jövőre létszámcsökkentést 

terveznek. A társaság fejlesztési tartalékot képzett a következő évi beszerzéséhez. 

 

- A SZIP Kft-nél jelentősebb változás nem történt sem pénzügyi-gazdasági téren. 

Értékesítésre került az 1608 hrsz-ú terület. 

 

- A Régióhő Kft.-nél jelentős változás nem történt a tavalyi állapothoz képest, csak 

annyiban, hogy csökkent a foglalkoztatott létszám illetve változott a könyvelést végző 

vállalkozás. Sor került osztalék kivételére. 

 

A fenti cégek az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, tartják, 

gördülékeny és folyamatos a munkakapcsolat, sőt egyes cégek esetében – a beszámoló véleménye 

szerint – példaértékű, előremutató. Egyes cégekkel napi munkakapcsolatban vagyunk. Egy Kft. 

(Gotthárd-Therm Kft.) jelezte, hogy az önkormányzattal való kapcsolata lényegesen nem változott, 

az információ áramlás terén előre lépés szükséges. Egy másik Kft. (SZIP Kft) jelezte, hogy a 

lehetséges befektetőkkel, illetve vállalkozásokkal olyan tárgyalások folynak, amiről a másik félnek 

nincsenek információi. 

 

Az erőgazdálkodási feladatokról Kiss János állított össze hónapokra lebontott beszámolót. Az 

eltelt időszakban az erdőgazdálkodást érintő törvényi változások nem jelentkeztek, a munkát a 

hagyományos munkarend szerint végzi, rendszeresen egyeztetve a Jegyzővel és a Hatósági és 

Koordinációs Iroda vezetőjével. 

 

Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok munkájukkal 

megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl. Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve 

van olyan szervezet is, amely Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez 

csatlakozott alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van, aki 

városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy 

intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit (Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért). 

    

Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

elnökei illetve tagjai, igazgatósági tagja is a végzett munkájukról illetve két közalapítvány 

Ellenőrző Testülete, mely közül az egyik közös beszámolót készített a Közalapítvánnyal.  

 

Összességében átfogó, teljes képet kaptunk a beszámolók alapján a szervek tevékenységéről. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a 

Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd 

Szakképzéséért; 



 

 
 

- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, 

Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. Felügyelő 

Bizottságának elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

Ellenőrző Testülete; 

- az erdőgazdálkodó; 

2019. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a hatékony, jó 

együttműködésre 2020. évben is számít.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. november 28. 

 

         Huszár Gábor   

         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tárgy: 2020.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi Képviselő-testületi és 

állandó bizottsági munkaterveit. A kialakított gyakorlatunknak megfelelően a munkatervben a 

2021. januári ülés terve is szerepel. 

A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső 

bizottsági tagoktól, nemzetiségi önkormányzatoktól, önkormányzati és kistérségi 

intézményeinktől,  a törzskartól. 

Főleg az Önkormányzati Hivatal vezetőitől és képviselőktől kaptunk javaslatot a munkatervhez. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.        

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.évi munkatervét és az Önkormányzat állandó 

bizottságainak 2020. évi munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester    

 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

 

         Huszár Gábor   

                              polgármester    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. ÉVI 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I. 

 

A képviselő-testület ülései és azok napirendje: 

 

 2020. január 29. 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. 

2. Szentgotthárd Város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája. 

3. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó 

tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport 

finanszírozás áttekintése.  Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.  

                           

 2020. február 26. 

 

1. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2019. évben 

végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2020. évi munkatervéről. 

Tájékoztató a 2020. évi városi rendezvénytervről. 

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

3. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 

                       

 2020. március 25.  

        

1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2019. évi 

munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2020. évben. 2020. 

évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása. Civil Koncepció megvalósulása. 

2. Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Koncepciójának felülvizsgálata. Beszámoló a 

városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 

2020. évi munkatervéről. 

3. Szentgotthárdi Ipari Park helyzetének áttekintése, vállalkozások számbavétele, 

ingatlanhasznosítások, megvalósult fejlesztések.  

 

 2020. április 29. 

 

1. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.  

2. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.                           

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárszámadása. 

4. Értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról. 

                 

 

 2020. május 27. 



 

 
 

 

1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Az önkormányzati lakások 

hasznosításának tapasztalatai a 2019. évben. 

2. Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a Hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről. Szentgotthárd város egészségügyi ellátásának áttekintése. EFI 

működésének tapasztalatai. 

3. Beszámoló a Nyugat Pannon Járműipari Központ tevékenységének tapasztalatairól. 

 

 2020. június 24.                   

     

1. A településrészek helyzetének vizsgálata. Beruházások, felújítások az elmúlt 10 évben 

a városrészeken. Szükségessé beruházások, fejlesztések a városrészeken.  Közterületek 

karbantartása a városrészeken.  

2. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Helyi Értéktár 

Bizottság beszámolója a végzett munkáról. Érték megőrzés, Helyi Értéktár 

létrehozásának tapasztalatai. 

3. Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, 

különös tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással, a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. Klímastratégiai Cselekvési 

Terv készítése. 

                   

 2020. július, augusztus ülésszünet 

 

 

 2020.szeptember 16. 

 

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.              

2. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 

végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 

3. Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde munkájáról. 

4. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv 

megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata. 

5. Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről.  

 

 2020. október 28. 

 

1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése, új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló 

földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 

2. A közlekedés és a gyalogos közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól.               

 

 2020. november 25. 

 



 

 
 

1. 2021.évi költségvetés előkészítése. 

2. Beszámoló Szentgotthárd város 2020. évi Energiaracionalizálási Programterve 

teljesítéséről és a 2021. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei.       

 

 2020. december 16. 

 

1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról, a 

vállalkozásokba a testület által delegáltak beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási 

feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 

munkájáról. 

2. 2021. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

3. Beszámoló a 2020.évi közbeszerzésekről. 

4. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2020. évi tevékenységéről. 

 

 2021. január 27. 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése. 

2. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 

3. A helyi adózás tapasztalatai 2020-ban. A Helyi adózók körének bemutatása. A helyi 

adóbevételek szerepe Szentgotthárd Város önkormányzatának gazdálkodásában. 

 

Minden nyílt ülés után közmeghallgatást tartunk. 

 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

 

                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                        polgármester      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK 

2020. ÉVI 

MUNKATERVE 

 

         

A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének munkaterve alapján átruházott hatáskörben dönt lakásügyekben, az alábbi munkatervi 

feladatok, napirendek előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz 

részt, illetve tárgyalja meg a következő témákat: 

 

 2020. január 28. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.     

      

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Szentgotthárd Város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája. 

     

 2020. február 25. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

2. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 

      

 2020. március 24. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2019. évi 

cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása. Civil Koncepció megvalósulása. 

2. Szentgotthárdi Ipari Park helyzetének áttekintése, vállalkozások számbavétele, ingatlan 

hasznosítások, megvalósult fejlesztések.  

 

 2020. április 28. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárszámadása. 

 

Napirend megtárgyalásával: 



 

 
 

 

1. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.  

 

 2020. május 28. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Az önkormányzati lakások 

hasznosításának tapasztalatai a 2019. évben. 

2. Beszámoló a Nyugat Pannon Járműipari Központ tevékenységének tapasztalatairól. 

 

 2020. június 23. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. A településrészek helyzetének vizsgálata. Beruházások, felújítások az elmúlt 10 évben 

a városrészeken. Szükségessé beruházások, fejlesztések a városrészeken.  Közterületek 

karbantartása a városrészeken. 

2. Beszámoló Szentgotthárd  város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, 

különös tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. Klímastratégiai Cselekvési 

Terv készítése. 

 

 2020. július, augusztus ülésszünet 

 

 2020. szeptember 15. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

 

Ellenőrzéssel: 

 

1. Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 

érvényesítésének ellenőrzése a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

             

 2020. október 27. 

 

Napirend megtárgyalásával:            

  

1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése, új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló 

földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 

2. A közlekedés és a gyalogos közlekedés helyzete Szentgotthárdon.              

 



 

 
 

 2020. november 24. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. 2020.évi költségvetés előkészítése. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló Szentgotthárd város 2020. évi Energiaracionalizálási Programterve 

teljesítéséről és a 2021. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei.       

                     

 2020. december 15. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. 2021.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.        

2. Beszámoló a 2020.évi közbeszerzésekről. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról a 

vállalkozásokban a testület által delegáltak beszámolója. Beszámoló az 

erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 

alapítványok munkájáról. 

2. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2020. évi tevékenységéről. 

 

 2020. január 27. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel véleményezéssel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetése. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 

2. A helyi adózás tapasztalatai 2020-ban. A Helyi adózók körének bemutatása. A helyi 

adóbevételek szerepe Szentgotthárd Város Önkormányzatának gazdálkodásában. 

 

 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

 

                                                                                                   Kovács Márta Mária 

         bizottsági elnök 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 
 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és SZOCIÁLIS ÜGYEK 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2020. ÉVI 

MUNKATERVE 

 

 

Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, 

napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá átruházott 

hatáskörben dönt a városi sportegyesületek költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati 

keret felosztásáról, elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.  

 

 2020. január 27. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetése. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Szentgotthárd Város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája.  

2. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, 

a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport finanszírozás 

áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.  

 

 2020. február 24. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2019. évben 

végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2020. évi munkatervéről. 

Tájékoztató a 2020. évi városi rendezvénytervről.                    

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.  

3. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 

 

 2020. március 23. 

                                                                                                                                                                              

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2019. évi 

munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2020. évben. 2020. 

évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása. Civil Koncepció megvalósulása. 



 

 
 

2. Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Koncepciójának felülvizsgálata. Beszámoló a 

városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 

2020. évi munkatervéről. 

 

Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal: 

 

1. 2020. évi sporttámogatás elosztása.              

  

 2020. április 27. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.   

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének zárszámadása.     

3. Értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról. 

             

 2020. május 25. 

 

Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel: 

 

1. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért”, a 

„Szentgotthárd Közoktatásáért” és a „Szentgotthárd Testnevelési és Sport” díjakra.      

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a Hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről. Szentgotthárd város egészségügyi ellátásának áttekintése. EFI 

működésének tapasztalatai. 

               

 2020. június 22. 

   

Napirend megtárgyalásával:       

          

1. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről Helyi Értéktár Bizottság 

beszámolója a végzett munkáról. Érték megőrzés, Helyi Értéktár létrehozásának 

tapasztalatai. 

              

 2020. július, augusztus ülésszünet 

 

 2020. szeptember 14. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 



 

 
 

2. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 

végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.       

3. Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde munkájáról. 

4. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv 

megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.  

5. Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről.  

 

 2020. október 26. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól.               

         

 2020. november 23.  

 

Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal: 

 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

 

Napirend megtárgyalásával:     

               

1. 2021. évi költségvetés előkészítése. 

 

 2020. december 14. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. 2021.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról, a 

vállalkozásokban a testület által delegáltak beszámolója. Beszámoló az 

erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 

alapítványok munkájáról. 

2. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2020. évi tevékenységéről. 

 

 2021. január 25.  

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése.            

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás működéséről. 



 

 
 

 

     

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

 

                                                                                            Dr. Haragh László 

                                                                                             bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.  

 

A Kbt. 4. § (1) bekezdése alapján a meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt.-ben 

ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési 

eljárást, az építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

Közbeszerzési értékhatárok: A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság számára, 

hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat minden év 

elején tegye közzé a honlapján. Ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság Elnöke minden év 

elején kiad egy tájékoztatót az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokról. Az uniós 

közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság az irányelvekben meghatározott eljárás szerint 

főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a 

Világkereskedelmi Szervezet keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban 

rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy 

az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi 

közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva. A 

legutóbbi felülvizsgálatra 2017. év december 20-án került sor, ekkortól két éves időtartamra 

állapították meg. A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a 

költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-ban szerepeltek a 2019. évre vonatkozó 

közbeszerzési értékhatárok, amelyek a 2018. évi értékhatárokhoz képest nem változtak. 

 

2018 áprilisától a közbeszerzési eljárás - rendkívül szűk kivételi körtől eltekintve - kizárólag 

elektronikus úton folytatható le. A szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő rendszer 

pontosan dokumentálja, naplózza és tárolja az eljárási cselekményeket.  

A 2018. márciusi ülésén az önkormányzatra, illetve önkormányzati hivatalra elfogadott 

közbeszerzési szabályzatok 1. számú függeléke tartalmazza az irányadó közbeszerzési 

értékhatárokat. A fent leírtak alapján, mivel a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest 

nem változnak, ezért a szabályzatok 1. számú függeléket nem kell aktualizálni. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2019. évben lefolytatott eredményes 

közbeszerzési eljárásai: 

 

1. „Szentgotthárdi Alpokalja Motel vízi megállóhely fejlesztése” 



 

 
 

 

Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített 

feltételek fennállása alapján az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt 

közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő 

közvetlen kiküldésre 2018. december 22-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A 

nyertes ajánlattevővel, az SZET Szentgotthárdi Kft.-vel 2019. január 17-én kötöttük meg a 

vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2019. február 15-én 2396/2019. 

iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése 

megtörtént. 

 

2. „A Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakított 

202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése” 

 

Az árubeszerzés tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet szerinti tárgyalásokat 

is magában foglaló eljárás indított. Az eljárást megindító felhívás kiküldésre 2018. december 20-án 

került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az Iroda 2000 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2019. március 29-én kötöttük meg a vállalkozói szerződést. 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2019. április 05-én 24496/2018. iktatási számon jelent 

meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése megtörtént. 

 

3. „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” II. ütem - TOP-1.1.1-

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”  

 

Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete 

szerinti tárgyalásokat is magában foglaló eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a 

kiküldésére 2019. június 04-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes 

ajánlattevővel, az UTPLAN ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 2019. szeptember 27-én kötöttük 

meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2019. október 15-én 

10458/2019. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházások 

szerződésszerű teljesítése még folyamatban van.  

 

4. „TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében „Interaktív IDŐutazó 

Múzeum építése Szentgotthárdon” 

 

Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített 

feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt 

közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő 

közvetlen kiküldésre 2019. szeptember 13-án került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A 

nyertes ajánlattevővel, az TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 2019. október 11-én kötöttük 

meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2019. október 15-én 

20098/2019. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű 

teljesítése még zajlik.  

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2019-ban nem volt közbeszerzési eljárása. 

 



 

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2019-ban eddig 13 ülést tartott, 

amelyen 15 db határozatot hozott. 

 

Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési 

szabályzata értelmében a nettó 5.000,- e Ft-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás lezárásával 

kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak az értelmében a 

Közbeszerzési Bizottság 3 db, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés esetében 

hozta meg az eljárást lezáró döntést. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2019. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2019. november 28. 

 

           
         Doncsecz András 

                                                                                                     városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tárgy. A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződés 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények 

A Képviselő-testület alakuló ülésén tagjai sorából Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek 

Tanácsnokát választotta meg – ennek érdekében az önkormányzat SZMSZ-ét is kiegészítette.  

Az elfogadott testületi határozat értelmében el kell elfogadni a tanácsnokkal kötendő feladat 

ellátási szerződést. 

A tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződésről 

SZMSZ-ünk így szól a tanácsnok kapcsán: 

„73. § (1) A tanácsnokká választott képviselőnek az általa felügyelt szakterületen speciális 

ismeretekkel vagy ehhez szükséges iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. A tanácsnokkal – 

megválasztása után – részletes feladat ellátási megállapodást kell kötni. A tanácsnok által felügyelt 

feladatkörökben csak támogatásának megszerzése után lehet előterjesztést tenni a testülethez.” 

Emiatt kell a tanácsnokkal feladat ellátási szerződést kötni. 

A feladat ellátási szerződés tervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 

javaslatról dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, 

Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnokával megkötendő feladat ellátási szerződést az Előterjesztés 

1. számú melléklete szerint jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. november 29. 

 

         Huszár Gábor  

                                                                                                      Polgármester   

                          
Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 
 

1. számú melléklet 

Feladat-ellátási SZERZŐDÉS 

Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnoki feladatokra 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. – 

képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester), – a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről  

 

Dr. Sütő Ferenc (9970 Szentgotthárd, Bethlen utca 21.), Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek 

Tanácsnoka (továbbiakban említve Tanácsnok) 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete alakuló ülésén a 188/2019.számú 

határozatának 3. pontjával választotta meg a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnokát. 

2. A Tanácsnoki megbízás Dr. Sütő Ferenc képviselő-testületi tagságának idejére jön létre, így a 

képviselő-testületi tagság megszűnése esetén minden külön jogcselekmény nélkül automatikusan 

megszűnik.  

A megszűnés további esetei:  

-- a képviselő a tanácsnoki tisztségéről lemond,  

--  a tanácsnoki megbízást a Képviselő – testület visszavonja. A Képviselő – testület bármikor 

dönthet a tanácsnoki pozíció megszüntetéséről.  

 

 

3.  A Tanácsnok a következő feladatokat látja el: 

- A ciklus során cél egy korszerű, minden területre kiterjedő, modern és megvalósítható Városi 

Ifjúsági Koncepció és Ifjúsági Cselekvési Terv megalkotása, aminek kidolgozásában a Tanácsnok 

is részt vesz. 

- A ciklus során a Szentgotthárdon élő valamennyi nemzetiséggel olyan cselekvési tervet kell 

elfogadni, ami reálisan megvalósítható, előre mutató, a nemzetiségek értékeit megismerteti, 

megőrzésüket segíti – összességében a nemzetiségi lét jobb minőségét teszi lehetővé. Erre 

mindhárom nemzetiség esetében külön cselekvési tervet kell készíteni és el kell kezdeni ezek  

megvalósítását. A Cselekvési Terv kidolgozásában a Tanácsnok is részt vesz. 

- A ciklus során a 2020. évben el kell készíteni az Egyházak helyzete, az önkormányzattal való 

együttműködés új rendje Szentgotthárdon című előterjesztést, melynek kidolgozásában a 

Tanácsnok is részt vesz. Ennek eredményeképpen új irányokat is meg kell határozni az egyházak 

és az önkormányzat kapcsolatában. 

- Boldog Brenner János Emlékezete elnevezéssel elindított fejlesztésekben elsősorban az országos 

egyházi szervezetekkel kell kialakítani olyan kapcsolatrendszert, ami szintén segíti a szentgotthárdi 

elképzeléseket. Az országos egyházi vezetéssel való jó, konstruktív kapcsolatok kialakításában, a 

kapcsolatok erősítésében a polgármester iránymutatásai alapján a Tanácsnok aktív szerepet vállal. 



 

 
 

- A vallási turizmus fellendítése érdekében a Tanácsnok lehetőségeihez mérten törekszik az 

egyházi kapcsolatok erősítésére az egyházmegyén és Szentgotthárdon kívüli lehetőségek 

keresésével és kapcsolatok kialakításával is. 

- Személyesen képviseli az önkormányzatot minden a tanácsnoki feladatok közé tartozó 

mindhárom terület szempontból jelentős ügyben és kérdésben.  

- szervezi és ellenőrzi a három területen felmerülő ügyekben hozott jogszabályok önkormányzat 

általi végrehajtását – ennek során kapcsolatot tart elsősorban a Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági és Koordináció vezetőjével nemzetiségi ügyekben, az Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezetőjével az ifjúsági és egyházi ügyekben és a jegyzővel. 

- ellátja Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöki feladatait. 

- kapcsolatot tart a Szentgotthárdon működő nevelési-oktatási intézményekkel.  

- tanácskozási joggal részt vehet tanácsnoki minőségében a nemzetiségi önkormányzatok ülésein 

és véleményt nyilváníthat. 

- az általa képviselt területek szempontjából véleményt nyilváníthat bármely önkormányzati 

koncepcióról. 

- véleményez minden településfejlesztési tevékenységet az általa felügyelt területek szempontjából 

– ennek során kapcsolatot tart a Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági csoportjával is; 

- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít az általa koordinált három területet érintő kérdésekben; 

- figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati 

végrehatásának alakulását; 

- a polgármester meghatalmazása alapján a polgármester személyes képviseletének ellátása, 

szakmai és politikai egyeztetések lebonyolítása ifjúsági, egyházi és nemzetiségi ügyekben, 

- valamennyi általa felügyelt területtel kapcsolatos ügyekben előterjesztéseket, ajánlásokat, 

javaslatokat tesz a képviselő-testület felé, 

- képviseli az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontokat az önkormányzati döntések 

előkészítésében, 

- elősegíti az ifjúság helyzetét javító pályázatok kidolgozását, kapcsolatot tart a Közös 

Önkormányzati Hivatal pályázatíró csoportjával. 

- segíti a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, koordinálja a képviselő-testület és a 

nemzetiségi önkormányzatok közötti információáramlást, 

- kapcsolatot tart – a Polgármester egyetértésével, felhatalmazásával – a Szentgotthárdon 

élő nemzetiségek Magyarországon működő (anyaországi) diplomáciai képviseleteivel, 

azok vezetőivel, 

 

4.)  A Tanácsnok a Képviselő-testület által kapott megbízás alapján, a Képviselő-testület által 

meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról szükség szerint, de évente legalább egyszer 

írásban beszámol. 

  

 

5.) A Tanácsnoknak a Képviselő-testület, bármely feladatkörébe tartozó területet érintő további 

feladat ellátására utasítást adhat, az utasítás végrehajtásáról pedig őt beszámoltathatja.  

 



 

 
 

6.) A Tanácsnok a feladatellátásért az önkormányzat rendelete szerinti juttatásban részesül, melyre 

a megválasztása napjától kezdődően jogosult. 

 

7.) Felek a jelen megállapodásban külön nem említett kérdésekben a Polgári törvénykönyv, 

Magyarország  Helyi Önkormányzatairól, Szentgotthárd Város Önkormányzatának SZMSZ-e és a  

képviselő - testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni 

juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) Önkormányzati  rendelet előírásait tekintik 

irányadónak.  

 

8.) Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá 

 . 

Szentgotthárd, 2019. 

 

 

……………………………………………                    ………………………………………... 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                           Dr. Sütő Ferenc          

 Képv.: Huszár Gábor  polgármester                           Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek  

                                                                             Tanácsnoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tárgy: 2020. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

  2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves ellenőrzési terv 

elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára 

2020. évre vonatkozóan.  

I. Bevezetés  

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a Stratégiai Ellenőrzési Terv (1. sz. melléklet), a belső 

ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) és a kockázatelemzés alapján 

felállított prioritások (3. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés Önkormányzati 

Társulás szintjén szervezett. A 4. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadandó belső 

ellenőrzési terv Szentgotthárd vonatkozásában.  

Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves 

tervbe a jegyző és vezetők javaslatai beépítésre kerültek. Az év során az itt feltüntetetteken felül 

folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt. 

 

Belső ellenőr alkalmazásával kell gondoskodni az önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119.§-a alapján. 

Ezt az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban oldja meg. A belső 

ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el köztisztviselői jogviszonyban, akinek tartós 

távolléte idején a Társulás külső szolgáltatóval látja el a feladatot. A törvényeknek megfelelően 

jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Mötv., a Bkr. és a 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a 

Belső ellenőrzési stratégia 2019-2022. című dokumentumban megfogalmazottakra. Az ellenőrzési 

feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. 

Az ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további ágazati jogszabályok is 

meghatározóak. 

Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt 

venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű, 

átfogó értékelését. 

 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések 

Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: 

 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra, 

 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő 

kockázatok elemzését, 



 

 
 

 összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az 

elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén, 

 törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó 

területek minél nagyobb mértékű lefedésére. 

 

A tervezett ellenőrzések tárgya és célja 

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Bkr. 33. §-ában előírtak szerint összeállított 

ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy: 

 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági 

háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere 

alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására? 

 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek 

feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és 

azok eredményessége megfelelő-e? 

 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés 

végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen 

végezték-e? 

 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően 

kerültek-e végrehajtásra? 

 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és 

okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az 

elvárásoknak? 

 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység 

dokumentálása előírásszerű-e? 

 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a 

követelményeknek? 

 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a 

szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, 

megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)  

 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések 

eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e? 

 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló 

revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra. 

A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok 

indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását. 

 

II. Várható szakmai hatások 

Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és az 

Önkormányzati Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a szabályszerűségi, 

szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.  

 

III. Kapcsolódások 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv megfelel az államháztartásért felelős miniszter által javasolt 

feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a 

követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EU-

konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.  

 



 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen, különös tekintettel a Bkr. 32. § (4) 

bekezdésére, mely szerint helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú 

melléklete szerint. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 Kern Henrietta – mb. belső ellenőr 
 

Szentgotthárd, 2019. november 22. 

 

                                                                                                                      Huszár Gábor  

                                                                                                                       polgármester   

Ellenjegyezte: 

                             

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Stratégiai Ellenőrzési Terve 

2019 – 2022. 

 

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 

 munkahelyteremtés elősegítése [befektetés ösztönzés: ipari területek biztosítása, 

üzemcsarnokok építése,] 

 turizmus fejlesztése és ösztönzése [sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló 

rendezvények megjelenítése, meghonosítása] 

 a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése 

 a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok, mozi 

színház, koncertek, kiállítási terek] 

 vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése] 

 szellemi tőke letelepedésének támogatása  

 lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása 

 az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása 

 városi mobilitás, közösségi közlekedés javítása, fejlesztése; járdák, úthálózat 

felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források igénybe 

vételével] 

 infrastruktúra fejlesztése  

 kereskedelem/vendéglátás [további kereskedelmi egységek kialakítása; helyi termékekkel 

való kereskedés feltételinek javítása; szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi 

kereskedelmi-, és vendéglátó vállalkozásokkal]  

 a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek 

beilleszkedésének elősegítése 

 az egészségügy ellátási színvonalának fenntartása, elsődlegesen az ellátások 

költséghatékony módon való megszervezésével 

 a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és 

szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése; 

sportturizmus fejlesztése, a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása  



 

 
 

 környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés 

 együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel  kölcsönös előnyök alapján 

 térségi együttműködés erősítése 

 

A belső ellenőrzés stratégiai céljai 

Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési 

hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni: 

 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan 

betartása. 

 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni azok 

megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban. 

 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata. 

 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége. 

 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi 

javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban. 

 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes 

végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a 

rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata. 

 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás 

szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a 

racionális feladatellátás szorgalmazása. 

 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy 

elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél 

eredményesebb működést.  

 Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a 

racionálisabb működés biztosítása érdekében. 

 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok 

áttekintése. 

 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, 

feltárása érdekében.  



 

 
 

 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, a 

ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése. 

 Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és 

kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.  

 A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési 

kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése. 

 

A belső kontrollrendszer általános értékelése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső 

kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek 

belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a 

szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban 

mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok 

aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és 

szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését. Ezen 

elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen 

végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért 

következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget 

nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat 

megszűntetése. 

A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden évben 

felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani. 

Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi 

előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője 

köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső 

kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló benyújtásával 

párhuzamosan kell megtenni.  



 

 
 

Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső 

kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési 

kötelezettségre. 

 

A kockázati tényezők és értékelésük 

A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden 

évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és 

a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató 

folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a 

közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra 

kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások 

tükrében. 

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami 

befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges 

jellemzője van: 

 a bekövetkezésének valószínűsége, 

 a bekövetkezés hatása. 

 

Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések 

elérését: 

 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a 

szabályzatok megfelelő aktualizálása; 

 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok 

ellátásához; 

 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések, 

az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok; 

 szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és megszervezésének 

korlátai]; 

 személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a 

szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a 

feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége]; 

 kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya]; 



 

 
 

 belső szabályozás komplexitása 

 

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv 

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai 

gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. 

A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, 

illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.  

A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység 

minőségének javítása érdekében.  

A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az 

önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a 

működésüket. 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb 

szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.  

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni: 

 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos 

bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását; 

 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység 

hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni. 

 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 

szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek 

belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7.§ 

alapján a belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzésként - legkorábban a bejelentést megelőző 

egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben - ÁBPE-továbbképzés I. képzésen és az 

ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal - 

ÁBPE-továbbképzés II. - Belső ellenőrök részére képzésen köteles részt venni. 

 

Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény 

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású 

belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.  



 

 
 

A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak 

megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma 

(SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].  

A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal 

ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól). 

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen  

(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg 

nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. évben a fentiekben 

említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett. 

 

A főállású belső ellenőr 2016-tól tartósan távol van, ezért az önkormányzat a feladatot a belső 

ellenőrök nyilvántartásában szereplő más belső ellenőr főállású alkalmazásával illetve ennek 

megszűnését követően külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján látja el.   

 

Tárgyi és információs igény 

A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel 

dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén 

rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés, 

vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.  

A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjármű-

használat költségeinek megtérítésére.  

Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.  

A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt, 

tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális 

témákat].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. számú melléklet 

 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2020. 01. 01 – 2020. 12. 31.) 

Naptári napok száma: 366 nap/fő 

szombat, vasárnap   104 nap/fő 

fizetett ünnepek  8 nap/fő 

Munkanapok száma:  254 nap/fő 

betegség, egyéb  16 nap 

szabadság  23 nap 

továbbképzés, beszámolók  25 nap 

2021. évi éves ellenőrzési terv 15 nap 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata 10 nap 

 

Revizori napok száma: 165 nap/fő 

Revizori létszám: 1 fő 

 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 165 nap = 165 revizori nap 

 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:     165 nap 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (15%):    -25 nap 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:     140 nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. számú melléklet 

 

 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 

 

Ellenőrizendő 

folyamatok 

Kockázatelemzés 

Célra 

gyakorolt 

hatása 

[magas(5) – 

közepes (3) – 

alacsony (1)] 

 

Bekövetkezésének 

valószínűsége 

[magas (5) – 

közepes (3) – 

alacsony (1)] 

Pont 

1. 2019. évi 

közbeszerzési 

eljárások ellenőrzése 

- Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

(Szentgotthárdi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal) 

5 3 15 

2. 2019. évi 

utóellenőrzések 

(Szentgotthárd és 

Térsége 

Önkormányzati 

Társulás) 

3 3 9 

 

 



 

 
 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2020. 

 

Sor- 

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés célja,  

módszerei, ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított kockázati  

tényezők 

Az 

ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az 

ellenőr

zésre  

fordíta

ndó  

kapacit

ás  

(ellenőr

i nap) 

 

1. Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

(Szentgotthárdi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal) 

2019. évi 

közbeszerzési 

eljárások ellenőrzése  

Célja: a közbeszerzésekre 

vonatkozó előírások teljes 

körűen betartásra kerüljenek, 

megfelelő kontrollfolyamatok 

működjenek, az ellenőrzések 

által feltárt hiányosságok 

megszüntetése 

Ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás 

változása 

● vonatkozó jogszabály 

előírásainak figyelmen 

kívül hagyása 

● adatszolgáltatások nem 

teljesítése, illetve nem 

pontos teljesítése 

● a beszerzések, 

beruházások nem 

szabályszerű bonyolítása 

● a források gazdaságtalan, 

szabálytalan felhasználása 

rendszer- 

ellenőrzés 

2020. I. negyedév 25 nap 

 

2. Szentgotthárd és 

Térsége 

Önkormányzati 

Társulás települései 

2019. évi 

utóellenőrzések 

Célja: 2019. évben lefolytatott 

ellenőrzések megállapításainak 

felhasználása, hasznosulása  

Ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● az ellenőrzések során  

feltárt hiányosságok, 

javaslatok az idő folyamán 

nem valósultak meg 

szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

2020. év 

IV. negyedév  

  15 nap 



 

 
 

Szentgotthárd, 2019. november 22. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

 

                      _____________________________ ________________________ 

 Kern Henrietta Dr. Dancsecs Zsolt 

                         mb.   belső ellenőrzési vezető        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve alapján „Az 

önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése” c. vizsgálat lefolytatásra került.  

 

Az ellenőrzés célja volt a benyújtási és elbírálási folyamatok áttekintése, az előírásoknak való 

megfelelés, illetve annak feltárása, hogy jogszabályi feltételeknek megfelelően történik-e a 

lebonyolítás. Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó volt. A jelentésben leírtak alapján 

összességében megállapítható, hogy a pályázati eljárások a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően zajlanak.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzati 

ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. novemeber 27. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

 Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: Szt/5037-5/2019. 

Ellenőrzés száma: BE-03/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

 

 

 

Belső ellenőr 

Kern Henrietta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 

Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése 

 

 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzést végző:  Kern Henrietta 

    mb. belső ellenőr 

Az ellenőrzés célja:  

 előírásoknak való megfelelés 



 

 

 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások (Szentgotthárd Város Önkormányzata) 

 

Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése 

Ellenőrzött időszak: 2018. év  

Ellenőrzés kezdete és vége: 2019.10.28. – 2019.11.29. 

  Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: komplex ellenőrzési módszer 

 

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi Éves Ellenőrzési Terve 

 

Előírásoknak való megfelelés 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője   

Dr. Gábor László – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások Vezetője 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzésére Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2019. évi Éves Ellenőrzési Terve alapján került sor.  

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.234561


 

 

A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján került 

lefolytatára, mely során az ellenőrzés arra irányult, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a 

hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Az ellenőrzés során vizsgálatra került, hogy a pályázat helyi lebonyolítása megfelel-e a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer eljárásrendjének, a pályázatok elbírálása során érvényesülnek-e 

a jogszabályokban és helyi szabályzatban foglaltak.  

 

I. szakasz: A pályázat kiírásától a végleges támogatási listáig 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőkoktatási tanulmányainak 

támogatására.  

A pályázati kíírás értelmében a csatlakozás, az eljárásrendnek megfelelően, kizárólag a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa 

rendszer) valósulhat meg.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzati) Képviselő-testülete 

a 2018. szeptember 19-én tartott testületi ülésén, a 189/2018. számú határozatával döntött 

arról, hogy  

1. csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.  

2. A támogatás összegét 500.000,- Ft-ban határozta meg a 2019. évi költségvetés terhére. 

3. A támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről a 

2018. október havi testületi ülést határozta meg.  

4. Elbírálásra felkérte az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát.  

 



 

 

Szengotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. függeléke 

tartalmazza a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét, mely szerint az 

Önkormányzati és térségi ügyek csoportja látja el a Bursa Hungarica Felsőkoktatási 

önkormányzati ösztöndíjrendszer lebonyolításával kapcsolatos önkormányati feladatok 

ellátása 

 

Az Önkormányzat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról (EPER-

Bursa rendszer) szóló nyilatkozatot a képviselő-testület döntésével a kiírt beküldési 

határidőben (2018. október 03-ig)  megküldte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

A Támogatáskezelő 2018. október 08-án visszaigazolta a csatlakozási nyilatkozat befogadását 

és a csatlakozást érvényesnek nyilvánította.  

 

A pályázat kiírásának határideje települési önkormányzat esetében 2018. október 5. volt, 

melynek az Önkormányzat eleget tett, hiszen 2018. szeptember 26-án – külön pályázati 

kíírásban megszövegezve – kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat. A pályázati kiírás 

megtalálható volt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében papíralapon 

illetve elektronikus formában Szentgotthárd Város honlapján (hivatal.szentgotthard.hu). A 

pályázati kiírás tartalmazta a kötelező tartalmi elemeket: 

1. A pályázók köre  

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje (a 2018. november 06-i határidő 

meghoszabbításra került 2018. november 13-ig)  

3. Az ösztöndíj időtartama 

4. A pályázat kötelező mellékletei 

 

A Képviselő-testület 2018. október 31-én tartott testületi ülésén, a 212/2018. számú 

határozatával döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőkoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az „A” típusú pályázat esetén 10 főt részesít 

ösztöndíjban, illetve ezen pályázat esetén 5.000,- Ft/fő/hó támogatást nyújt. Az első (5 havi) 

rész átutalási hatáideje 2019. január 31.  

 

A benyújtási határidőig 10 fő nyújtotta be a pályázatát az „A” típusú pályázatra. A „B” 

típusú pályázati kiírásra nem érkezett pályázat. A benyújtott pályázatok alakilag és tartalmilag 

megfeleltek a kiírásnak, a kötelező mellékletek szintén becsatolásra kerültek.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: 



 

 

Bizottság) hatáskörébe ruházza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálását. Ennek 

megfelelően a Bizottság 2018. november 26-án zárt ülésen tárgyalta a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat elbírálását.  

 

Az elbírálás során a Bizottság a Képviselő-testület 234/2013. számú határozatával elfogadott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának helyi szabályairól 

szóló Szabályzatban foglaltak szerint járt el. A Bizottság 2018. november 27-én külön-külön 

határozatban döntött az ösztöndíj személyenkénti megállapításáról, mely során 10 fő részére 

havi 5.000,- Ft ösztöndíjat állapított meg 10 hónapon keresztül. A Bizottság döntései ellen 

fellebbezés nem érkezett. Elutasított, érvénytelen pályázat nem volt. A Bizottság a 

határozataiban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényre hivatkozott, mely jogszabály azonban 2018. január 01. napjától 

hatálytalan. A jövőben a döntést megalapozó jogszabályok hatályosságára fokozottabb 

figyelmet szükséges fordítani a törvényesség érdekében. A határozatok postai úton, 

tértivevényes küldeményként megküldésre kerültek a pályázók részére. A Hivatal 

hirdetőtábláján illetve a helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalról nincs adat.  

 

Az Önkormányzat 2018. december 03-án az EPER-Bursa rendszerben érkeztette, 

ellenőrizte és elbírálta a beérkezett pályázatokat és a bírálati döntését a rendszerben rögzítette. 

A rendszerben való rögzítés határidőn belül (2018. december 06.) megtörtént.  

 

Az Önkormányzat az eredeti dokumentumokat (támogtott döntési lista, elutasított döntési 

lista, érvénytelen döntési lista, eredeti hallgatói jogviszony igazolás) 2018. december 03-án 

postai úton is megküldte a Támogatáskezelő részére.  

 

A Támogatáskezelő 2018. december 05-én értesítette az Önkormányzatot, hogy a beküldött 

döntési listát érkeztették és érvényesként befogadták az EPER-Bursa rendszerben. A döntési 

lista érvényes. 

 

 

II. szakasz: Pénzmozgás 

 

Az önkormányzati támogatási összeg első (5 havi) része határidőn belül, 2019. január 31-én 

került átutalásra a Támogatáskezelő számlaszámára. 



 

 

Az önkormányzati támogatási összeg második (5 havi) része határidőn túl, 2019. november 

12-én került átutalásra a Támogatáskezelő számlaszámára. 

 

Széll Kálmán Ösztöndíjpályázat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 10/2014. (III.27.) 

sz. önkormányzati rendeletet a „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról (továbbiakban: 

Rendelet).  

 

A Rendelet célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos, szentgotthárdi középiskolai tanulók 

tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,5-es átlag) rendelkeznek a 

szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a SZMSZC III. Béla 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban 

tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely 

tanulmányi-, művészeti-, vagy sport területen. 

Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első képzésben (alap-

mester és osztatlan képzés) résztvevő, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, 

nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói 

jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi hallgatók elismerésére is, akik számára 

Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során szakmai, 

tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését. 

Támogatott pályázók: középiskolás korosztályból 4+1 fő, a felsőoktatásban tanulmányokat 

folytatók közül 3 fő.  

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap 

Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó. 

 

A Széll Kálmán Ösztöndíjra pályázni kell. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évben március 12-én tette közzé a pályázati 

felhívást, mely megfelel a rendelet 5.§ (1) bekezdésének, mely szerint a pályázati felhívást az 

önkormányzat a helyben szokásos módon teszi közzé évente március 31-ig.  A pályázati 

felhívás a Rendeletben meghatározott elemeket tartalmazta. A pályázati felhívás közzétételre 

került a városi és intézményi hirdető táblákon, a helyi újságban és Szentgotthárd Város 

honlapján. Ezen kívül a város mindkét középiskolája tájékoztatta a diákjait a lehetőségről, 

illetve a Városi TV Híradójában is készült riport.  



 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje a Rendelet értelmében 2018. augusztus 31. volt.  

 

A megadott határidőig 3 fő középiskolás és 2 fő felsőoktatásban tanulmányokat folytató 

hallgató adta be a pályázatát. A pályázatok eredeti példányban kerültek benyújtásra a 

Rendelet 6.§-ban fogaltaknak megfelelően.  

 

A pályázatok elbírálását Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

felállított Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság végzi. A pályázatok elbírálásának határideje a 

Rendelet 7.§ (5) bekezdése szerint szeptember 30. A Bizottság 2018. szeptember 17-én 

tartotta meg ülését, ahol az 1/2018. számú határozatban úgy döntött, hogy valamennyi 

pályázót támogatják. (A Rendelet értelmében középiskolai tanulmányokat folytató pályázók 

esetében 4+1 fő, felsőoktatásban tanulmányokat folytató pályázók esetében 3 fő támogatására 

van lehetőség.)  

 

A sikeres pályázókkal az Önkormányzat megállapodást kötött.  A megállapodás tartalmazza, 

hogy a pályázó a Rendelet 8.§-9.§ alapján 2018. december 31-ig köteles benyújtania a 

pályázata szerinti pályamunkáját. A megállapodások a nyertes pályázók részére postai úton 

kerültek megküldésre.  

 

Az ösztöndíj folyósítása két részletben történik a nyertes pályázók részére. Az első részlet (5 

hónap) december 31-ig, a második részlet (5 hónap) március 31-ig. Amennyiben a nyertes 

pályázó a pályamunkáját nem nyújta be december 31-ig, a Rendelet 9.§-a értelmében az 

ösztöndíj megszűnik és az esetlegesen kiutalt első részlet visszafizetésére köteles a pályázó.  

Nem kerül folyósításra az ösztöndíj második része a Rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében, 

ha a Bizottság a beadott pályamunka színvonalát nem találja megfelelőnek.  

 

Az öt nyertes pályázó közül négy fő (2 fő középiskolás, 2 fő főiskolás) nyújtotta be a 

pályamunkáját 2018. december 31-ig.  A beadott pályámunkák a Rendeletben foglalt 

feltételeknek megfeleltek.  1 fő középiskolás nem küldte meg a kidolgozott pályamunkáját. 

Esetében a támogatás visszakövetelésére nem került sor, mivel a támogatás összegének első 

része nem került részére folyósításra.  

 



 

 

A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság 2019. január 28-án tartott ülésén az 1/2019. számú 

határozatával a négy beküldött pályamunkát jóváhagyta és egyben támogatta a pályázók 

részére az ösztöndíj második felének kifolyósítását.  

 

A pályamunkákat az Önkormányzat Szentgotthárd Város honlapján közzétette, melyek az 

ellenőrzés idején megtalálhatóak voltak.  

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-

hirdetmenyei/szell-kalman-osztondij-palyazat/beerkezett-palyamunkak-2018-.html 

 

Az ösztöndíjak első részének kifizetése 2019. január 08-án, második részének kifizetése 2019. 

március 28-án történt meg a nyertes pályázók részére. A kifizetések a Rendeletben megadott 

határidőn belül kerültek teljesítésre.  

 

Megállapítások összefoglalása: 

 

I. 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ellenőrzése során megállapításra került, 

hogy a pályázattal kapcsolatos feladatok lebonyolítása az eljárásrendnek megfelelően történt, 

valamennyi határidő betartásra került. A pályázati kiírások az előírt kötelező elemeket 

tartalmazták. A pályázatok elbírálása a jogszabályoknak és a helyi szabályzatnak megfelelően 

történt. A Bizottság a döntését postai úton közölte a pályázókkal. A támogatási összegek 

kifzetésése határidőben megtörtént.  

A belső ellenőrzés észrevétele a Bizottság  határozataival kapcsolatban, hogy határozatokban 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényre hivatkoznak, mely jogszabály 2018. január 01. napjától hatálytalan. A jövőben a 

határozat tartalmi elemeire fokozottabb figyelmet szükséges fordítani a törvényesség 

érdekében. 

 

II. 

A Széll Kálmán Ösztöndíjpályázat során megállapításra került, hogy a pályázat lebonyolítása 

a helyi rendeletnek megfelelően zajlott. A pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok a 

rendeltben foglaltaknak megfeleltek, az előírt  határidők betartásra kerültek. Az 

Önkormányzat a nyertes  pályázókkal az ösztöndíjról szóló megállapodást megkötötte, a 

Bizottság döntését a pályázókkal postai úton közölte. A beérkezett pályamunkákat a Bizottság 

jóváhagyta, az ösztöndíjak folyósítása határidőben megtörtént.  

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-hirdetmenyei/szell-kalman-osztondij-palyazat/beerkezett-palyamunkak-2018-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok-hirdetmenyei/szell-kalman-osztondij-palyazat/beerkezett-palyamunkak-2018-.html


 

 

 

Javaslat: 

1.  Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága fordítson nagyobb 

figyelmet a döntést megalapozó jogszabályok hatályosságára.  

 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

           Kern Henrietta 

         mb. belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd munkavállalói létszám 

alakulása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

I. Védőnői körzetek átcsoportosítása 
 

Jelen állapotban a NEAK-kal kötendő éves finanszírozási megállapodásban 5 fő látja el a 

védőnői feladatokat. Idén márciusban 1 fő védőnő távozott, azóta helyettesítéssel oldják meg 

a körzet ellátását. A körzetek és az oktatási intézmények aktuális létszámait áttekintve 

célszerűnek mutatkozik a körzetek átcsoportosítása az alábbiak szerint:  

- 1 iskolai- és ifjúsági körzet 

- 2 fő területi körzet  

- 1 vegyes: területi + iskolai körzet megbontásban. 

 

A gyereklétszám csökkenésére tekintettel a körzetek átcsoportosítására valószínűleg 

mindenképpen szükség lesz, ez most védőnő elbocsátása nélkül megoldható. A javaslat 

alapján tehát az eddigi 5 fő helyett 4 fő látná el a védőnői feladatokat a továbbiakban 

Szentgotthárdon.  

A Rendelőintézet intézményvezetője az eljárásrendnek megfelelően előzetesen elindította az 

engedélyezési folyamatot. Az előterjesztés megírásának idején a területi népegészségügyi 

osztály hozzájárulásával már rendelkezünk, de az országos tiszti-főorvosi véleményre még 

várunk. Reményeink szerint a testületi ülésig ez a hozzájárulás is megérkezik, ebben az 

esetben ezt a Képviselő-testületet erről tájékoztatjuk. Amennyiben a Képviselő-testület 

engedélyezi a változást, akkor a NEAK-kal kötendő éves finanszírozási megállapodást 

januártól eszerint módosítjuk – ezt is előkészítettük. 

 

II. A szakellátás munkavállalói létszámának változása 
 

A járóbeteg szakrendelés és gondozás feladaton 3 fő nyugdíjba ment, a Rendelőintézet 

munkavállalói létszáma pedig – a vonatkozó képviselő-testületi döntések alapján - 2019. 

novemberétől 2 fővel csökkent, továbbá a közfoglalkoztatott tevékenység is megszűnt az 

intézménynél 2019. márciusától. Az intézményvezető szerint mindez hosszútávon 

ellehetetleníti a szakdolgozói teendők beosztását és a szabadságok kiadását, a szakellátások 

megfelelő asszisztenciával történő ellátását sok esetben már csak az adminisztrációs kollégák 

beállításával tudja megoldani az intézmény. Mindezekre tekintettel arra kéri a fenntartót, 

hogy a szakellátáshoz 1 fő további létszámot engedélyezni szíveskedjen. 

 

A létszámemelés mellett szól: 

- az elmúlt évekhez képest kapacitáscsökkentés nem történt, 

- a szakrendelések ideje az orvosok jelenlétéhez igazodik, de a rendelés előtt és után is 

el kell látni adminisztrációs és egyéb tevékenységeket az adott rendelésen lévő 

asszisztensnek, 



 

 

- ágazatspecifikus munkakörökben (röntgen asszisztens – ionizáló sugárzás, labor – 

testnedvek vizsgálata) csak a teljes munkaidő meghatározott részét tölti a dolgozó 

(csak 6 illetve csak 7 órát), 

- a szakorvosi jelenlét következtében vannak zsúfolt és kevésbé zsúfolt napok, a 

rendelések 06.30 – 20.00 óra között zajlanak a hét folyamán, a szükséges asszisztensi 

jelenlétet mindezeket  figyelembe véve így szervezik a 40 órás munkahetet, 

- az egyes rendeléseken (nőgyógyászat, ultrahang, reumatológia) már jelenleg is 1 fővel 

működnek a korábbi 2 asszisztens helyett, 

- vannak olyan szakrendelések, ahol orvosi jelenlét nélkül is végeznek asszisztensi 

tevékenységet (fizikoterápia, pszichiátriai gondozottak otthoni ellátása), 

- vannak nagy forgalmú, beavatkozásokat végző rendelések, melyeken szükséges a 2 fő 

asszisztens – ez fontos azért is, mivel az intézmény finanszírozása teljesítmény alapú, 

- az EESZT (Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér) napi feladatainak ellátása, a 

szabadságok kiadása, az esetleges betegségek és a továbbképzések miatt távollévő 

alkalmazottak helyettesítése is megoldandó feladat a munkaszervezés során. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét megismerte és  

1.1. az országos tiszti-főorvos hozzájárulása esetén jóváhagyja, hogy a védőnői 

feladatellátás vonatkozásában 2020. január 01. időponttól 4 körzetben (1 iskolai- 

és ifjúsági körzet, 2 területi körzet, 1 vegyes: területi + iskolai körzet 

megbontásban) 4 fő (8 órában) lássa el a védőnői feladatokat Szentgotthárdon,  

1.2. továbbá engedélyezi, hogy a Rendelőintézet intézmény munkavállalói létszáma 

2020.01.01. naptól 1 fő (8 órás) asszisztensi álláshellyel bővüljön, vagyis az 

intézmény összes munkavállalói létszáma ettől az időponttól 30 főre változik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Klósz Beáta intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2019. november 04.  

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h.  



 

 

 

1.sz. Melléklet 

 



 

 

 

Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmazására  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv.) állapítja meg. A képviselő-testület a 

polgármester eredményesen és jól végzett munkáját jutalommal ismerheti el. 

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján: 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 

polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 

Huszár Gábor polgármester úr munkájára a 2019. évben is az volt a jellemező, hogy a nagy 

számú önkormányzati projektben felmerült számtalan olyan problémát kellett megoldani, 

amihez magas rangú vezetőkkel, minisztériumi  vezetőkkel, országos hatóságok képviselőivel 

kellett egyeztetni, a szentgotthárdi projektet előbbre vinni. Az ehhez szükséges személyi 

kapcsolatokat felvette miniszterekkel, államtitkárokkal stb. – ami nélkül több nagy projekt 

(Munkásszállás építése, kerékpárút fejlesztése, intézmények felújítása stb.) csak jelentős 

késéssel valósulhatott volna meg,  sőt esetenként akár le is állhatott volna.   

Igen lényeges az a munka is, amit a település társadalmának legtöbb csoportjával, rétegeivel 

való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében végzett, hiszen erre is nagy szükség van 

a település eredményes fejlesztése érdekében.   

 

Mindezek miatt javasolom, hogy Huszár Gábor polgármester részére munkáját elismerve a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezés és a bizottságok javaslatát figyelembe véve a képviselő-

testület egyösszegű jutalmat állapítson meg   

A jutalom maximális mértéke 6 havi illetményének megfelelő összeg (bruttó 598.300- Ft*6= 

3.589.800- Ft), melynek fedezete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében tervezve lett. 

Kérem az előterjesztés megvitatását 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére 2019. évi eredményes munkája elismeréseként bruttó 

........ - Ft egyszeri jutalmat állapít meg. A jutalom fedezete a 2019. évi bérmaradvány  

jutalomra tervezett összege. 

 

Határidő: a kifizetésre 2019. december 20. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Kovács Ágnes Eszter  pénzügyi vezető   h.       

 

Szentgotthárd, 2019. november 19. 

 

         Labritz Béla 

                 alpolgármester   



 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Közlekedéssel kapcsolatos kérdések 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2019. december 11-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. novemberi ülésén 

tárgyalta a közlekedés helyzete című előterjesztést. 

A Képviselő-testület 194/2019. számú határozatának 4.b., 8., illetve 14. pontjába úgy döntött, 

hogy a következő közlekedési tárgyú témákat a decemberi testületi ülésre részletes 

kidolgozásuk után újra elő kell terjeszteni: 

 

1. A Szentgotthárd Termálfürdő előtti útszakaszon lévő forgalomtechnikai küszöbök 

(fekvőrendőrök) kihelyezésének közlekedési szakértő általi felülvizsgálatát; 

2. Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló 

útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének közlekedési 

szakértő általi vizsgálatát – Ezzel a témával részletesen erre az ülésre beterjesztett a 

parkolás helyzete elnevezésű külön előterjesztésben foglalkozunk !  

3. Szentgotthárd, Déryné utca felső részén (Móra F. utca 2. irányába) 3,5 tonnás 

súlykorlátozás elrendelését, a Szentgotthárd 2239. hrsz-ú közút cca. 62,00 méteres 

(Móra F. utca 2. illetve 9.. számú ingatlanok közötti) járművel jelenleg nem 

használható szakaszának járhatóvá tételének vizsgálatát,  illetve a Szentgotthárd 2235. 

hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozására kiadott közútkezelői hozzájárulás ügyleírása. 

4. Továbbá újabb képviselői kérelem alapján beterjesszük a Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

Akác utcában sebességkorlátozás elrendelésére, illetve a Felsőpatak utcai 

kereszteződésbe forgalomtechnikai tükör kihelyezésére vonatkozó javaslatot. 

 

A fentiekben ismertetett előzmények alapján az alábbi javaslatokat terjesszük elő: 

 

1. A Képviselő-testület egyéni képviselői indítvány után novemberi ülésén úgy döntött, 

hogy elrendeli a Szentgotthárd, István király utcában (Termálfürdő melletti 

útszakaszon) lévő forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök) eltávolításának 

vizsgálatát. A felülvizsgálattal kapcsolatban 2019. november 29-én helyszíni bejárást 

is tartottunk a felkért közlekedési szakértő, a felülvizsgálatot kezdeményező 

önkormányzati képviselő, illetve termálfürdő képviselőjének jelenlétében. A 

bejáráson az általunk felkért közlekedési szakértő ismertette a forgalomtechnikai 

küszöbökkel kapcsolatos előírásokat, illetve alkalmazásuk gyakorlati tapasztalatait. A 

szakértő által tett javaslattal, amely szerint az István király utca felőli végén lévő 

kivételével ideiglenesen maradhatnak ezek a forgalomtechnikai küszöbök 

(fekvőrendőrök) a helyszíni bejáráson jelenlévők egyetértettek. A termálfürdő 

parkolójának be-, illetve kijáratainál célszerű valamilyen sebességcsillapítást 

elősegítő eszközt alkalmazni, mivel ez egy közforgalom előtt megnyitott magánúton 

elérhető parkoló be-, illetve kijárata és ebben parkolóban jelentős a gyalogos 

forgalom, ahol közlekedésbiztonsági, illetve baleset megelőzés szempontjából is 

fontos a járművek alacsonyabb sebességgel történő közlekedésének kikényszerítése. 

Viszont az alacsonyabb sebességű övezetek be-, illetve kijáratánál a műszaki, 

szakmai előírások alapján nem célszerű forgalomtechnikai küszöböt (fekvőrendőrt) 

alkalmazni, ezért javasolja a szakértő, hogy ideiglenesen addig maradhatnak ezek a 



 

 

forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök) amíg más az előírásoknak megfelelő 

sebességcsökkentést elősegítő eszközt fogunk alkalmazni. A szakértő jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt javaslata alapján burkolatszint emelést 

lenne célszerű itt alkalmazni, kiegészítve azzal, hogy a magánút közepén is javasolja 

egy helyen a burkolat szintjének megemelését. A termálfürdő az előterjesztéshez 

csatolt 2. számú levelében leírtak alapján is egyetért azzal, illetve kéri azt, hogy 

sebesség csökkentést elősegítő eszköz(ök) mindenképpen legyenek a parkolójuk be-, 

illetve kijáratánál. A fent leírtak és a közlekedési szakértő véleménye alapján 

javasoljuk az István király utca felől lévő forgalomtechnikai küszöb 

(fekvőrendőr) megszüntetését, illetve a termálfürdő parkolójának be-, illetve 

kijáratainál lévő forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök) ideiglenes 

megtartását a sebességcsökkentést elősegítő burkolatszint emelések kivitelezéséig 

(javaslat 3. számú melléklethez csatolt helyszínrajzon jelölve). 
2. A Képviselő-testület szintén egyéni képviselői indítványok után novemberi ülésén 

úgy döntött, hogy kéri a Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné utca felső részén 

(Móra F. utca 2. irányába) 3,5 tonnás súlykorlátozás elrendelésének vizsgálatát 

és a Szentgotthárd 2239. hrsz-ú közút cca. 62,00 méteres (Móra F. utca 2. illetve 

9. számú ingatlanok közötti) gépjárművel jelenleg nem használható szakasza 

járhatóvá tételének vizsgálatát, illetve a Szentgotthárd 2235. hrsz.-ú ingatlan 

útcsatlakozására kiadott közútkezelői hozzájárulás ügyleírását.  

a. A Móra F. utca 2. számú ingatlan tulajdonosának megbízásából az ingatlanon 

lévő lakóépület vizsgálatával megbízott építész műszaki szakértő a lakóépület 

védelme érdekében javasolja a Szentgotthárd 2239. hrsz.-ú közút érintett 

szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás elrendelését. A javaslata alapján a 

személygépjármű forgalom nem jelenthet problémát az érintett lakóingatlanra, 

tehergépjárművel pedig máshonnan is megközelíthető a Szentgotthárd 2235. 

hrsz.-ú ingatlan. A Déryné utca északkeleti ágán jelenleg 5,00 tonnás 

súlykorlátozás van érvényben. Amennyiben T. Képviselő-testület 

súlykorlátozást kíván elrendelni a javaslattal érintett szakaszra, akkor 

kérjük a korlátozás hatályát is pontosan meghatározni szíveskedjenek. 

Az érintett szakaszról részletes helyszínrajz az előterjesztés 4. számú 

mellékletéhez került csatolásra. Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy a 

súlykorlátozás elrendelése esetén a korlátozással érintett szakaszra csak akkor 

lehet engedéllyel behajtani, ha kizárólag csak ezen a szakaszon tudja az adott 

jármű úticélját elérni. Ebben az esetben közútkezelői hozzájárulást (behajtási 

engedélyt) kell kérni a nagytömegű járművel közlekedőknek, de az útpálya 

meghibásodása esetén a helyreállítás költségei az engedéllyel rendelkező 

behajtótól követelhetők. A közútkezelő ebben az esetben is megtagadja ezekre 

a szakaszokra a behajtást, ha a súlykorlátozást túllépő szállítmány 

megbontható, vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható, illetve időjárás 

függvényében engedi ezekre az utakra történő behajtást. Jogszabályi előírás 

alapján többek között a súlykorlátozást abban az esetben kell elrendelni, ha az 

út kiépítettsége, műszaki állapota, illetve teherbírása a meghatározott tömeget 

meghaladó jármű közlekedését nem teszi lehetővé. Kérjük a Szentgotthárd 

2239. hrsz.-ú közúton a súlykorlátozás elrendelésével kapcsolatos 

állásfoglalásukat, illetve döntés meghozatalát.  

b.  A Szentgotthárd 2239. hrsz-ú közút cca. 62,00 méteres (Móra F. utca 2. 

illetve 9. számú ingatlanok közötti) gépjárművel jelenleg nem használható 

szakasza járhatóvá tételének vizsgálata (4. számú melléklet). Ennek az 

útszakasznak a legszűkebb szakaszán jelenleg mindössze 3,00 méter 

szélességű hely áll rendelkezésre és ezen a területen találhatóak a közüzemű 

légvezetékes villamos-energia hálózat oszlopai, valamint a nyílt csapadékvíz-



 

 

elvezető árok is, így van ahol alig 1,50 m széles terület állna rendelkezésre a 

járművek közlekedésére. Ahhoz, hogy legalább egyirányból gépjárművel a 

meglévő szélességű útterületet közlekedésre alkalmassá tegyük a légvezetékes 

villamos-energia hálózat oszlopait át kell helyezni, vagy ki kell váltani, a nyílt 

árkot vasbeton lemez megerősítéssel zárttá kell tenni, a felszíni vizek 

elvezetése érdekében pedig járható padkafolyókát kell építeni és az érintett 

szakaszon kőzuzalékos megerősítést kell építeni (útalap, kiékelés). Az 

áramszolgáltató területgazdájának előzetes nyilatkozata alapján a légvezetékes 

hálózat áthelyezése esetén a Déryné utca meglévő vasbeton feszítő oszlopától 

kell a hálózatot cca. 160 m hosszúságú szakaszon átépíteni az érintett hálózat 

végén egy új vasbeton feszítő oszloppal és 4 db közbenső oszloppal, kötegelt 

légkábellel. A fenti munkálatok elvégzésére árajánlatokat kértünk, 

amelyek alapján a beavatkozások becsült költsége igen jelentős összeg, 

legalább 8.440,- eFt lenne. A beérkezett árajánlatokat, költségbecslést az 

előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.  

c. A tárgyi közútkezelői hozzájárulás kiadásának ügyleírást az előterjesztés 

6. számú melléklete tartalmazza. 
3. Továbbá az előterjesztés csatolt 7. számú melléklet szerinti képviselői kérelem 

alapján beterjesszük a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utcában sebességkorlátozás 

elrendelésére, illetve a Felsőpatak utcai kereszteződésbe forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésére vonatkozó javaslatot is. Az érintett terület helyszínrajzát az 

előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza. Indoka, hogy az út vonalvezetése, 

illetve egyéb paraméterei (szűk keresztmetszet) miatt balesetveszélyes helyzetek 

alakulhatnak ki, amelyeket elsősorban a nagy sebességgel közlekedő autósok 

okoznak. Az utca műszaki paraméterei, vonalvezetése sem teszi lehetővé, hogy az 

úton megengedett sebességgel biztonságosan, a közlekedés egyéb résztvevőit nem 

veszélyeztetve lehessen közlekedni. Az utcában közlekedő autók sebességéről sem 

hivatalunk, és valószínűleg sem a kérelmezők nem rendelkeznek mért adatokkal. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az utca paramétereit figyelembe véve lehet helye 

ennek a korlátozásnak is. Továbbá a beadvány alapján kérik forgalomtechnikai tükör 

kihelyezését az Akác utca Felsőpatak utcai kereszteződésébe, mivel a csatlakozás a 

Tótfalusi úthoz is nagyon nehezen belátható, ráadásul a Felsőpatak útra való 

felkanyarodás is hordoz magában veszélyeket. A fentiek ismeretében kérjük a 

képviselő-testülettől az Akác utcában a 20 km/h sebességkorlátozás 

bevezetésével, illetve a Felsőpatak utcai kereszteződésébe forgalomtechnikai 

tükör kihelyezésével kapcsolatos állásfoglalásukat, illetve döntés meghozatalát. 
 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Szentgotthárd, István király utcában 

forgalomtechnikai küszöb megszüntetése 

Szentgotthárd 12/3. hrsz-ú magánút be-, 

illetve kijáratához, illetve az út közepére 

burkolatszint emelés kialakítása 

19.050,- Ft 

 

25-30,- eFt/m
2
 

becsült költség, méretezés függvényében 

változhat 

2., Déryné utca felső szakasza súlykorlátozás 

elrendelése 

Szentgotthárd 2239. hrsz-ú közút (Móra F. 

utca 2., illetve 9. között) járhatóvá tétele 

25.850,- Ft/db 

kiegészítő tábla 7.850,- Ft/db 

 

8.440,- eFt  



 

 

3., Akác utca sebességkorlátozás elrendelése 

Akác utca forgalomtechnikai tükör 

kihelyezése 

25.850,- Ft/db 

 

90.360,- Ft  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát. 

 

Határozati javaslatok: 

1.  

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

István király utca  0+280 km szelvényében lévő forgalomtechnikai küszöb 

megszüntetésével, illetve a Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom elöl el nem zárt 

magánút ki-, illetve bejáratánál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyén, illetve a 

parkoló közepén a sebességcsökkentés érdekében burkolatszint emelések 

kialakításával. A munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. 

évi költségvetése út – híd keret terhére tervezni szükséges. 

 

Határidő:  2019. december 20. A Szentgotthárd, István király utca 0+280 km  

forgalomtechnikai küszöb megszüntetésére 

2020. május 31. A burkolatszint emelések kialakítására 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, István 

király utca 0+280 km szelvényében, illetve a Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom 

elöl el nem zárt magánút ki-, illetve bejáratánál lévő forgalomtechnikai küszöbökkel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …  

 

Határidő: …  

Felelős: … 

 

2. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

Szentgotthárd-Rábafüzes 2239. hrsz.-ú út …….. szakaszán 3,5 tonnás 

súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Rábafüzes 2239. hrsz-ú út …….. szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás 

elrendelésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 
 

Határidő: … 

Felelős: … 

 

3.  



 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Rábafüzes, 2239. hrsz-ú közút  - Móra F. utca 2. illetve 9. számú ingatlanok 

közötti – gépjárművel jelenleg nem használható szakasza járhatóvá tételével 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …  

 

Határidő: … 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozás 

elrendelésével, illetve az utca Felsőpatak utcai kereszteződéséhez 

forgalomtechnikai tükör kihelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2020. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2020. január 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Rábatótfalu, Akác utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozás elrendelésével, illetve 

az utca Felsőpatak utcai kereszteződéséhez forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: … 

Felelős: … 

 

Szentgotthárd, 2019. november 30 

                  
 Doncsecz András 

 Városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem:  

 Dr.Dancsecs Zsolt 

         jegyző h. 



 

 

1.számú melléklet 

 

Ügyszám: 3/2/2019 

MÉRNÖKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
Megbízó:  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

 

Megbízás száma: 

Szt/2930-33/2019 számú megrendelés 

 

Megbízás tárgya:  

Szent István király utca meglevő „fekvőrendőr”, 

forgalmi rend mérnökszakértői vizsgálata          

Készült:  

2019. évben, 6 oldalon, 3 példányban 

Kapják:  

megbízó 2 példány 

 irattár 1 példány 

   Készítette:   Bejek László 

                                                         Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A  

                   mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697 

         igazságügyi szakértői szám: 000559 

                        Adószám: 74432604-1-38 

BEJEK LÁSZLÓ 
9700 Szombathely,  

Alsóhegyi u. 60/A. 

Ügyszám: 3/2 /2019.             Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

                                                           Hivatal Szt/2930-33/2019 számú 

megrendelésének megfelelően                                                              

mérnök szakértői munka végzése 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szt/2930-33/2019 számú levelében érkezett 

megrendelésében bízott meg – mint mérnök szakértőt – a  

Szentgotthárd Termálfürdő előtti forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök) 

kihelyezésének ide vonatkozó előírásairól, illetve az útszakasz forgalomtechnikai 

felülvizsgálatáról.  

A szakvéleményem elkészítése előtt, Doncsecz András Úrral a telefonon történt egyeztetés 

után 2019. november 29.-én a helyszínen tartottunk – Vörös Gábor önkormányzati képviselő, 



 

 

Törő Eszter műszaki ügyintéző és Gerebics Tamás közforgalom elől el nem zárt magánút 

képviselőjének részvételével – megbeszélést. A megbeszélés után a vizsgálat elvégzése során 

szemrevételeztem és méréseket végeztem a területen. A vizsgálat eredménye az alábbi: 

1./A Szentgotthárd Termálfürdő előtti forgalomtechnikai küszöbök (fekvőrendőrök)  

kihelyezésének előírásai, az útszakasz forgalomtechnikai felülvizsgálata.  

Az István király utca kiszolgáló útként – részben - Szentgotthárd Város helyi közútjaként 

szolgálja a város forgalmát. A Kossuth Lajos utca és a Füzesi út között húzódó István király 

utca egy része a Termál és Élményfürdő előtt közforgalom elől el nem zárt magánútként 

szerepel a város úthálózatában. A térképen is jól láthatóan,- de a gyakorlatban is és a 

megbeszélésen elhangzottak szerint is -, az utca mintegy „egérút”-ként ad alternatívát a 

Rábafüzes-Máriaújfalu viszonylatban közlekedő helyi lakosok részére is. Az utca 

forgalmának folyamatosságát a keresztező utakon elhelyezett „Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtáblákkal biztosítják. Így egyre többen közlekednek ezen az utcán, átmenő forgalomként. 

Ezt csillapítva, a forgalom lassítása érdekében a kezelők a Termál és Élményfürdő előtti 

közforgalom elől el nem zárt magánúton un. „fekvőrendőr”-öket helyeztek el, a 30 km/h 

sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezésével. Itt ugyanis – mintegy 150-180 m hosszon - az 

úttestre merőlegesen kialakított várakozóhelyek vannak megépítve. A fürdőhöz járművel 

érkezők itt is várakozhatnak, a várakozó járműmozgások biztonságosabb ki- és behajtási 

mozgását szolgálják segíteni az út forgalmának lassításával, csillapításával.   

A helyszínen észleltek alapján, egy hétköznapi napon is, az itt várakozó járművek a 

várakozóhelyek nagy többségét foglalják, használják. 

Feladatom volt az itt kialakított forgalomcsillapítás felülvizsgálata, az ide vonatkozó 

jogszabályi illetve műszaki előírásokkal való összevetéssel. 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérő szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet mellékletének „Forgalomszabályozási műszaki szabályzat” ide vonatkozó 

előírása:  

 III. fejezet 11.4. A forgalomcsillapítás eszközeinek tervezésére és kiépítésre vonatkozóan a 

hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani. 

„A közúti forgalom csillapítása” ÚT 2-1.207 számú Útügyi Műszaki Előírása ad 

tájékoztatást a szükséges elemek kihelyezésére, az előírások betartására.  

A forgalomcsillapítás eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy azok a védtelen közlekedők érdekeit 

szolgálják, ugyanakkor a járművezetők jól lássák a korlátozás természetes okát. Komplex 

beavatkozás szükséges. Egyetlen forgalomcsillapítási pont csak rövidtávon fejti ki kedvező 

hatását. A beavatkozások ismétlésével kell a járművezetők figyelmét fenntartani. 

Esetünkben – megszakítás nélküli útszakaszokon - előírt lehetséges beavatkozások: 



 

 

 burkolatfelület anyagának megváltoztatása 

 keresztmetszet szűkítés 

 sávelhúzás  

 pályaszintemelés 

 sebességcsökkentő küszöb  

A jelenlegi szabályozás szerint a vizsgált útszakaszon a sebességcsökkentő küszöb 

alkalmazása került bevezetésre. A sebességcsökkentő küszöböket elsősorban parkolókban, 

üzemanyagtöltő állomások útterületén továbbá telephelyeken létesítenek.  

Esetünkben közforgalom elől el nem zárt magánúton, merőlegesen kiépített parkoló területen 

van létesítve sebességcsökkentő küszöb. Egy helyen önkormányzati közútszakaszon is van 

építve, melyet a későbbiekben írtak szerint elbontásra javaslom. 

A műszaki előírás szerint közúton a sebességcsökkentő küszöb beépítést csak ideiglenes 

jelleggel szabad bevezetni. Ide alkalmazható az íves keresztmetszeti kialakítású, sárga-fekete 

színezésű, műanyag elemekből összeállított sebességcsökkentő küszöb. Méretei: húrhossz 40-

70 cm, magasság 3-6 cm, elemek szélessége 25-60 cm. Az általánosságban előírt 

pályaszintemelésnél ( kb 4-5 m hossz) ez sokkal drasztikusabb megoldás, ezért elsősorban 

üzemi területeken üzemanyag kutaknál, parkolókban létesítik. A pályaszintemelés a 

gyalogosok és az autósok szempontjából kedvezőbb, mint a sebességcsökkentő küszöb. A 

küszöb alkalmazása közutakon nem javasolt, kedvezőtlen hatásai (balesetveszély, erőteljes 

hatás, stb) miatt.    

Szakértői véleményem az, hogy a parkoló területén – a közforgalom elől el nem zárt 

magánúton - a jelenlegi helyzetet ideiglenesnek tekintve a jelzések javításával, a 

járművezetők figyelemfelhívásának fokozásával mindaddig fenn szükséges tartani, míg a 

teljes Szent István király utcai szakasz úthálózatban betöltött szerepe a közút illetve a 

közforgalom elől el nem zárt magánút kezelőinél felülvizsgálatra nem kerül, és a végleges 

megoldás bevezethető. Ennél a felülvizsgálatnál a kezelőknek dönteniük kell arról, hogy 

hosszú távon a teljes úthosszra és környezetére bevezetik-e a területi forgalomcsillapítás 

valamely fokozatát, már a Szent István király utca Kossuth Lajos utcai illetve Füzesi utcai 

kereszteződésétől, vagy csak a jelenlegi – merőleges várakozóhelyek által érintett – 

szakaszon, mintegy vonali forgalomcsillapítást vezetnek be.  

Itt javaslom figyelembe venni a rendezési terv előírásait, illetve a területre vonatkozó távlati 

önkormányzati elképzeléseket. 

Az esetleges területi forgalomcsillapítás bevezetésénél javaslom a korlátozott sebességű 

övezet kialakíthatóságának meggondolását.  



 

 

A teljesség igénye nélkül, ennek néhány ismérve: Be és kijáratnál pályaszintemelés, ugyanez 

a területen belül ismétlésként is, 30 km/h korlátozott sebességű övezet kezdete, ill. vége  és 

jobb kéz szabályos kereszteződések forgalmi rend bevezetése a területen belül, stb.  

Javaslatom a mielőbbi, (azonnali) - ezután leírt - beavatkozásokat elvégezni, melyek 

szükségesek az ideiglenes, jelenlegi szabályozás előírás szerinti javítására. A jelenlegi 

ideiglenes sebességcsökkentő küszöbök közül csak közvetlenül a merőleges várakozóhelyek 

előtti útszakaszánál – mindkét irányból - elhelyezett küszöbhelyeket javaslom megtartani. 

Ugyancsak javaslom a két küszöbhely között még egy esetleg két helyen (30km/h sebességnél 

75m-ként) a küszöb ideiglenes elhelyezését. Ennek helyét az útkezelők határozzák meg a 

vízelvezetés, illetve a környezet körültekintő vizsgálatával. A többi helyen ezen kívül 

elhelyezett küszöböt javaslom eltávolítani, természetesen az ide vonatkozó jelzésekkel együtt. 

A megmaradóknál és az új létesítésnél is be kell tartani az ideiglenesen elhelyezett, íves 

keresztmetszeti kialakítású, sárga-fekete színezésű, műanyag elemekből összeállított 

sebességcsökkentő küszöb előírást. Méretei: húrhossz 40-70 cm, magasság 3-6 cm, elemek 

szélessége 25-60 cm. 

Az ideiglenes sebességcsökkentő küszöbök jelzőtáblával történő jelzésére javaslom mindkét 

irányból az első küszöbök előtt azoktól 50 m-el hátrébb elhelyezni – az úttest jobb és bal 

oldalán is – a KRESZ  (76. ábra); „Egyenetlen úttest” jelzőtáblát. A tábla azt jelzi, hogy az 

úttesten sebességcsökkentő bordákat helyeztek el. A jelzőtábla alatt el kell helyezni KRESZ  

(97. ábra);  kiegészítő táblát  két felfelé mutató nyíl között  levő felirattal (200 m) amely  jelzi, 

hogy a veszély hosszabb 200 méter útszakaszon áll fenn. A jelzőtábla hatályát a Füzesi út 

felöl, a zsákutcás kereszteződés (a belső parkolóhoz vezető útcsatlakozás) nem oldja fel! 

Közvetlenül az első küszöbök előtt a KRESZ  (30. ábra) „Sebességkorlátozás” 30km/h 

jelzőtáblát kell elhelyezni az úttest jobb és bal oldalán is. A jelzőtábla hatálya a táblánál 

kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart. Tehát nem kell megismételni a 

korlátozott szakasz végéig. 

 Az ideiglenes sebességcsökkentő küszöbök változásának jelzőtáblával történő jelzésére 

javaslom mindkét irányból az első küszöbök előtt azoktól 70 m-el előrébb elhelyezni – az 

úttest jobb és bal oldalán is – a KRESZ  (94. ábra); „Egyéb veszély”  jelzőtáblát. A 

jelzőtábla alatt szöveget vagy jelképet feltüntető kiegészítő táblával utalni kell – lehetőség 

szerint – a veszély jellegére. Így a „Forgalmi rend változás'' feliratú kiegészítő táblát kell az 

,,Egyéb veszély'' jelző tábla alatt elhelyezni, Ezt a jelzőtáblát legalább 3 hónapig kell 

hatályban tartani, utána el szabad távolítani. Természetesen a jelzőtáblák kihelyezését és 

eltávolítását dokumentálni kell.  



 

 

Az esetleges vonali végleges megoldásnál a fentiek szerint kialakított küszöböket el kell 

távolítani és pályaszintemeléseket kell elvégezni az ide vonatkozó „A közúti forgalom 

csillapítása” ÚT 2-1.207 számú Útügyi Műszaki Előírása szerint.  

Célszerűen, a későbbiekben javaslom a Füzesi út felől a jelenlegi küszöb előtti kereszteződés 

területének pályaszínt emelését. A másik irányból szintén pályaszintemelést kell elvégezni a 

helyszíni adottságok (telekbejáró, ív miatti láthatóság stb.) útkezelők általi figyelembe 

vételével.   

Szombathely 2019. december 02. 

 

    Tisztelettel:   Bejek László 

                                                                              Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A  

      mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697 

                      igazságügyi szakértői szám: 000559 

         Adószám: 74432604-1-38 

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR 

A vizsgálatot és javaslataimat az alábbi előírások figyelembe vételével végeztem el. 

 1/1975 KPM-BM (II.15) számú együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

(KRESZ) 

 20/1984 (XII. 21.) KM sz. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

 „A közúti forgalom csillapítása” ÚT 2-1.207 számú Útügyi Műszaki Előírása 

 

 

 

 



 

 

2.számú melléklet 



 

 

3.számú melléklet 

 



 

 

4.számú melléklet 

 



 

 

5.számú melléklet 

 



 

 

 



 

 



 

 

6.számú melléklet 

A Szentgotthárd 2235. hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozására kiadott közútkezelői 

hozzájárulás ügyleírása 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 39. §-a rendelkezik a 

közutakhoz történő útcsatlakozás létesítéséről. Az útcsatlakozás létesítéséhez a közút 

kezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A Kkt 39. §-nak rendelkezései: 

„Tv. 39. § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 

(2) 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez – a (2) bekezdés szerinti 

esetben csatlakozási díj megfizetéséhez is – kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a 

mérték megállapításának elveit a miniszter rendeletben állapítja meg. 

(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint 

létesítették, és 

a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy 

b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre, 

a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy 

átépítésére kötelezheti. 

(5) A szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a 

földútról a járművek a szilárd burkolatú közútra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot 

hordjanak fel. 

(6) Ha a közút kezelője az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez 

szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelmező által szabályszerűen 

előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, a 

hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.” 

 

A Kkt. határozza meg az útcsatlakozás fogalmát, amely alapján az ingatlanbejáró 

útcsatlakozásnak minősül.  

A Kkt. 47. §-nak 14. pontja szerint az útcsatlakozás fogalma: 

„Tv. 47. § A törvény alkalmazásában:  

14. útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő-állomás) 

területének, vagy a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló 

területnek a közúthoz csatlakozása” 

 

A Kkt. 39. §-a alapján az útcsatlakozás létesítéséhez kiadott kezelői hozzájárulás közlekedési 

hatóság általi felülvizsgálatára nem ad lehetőséget. A felülvizsgálati lehetőség a Kkt. 2014. 

május 01-i módosításával került ki, de akkor is csak az útcsatlakozást kérelmező a 

hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési 

hatósághoz fordulhatott, aki az útcsatlakozást engedélyezhette, illetőleg a feltételeket 

módosíthatta. Jelenlegi szabályozás alapján a közlekedési hatóság az útcsatlakozás 

tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti, többek között abban 

az esetben, ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak 

szerint létesítették és az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg. 

Egyéb esetben hatósági eljárás lefolytatására nincs lehetősége a közlekedési hatóságnak. Aki 

közútkezelő által előírt feltételekkel nem ért egyet, akkor ezeknek a felülvizsgálatát a polgári 

jog szabályai szerint kezdeményezheti.  

A tárgyi Szentgotthárd 2235. hrsz.-ú ingatlan tervezett útcsatlakozásának 

(ingatlanbejárójának) kialakításával kapcsolatban a Szentgotthárd, Móra F. utca 2. 

számú ingatlan tulajdonosának (továbbiakban: bejelentő) kérésére 2019. április 02-án 

helyszíni bejárást tartottunk és a bejáráson tett tájékoztatás szerint az útcsatlakozás 



 

 

kialakíthatósága érdekében előzetesen egyeztettünk a közlekedési hatósággal. A 

helyszíni bejárásról feljegyzés készült, a hatósággal történő egyeztetésről a bejelentők 

kérésére telefonos tájékoztatást adtunk. A közútkezelői hozzájárulások kiadásával 

kapcsolatos részlet szabályokat a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM 

rendelet (továbbiakban: KHVM rendelet) tartalmazza. 

A KHVM rendelet alapján a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos 

előírások: 

„6. § 

(1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) szükséges 

közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a 

közút kezelőjénél kell előterjeszteni. 

(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell: 

a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást), 

b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a 

vízelvezetés megoldását, 
c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) 

tervét. 

… 

 

7. § 

(1) A Kkt. 42/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez, továbbá 

útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek – az 

értelemszerű eltérésekkel – tartalmaznia kell 

a) a 3. számú melléklet szerinti adatokat, 

b) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében, 

c) a csatlakozó út várható forgalmi adatait, 

d) az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat, 

e) az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától 

mért távolságát. 

(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban csatolni kell 

a) a 6. § (2) bekezdésében előírt mellékleteket, 

b) a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét, 

c) a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását. 

… 

3. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez 

Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás 

iránt 

1. Az igénybevétel helye, célja, 

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik 

(a hozzájárulás jogosultja): 

3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m
2
) 

4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja 

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe, telefonszáma 

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény 

(létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe 

7. Melléklet 

– az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban, 

– a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát 3 példányban, 

– az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét 3 



 

 

példányban.” 

 

A közlekedési hatósággal történő egyeztetést, illetve a KHVM rendelet előírásait is 

figyelembe véve a hozzájárulásban előírt feltételek teljesülése esetén járultunk hozzá a tárgyi 

ingatlan Szentgotthárd 2239. hrsz.-ú közúthoz történő útcsatlakozás kialakításához.  

A KHVM rendelet előírásai szerint a hozzájárulást abban az esetben tagadhattuk volna 

meg jogszerűen, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, vagy 

közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével, vagy veszélyeztetésével járna és ezek 

az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem lehetne elhárítani, továbbá 

veszélyeztetné az önkormányzat fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy 

hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.  

KHVM rendelet közútkezelői hozzájárulás kiadásának megtagadásával kapcsolatos előírásai: 

 

„6. § 

… 

(3) A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút 

állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy 

veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható 

el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását 

vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti. 

…” 

 

A fentiek alapján kiadott közútkezelői hozzájárulásunkban az alábbi fontosabb feltételeket, 

előírásokat tettük: 

 A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7. §-a alapján az 

engedélyesnek saját költségén a tervezett útcsatlakozás, illetve a tervezett 

útcsatlakozás és a Szentgotthárd 2239. hrsz.-ú közút kiépítetlen szakaszának 

geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a 

beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét, a csapadékvíz-elevezetését közlekedési 

szaktervező által meg kell terveztetnie. 

 A Szentgotthárd 2235. hrsz-ú ingatlan útcsatlakozását, illetve a tervezett útcsatlakozás 

és a Szentgotthárd 2239. hrsz.-ú közút kiépítetlen szakaszát a közlekedési szaktervező 

által készített és a közútkezelő által jóváhagyott terveknek megfelelően az 

engedélyesnek saját költéségén kell kialakítania. Az útcsatlakozás kialakítása a 

Szentgotthárd 2239. hrsz.-ú közút csapadékvíz-elvezetését nem akadályozhatja. 

 Az útcsatlakozás végeit hídfejekkel le kell zárni, méretének biztosítania kell a 

meglévő nyílt árokban lefolyó csapadékvíz elvezetését, min. D40 cm-es méretű 

áteresz csöveket kell beépíteni, valamint bejárót úgy kell kialakítani, hogy rajta 

keresztül csapadékvíz nem folyhat ki a közútra, illetve a szomszédos 

ingatlanokra. 

 A kérelem tárgyát képező munkákat csak a közlekedési szaktervező által készített és a 

közútkezelő által jóváhagyott terveknek megfelelően és a hivatalunk által kiadott 

közterület-bontási engedély birtokában lehet elkezdeni. 

 A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti terület, továbbá az egyéb 

érintett közterületek (zöldsáv, árok stb.)  helyreállítása csak az eredeti állapotnak 

és a vonatkozó szabványoknak megfelelően történhet. 



 

 

 A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár(ok) megtérítéséről 

az engedélyesnek kell gondoskodnia. 

 A közútkezelői hozzájárulás idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel 

összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el és nem mentesít egyéb – 

jogszabályban előírt - engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások, közterület - 

foglalási, - bontási engedély beszerzésének kötelezettsége alól. 

A fenti közútkezelői hozzájárulás után a Szentgotthárd 2235. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa 

közlekedési szaktervezővel megterveztette a tervezett útcsatlakozást és a terveket 

jóváhagyásra benyújtotta, amely alapján 2019. július 09-én jogszerűen adtuk ki a 

közterület-bontási engedélyt. 

A kiadott hozzájárulásról, az engedélyről és az elkészült tervekről a bejelentő kérésére 2019. 

szeptember 24-én e-mail üzenetben tájékoztattuk, amely üzenet csatolmányaként a fenti 

dokumentumokat tájékoztatásul meg is küldtük. 

Továbbá a bejelentő írásbeli kérésére Polgármester Úr a közlekedési hatóságnál 

felülvizsgáltatta a tárgyi közútkezelői döntést, amely kérést a hatóság a Kkt.-re 

hivatkozással visszautasított, mivel többek között csak akkor járhat el útcsatlakozás 

kialakítása ügyében, amennyiben közútkezelői hozzájárulás nélkül, vagy nem az abban 

foglaltak szerint létesítették, illetve kialakítása a vonatkozó közlekedésbiztonsági 

követelményeknek nem felel meg. 

A bejelentőt a fenti folyamatról, cselekményekről a korábbi tájékoztatások mellett 2019. 

október 18-án küldött levelünkben írásban is tájékoztattuk. 

A feni jogszabály hivatkozás - KHVM rendelet 6. § (3) bekezdése - egyértelműen 

kimondja, hogy jogszerűen milyen esetekben tagadható meg az útcsatlakozás kialakítása 

- ezek a feltételek nem állnak fenn, így az útcsatlakozás nem tagadható meg jogszerűen. 

Szemléltető példaként felvetődhet a Déryné utca 6. számú ingatlanon lévő régi építésű épület, 

amely hasonló helyzetben van: nemcsak az utca telekhatárán van, hanem az épület egy része 

az út területébe is esik. Ennek az épületnek a nyugati oldala mellett is mindenképpen el kell 

haladnia az utca felső szakaszára kiadott új útcsatlakozások, építési telkek által generált 

építési forgalomnak, akkor ennek az ingatlan tulajdonosának is jogos igénye lehetne, hogy 

tagadjuk meg az utca felső szakaszán új útcsatlakozás, útcsatlakozások kialakítását. Ezekre az 

esetekre az jelenthet garanciát, hogy az útcsatlakozások kialakítását szakemberrel, 

közlekedési szaktervezővel kell megterveztetni és az így elkészült és jóváhagyott tervek 

alapján kell az engedélyesnek az új útcsatlakozást kialakítania, illetve az útcsatlakozás 

következtében bizonyíthatóan harmadik személynek okozott kár(ok) megtérítéséről az 

engedélyesnek kell gondoskodnia, amelyet a kiadott hozzájárulásban, illetve közterület-

bontási engedélyben elő is írtunk. A közlekedési szaktervező által megtervezett útcsatlakozás 

kialakíthatóságát jogszerűen nem tagadhatjuk meg. 

A fent leírtak alapján a Szentgotthárd 2235. hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozásának 

kialakítására az Szt/347-68/2019. számú közútkezelői hozzájárulásunkat alapos 

előkészítés után, a jogszabályokat betartva adtuk ki. 



 

 

7.számú melléklet 

Tisztelt Doncsecz András! 

 
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, 

hogy Rábatótfaluban az Akác út teljes hosszára 20km/h-ás sebességkorlátozó tábla 

kihelyezhető-e. 

Mivel egy szűk útról van szó, aminek a csatlakozása a Tótfalusi úthoz nagyon nehezen 

belátható, ráadásul a Felsőpatak útra való felkanyarodás is hordoz magában veszélyeket, ezért 

kérném annak megvizsgálását is, hogy a Felsőpatak út végének jobb oldalára kihelyezhető-e 

egy olyan tükör, ami segíthetné a közlekedők tájékozódását. 

 

Tisztelettel: Dömötör Tamás 

Szentgotthárd, 2019.11.22. 



 

 

8.számú melléklet 

 
 

 

 



 

 

Tárgy: Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők 

fenntartásának, rendjének áttekintése. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. 12. 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló 20/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 

foglalkozik. 

 

A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján 

Szentgotthárd Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a 

közigazgatási területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és 

fenntartását: 

 

1.1.1. Szentgotthárd, Hunyadi úti temető 0181. hrsz. 15.830,00 m2 

  0180. hrsz. 4.832,00 m2 

   0201/4. hrsz. 9.783,00 m2 

1.1.2. Szentgotthárd, Rábafüzesi temető 2429. hrsz. 8.833,00 m2 

1.1.3. Szentgotthárd, Jakabházi temető 0498. hrsz. 1.287,00 m2 

1.1.4. Szentgotthárd, Rábatótfalui temető 3864. hrsz. 6.740,00 m2 

1.1.5. Szentgotthárd, Farkasfai temető 3223. hrsz. 2.960,00 m2 

1.1.6. Szentgotthárd, Zsidai temető 097/99. hrsz. 3.667,00 m2 

1.1.7. Szentgotthárd, Rábakethelyi temető 082. hrsz. 9.019,00 m2 

1.1.8. Szentgotthárd, Szent Erzsébet utca izraelita temető919. hrsz. 2.936 m2 

 

 Összesen  65.934,00 m2 

 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgálati szerződés alapján 2013. január 1. 

napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti 

közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolójában (1. számú melléklet) részletezi az elmúlt évek 

temetési és halálozási adatait, a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységüket, a javasolt beruházásokat és fejlesztéseket, az általa elvégzett temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet, valamint a temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását. 

 

A beszámolóból kiderül, hogy Szentgotthárd temetőinek fenntartása, üzemeltetése összetett, 

sokrétű feladat, melyek szakszerű ellátására a szerződéses keretösszeg nem elegendő. 

A probléma több részből tevődik össze: Szentgotthárd kisvárosi körbe tartozik ennek ellenére 

7 temető van a városban. Az összes terület ennek megfelelően viszonylag nagy. A település 

9000 alatti lakosságszáma előre vetíti a lehetséges halálozások számát is, ami szintén kicsi. 

Ebből következően a bevételek sem akkorák, amelyekből a temetőkkel kapcsolatos összes 

költséget fedezni lehetne. Összességében ugyanennyi temetőterület egy 2-3-szor ekkora 

lakosságszám temetkezésére is elégséges lehetne. A fenntartási költségek ott is ugyanekkorák 

lennének csak a nagyobb számú temetés nagyobb bevételeket is jelentene, amiből a fenntartás 

finanszírozható volna. 



 

 

Mindez persze csak elméleti számítgatás – a beszámoló számai magukért beszélnek. 

Jelenleg a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján évente br. 11.430.000,- Ft-ot biztosít 

az Önkormányzat a feladatok ellátására. A beszámoló jól és érthetően vezeti le a temető 

fenntartás és üzemeltetés valamint a kegyeleti közszolgáltatás bevételeit és kiadásait. 

Amikor tehát azt tudjuk, hogy ez az üzletág mindenütt nyereséges – azt is konstatálhatjuk, 

hogy ez Szentgotthárdon sincs másképp. Csak a temető fenntartása kerül ennél lényegesen 

többe.  

 

A temetők fenntartására elkülönített eseti keretből az alábbi feladatok ellátását valósítottuk 

meg:  

 Szentgotthárd, Rábafüzesi temető bejárójának és ravatalozó előtti kőzúzalékos terület 

kialakítását  

 Szentgotthárd-Farkasfa, 2 darab veszélyes fenyőfa kivágása 

 

A Járási hivatal minden évben ellenőrzi a temetők fenntartását és üzemeltetését. Az ellenőrzés 

során a Hivatal hiányosságokat állapított meg több szentgotthárdi temetőben is (ravatalozó 

állapota, vizesblokk állapota, parcellák jelöletlensége, stb.). 

 

A beszámoló tartalmaz javaslatot új díjszabás bevezetésére. A helyi rendeletünk 9. § (1) 

bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell vizsgálni. Erre vonatkozóan szükséges 

javaslatot tenni. 

 

A szentgotthárdi temetők működőképességének megőrzése érdekében szükségszerű lenne a 

helyi rendelet 2-4. mellékletében szereplő díjak emelése, a SZET Szentgotthárdi Kft. 

beszámolójában javasoltak szerint. 

 

A TeTv. 40. § (5) bekezdése értelmében a díjtételek megállapításakor az önkormányzatnak ki 

kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét, amely a 

mi esetünkben az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezet. 

Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a díjtételek emelésével, úgy a szervezet 

véleményét írásban megkérjük, és ennek függvényében kezdeményezzük a helyi rendeletünk 

módosítását. 

 

Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak 

mondható ami a felmerült problémákkal megpróbál szembenézni. 

Egyéni képviselői indítvány alapján javasolt temetőfejlesztési stratégiát a januári testületi 

ülésre fogjuk előterjeszteni 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás 

tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2020. évi költségvetés 

tárgyalásakor tér vissza; 



 

 

2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temető-

fenntartási hozzájárulási díjak növeléséhez az 1. számú melléklet szerinti beszámoló 

javaslatai szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei 

Szervezetének véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással 

kapcsolatos helyi rendelet módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. december 3. 

                
      Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 
2019. január 1-től 2019. december 31-ig 

terjedő időszakra 
 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (továbbiakban: SZET) 

beszámolója a szentgotthárdi temetőkben 2019. évben végzett temetőüzemeltetési, kegyeleti 

közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és 

tervezett fejlesztésekről, valamint halálozási adatokról. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Társaságunk Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven 

keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési 

szolgáltatás tevékenységet is. 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján 

az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente 

tájékoztatni. 

 A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2019. évi bevételekről, felmerült 

költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb 

tevékenységektől, valamint a temetők állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós 

feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási adatokról. 

Jelen beszámoló nem tér ki egy Szentgotthárdon található temetőre, mert azt nem a SZET 

üzemelteti. Ez a jakabházi régi temető, melyre jellemző az elhanyagoltság, még az évenkénti 

2-3 kaszálás sem valósul meg. Egy pályázatnak köszönhetően a zsidótemető kerítése és 

kapuja a SZET kivitelezésében megújult, a régi elemek cserélésre kerültek. Az Önkormányzat 

a pályázatban vállalta 10 évig a temető fenntartását, melyet a SZET Szentgotthárdi Kft lát el a 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása szerint. 

 

 

 

 

1. Temetési és halálozási adatok: 

 

Temetési 

statisztika 
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Koporsós (saját) 3 5 2 1 2 4 2 1 2 2 6 4  34  

Koporsós (vállalk.)   1            1 

                



 

 

Hamvasztás (saját) 3 5 6 3 2 3 4 3 12 9 5 4  59  

Hamvasztás (vállalk.) 1 3 1 2   3 3  2 1    16 

                

Köztemetés(koporsó

s) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

2 5 3 2 1  1 2 3 4  1  24  

Hamvak postázása 1 3  1  3   1 1  1  11  

Hamvak átadása    3 2 2 1  1 1    10  

Kórház beszáll., 

átadás 

2             2  

Összesen: 12 21 13 12 7 12 11 9 19 19 12 10  14

0 

17 

 

 

Összes temetés: 134 

Átadott hamvak: 21 

Kórházi átadás: 2 

Elhunytak száma: 157 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2015. év J
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Hunyadi út 8 12 3 5 2 4 5 6 13 10 6 5  79 

Rábatótfalu   1 1  1      1  4 

Zsida  1 1 2   1   2 2   9 

Rábakethely  1 3   1 1  1 3 1   11 

Farkasfa  2 1    1 1      5 

Rábafüzes   2  1   1 2  1   7 

Jakabháza              0 

Vidék 1 2 2  2 1 2 1 1 2 2 3  19 

Összesen: 9 18 13 8 5 7 10 9 17 17 12 9  134 

 

 

Temetési 

statisztika 

2016. év 
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Koporsós (saját) 6 3 1 4 1 2 1 6 2 1 1 2  30  

Koporsós (vállalk.) 1  1      2 1 1    6 

                



 

 

Hamvasztás (saját) 5 5 10 7 3 5 4 3 6 4 8 3  63  

Hamvasztás (vállalk.) 1 2 3 1  1  2 3 1  1   15 

                

Köztemetés(koporsó

s) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

1  1 3 1  1 1  3  2  13  

Hamvak postázása  1  2  1        4  

Hamvak átadása  2    2 1 3 2     10  

Kórház beszáll., 

átadás 

 1  2          3  

Összesen: 14 14 16 19 5 11 7 15 15 10 10 8  12

3 

21 

 

 

 

Összes temetés: 127 

Átadott hamvak: 14 

Kórházi átadás: 3 

Elhunytak száma: 144 

 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2016. év J
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Hunyadi út 6 4 13 10 3 4 4 3 4 6 4 4  65 

Rábatótfalu 3 1 1   1   1  1   8 

Zsida  1    1  1  1 1 1  6 

Rábakethely 3 1 1 2  1 2 2 3  1 2  18 

Farkasfa 1       1  1 1   4 

Rábafüzes  1  1 1   3 2 2 1 1  12 

Jakabháza               

Vidék 1 2 1 2 1 1  2 3  1   14 

Összesen: 14 10 16 15 5 8 6 12 13 10 10 8  127 

 

Temetési 

statisztika 

2017. év 
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Koporsós (saját) 4 8 3 5 4 1 2 1 3 2 1 4  38  

Koporsós (vállalk.) 1    1 3         5 



 

 

                

Hamvasztás (saját) 6 2 6 7 4 6 4 4 7 6 6 3  61  

Hamvasztás (vállalk.) 2 3 2  2  2  5 1  1   18 

Exhumálás       1         

Köztemetés(koporsó

s) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

2 1 6  2  2 1 2  1   17  

Hamvak postázása  1 2 1 1 2  1 1  1   10  

Hamvak átadása 1 2     1     1  5  

Kórház beszáll., 

átadás 

 1    2    1  1  5  

Összesen: 16 18 19 13 14 14 12 7 18 10 9 10  13

7 

23 

 

 

Összes temetés: 139 

Átadott hamvak: 15 

Kórházi átadás: 5 

Exhumálás: 1 

Elhunytak száma: 160 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2017. év J
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Hunyadi út 9 5 11 5 8 5 5 5 8 2 6 3  72 

Rábatótfalu 1 3 1  1 1   2 2  3  14 

Zsida  2 1 1 2     1 2    9 

Rábakethely 1 1  2   1  3 1 1   10 

Farkasfa 2   1 1  1  1   1  7 

Rábafüzes  1 1   1 2       5 

Jakabháza              0 

Vidék 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1  23 

Összesen: 15 14 17 12 14 10 10 6 17 9 8 8  140 

 
 

Temetési 

statisztika 

2018. év 
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Koporsós (saját) 3 5 3 3 2 1 1 2 2   2  24  



 

 

Koporsós (vállalk.)   1  1  2        4 

                

Hamvasztás (saját) 5 1 8 7 2 4 3 7  6 4 9 4  60  

Hamvasztás (vállalk.) 2  1 2   1 1 1  2    10 

Elhunyt átadása 

kop. 

           1  1  

Köztemetés(koporsó

s) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

  2  2 1 2 1    2  10  

Hamvak postázása 1 1 1 1 2  1 2 2     11  

Hamvak átadása 1 2 1 1   1 1 5 1  1  14  

Kórház beszáll., 

átadás 

1 1            2  

Összesen: 13 10 17 14 9 6 11 14 16 5 11 10  12

2 

14 

 

 

Összes temetés: 109 

Átadott hamvak: 25 

Kórházi átadás: 2 

Exhumálás: 1 

Elhunytak száma: 137 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2018. év J
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Hunyadi út 6 4 7 4 6 4 5 8 3 3 7 6  63 

Rábatótfalu   1 1    1    1  4 

Zsida 1 1 1    1 1  1 1    7 

Rábakethely 3  4   1 1  1     10 

Farkasfa  1 1 1 1      1   5 

Rábafüzes    2   1  1  1   5 

Jakabháza              0 

Vidék   1 4  1 1 1 3  2 1  14 

Összesen: 10 6 15 12 7 6 9 11 9 4 11 8  108 

 

Temetési 

statisztika 

2019. év 
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Koporsós (saját) 1 7 2 4 1 6 3 3 3 0 4   34  

Koporsós (vállalk.) 1 2             3 

                

Hamvasztás (saját) 10 9 12 10 4 5 9 7 5 8 4   83  

Hamvasztás (vállalk.) 3  1 2   2  3  2    13 

Elhunyt átadása 

kop. 

           1  1  

Köztemetés(koporsó

s) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

1 1 3 1 1  2 1  1 1   12  

Hamvak postázása  2 1 1  1  1 1 1 1   9  

Hamvak átadása  1 2     1      4  

Kórház beszáll., 

átadás 

               

Összesen: 16 20 21 18 6 12 16 13 14 10 12   14

2 

16 

 

 
Összes temetés: 145 

Átadott hamvak: 13 

Kórházi átadás: 0 

Exhumálás: 0 

Elhunytak száma: 158 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2019. év J
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Hunyadi út 12 8 14 9 4 4 10 7 11 4 7   90 

Rábatótfalu  1   1  1  1 1 1   6 

Zsida    1  1        2 

Rábakethely  3 2 2  1 2   1 3   14 

Farkasfa    3    1 2     6 

Rábafüzes  1      2  1    4 

Jakabháza 1      1       2 

Vidék 3 4 2 2 1 5 2 1  2    22 

Összesen: 16 17 18 17 6 11 16 11 14 9 11   146 

 

 

2. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység: 

Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező 

temetőfenntartási feladatait: 



 

 

- meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

- a helyi rendelet alapján elvégzi a temetkezési tevékenységet; 

- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

és erről a temetőlátogatókat tájékoztatja; 

- biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (pl.: 

ravatalozók) és ezek technikai berendezései (pl.: tárolók és hűtők), valamint a temető 

egyéb közcélú létesítményei (infrastrukturális), továbbá közcélú zöldfelületei 

karbantartását, és működteti azokat: 

o füves területek kaszálása szükség szerint, de évente legalább 5 alkalommal, 

o murvás felületű utak karbantartása, 

o kerítés rendszeres karbantartása, 

o fák és bokrok nyesése, indokolt esetben kivágása, 

o halottak napjára a köztemetők általános rendbetétele, 

o koszorúzások alkalmával az érintett környék rendbetétele, 

o temető területén vízvételi helyek üzemképes állapotban tartása, 

o ravatalozók és technikai berendezései karbantartása, javítása, előírt módon és 

gyakorisággal történő fertőtlenítése, helyiségek festése és mázolása, 

o csoportos sírhelyek gondozása; 

- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

- jogszabályokban előírt kötelező temetői nyilvántartások vezetése és megőrzése; 

- kijelöli a temetési helyeket; 

- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-

mentesítését és a hóeltakarítást; 

- összegyűjti és elszállítja a hulladékot, amellyel kapcsolatos valamennyi költség a 

szolgáltatót terheli; 

- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos szolgáltatói 

tevékenységeket; 

- Megrendelő részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba történő betekintést lehetővé 

teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitásra igény szerint javaslatot készít; 

- temetkezési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ügyeletet biztosít; 

- ellenjegyzi az engedélyköteles síremlékek építési engedélyeit. 

63.000 m
2
-nyi temetőterületet kellett üzemeltetnünk, illetve fenntartanunk nettó 8.000.000 

forintból. Ez jelentős előrelépés az előző évekhez képest, de a fenntartásra fordítható 127 

forintos nettó négyzetméterár se sok mindenre elegendő. Ebből az összegből talán a füvet 

lehet lenyírni az előírt 5 alkalommal. Ezzel szemben 2019-ben 10 alkalommal történt 

fűnyírás. 

Hasonló nagyságú városok nagyságrenddel többet költenek a temetőik üzemeltetésére és 

fenntartására. Szentgotthárdon is beszédes adat, hogy amíg a 120.000 m
2
 parkgondozásért a 

SZET kapott az Önkormányzattól 20 millió forintot, addig a temetők üzemeltetéséért 

mindössze 8 millió forintot. Ez az összeg éppen csak a fűnyírásra és sövénynyírásra lenne 

elegendő, de jutnia kell az egyik legnagyobb üzemeltetési költségre a hulladékelszállításra. 

Sajnos a 2019-es évben számlázta ki a szolgáltató az előző évi hulladékszállítást is, így is 

tovább növelve a temetőüzemeltetésen keletkezett tetemes veszteséget. A szolgáltató több, 



 

 

mint 30 %-kal megemelte a temetőkben keletkezett hulladék elszállításának és 

ártalmatlanításának díját 2020. január 1-től, melyet az üzleti tervben nem terveztünk. Ez 

várhatóan 3 millió forintos kiadás, és akkor még hozzájön a városrészi temetőkből beszállított 

hulladék logisztikai költsége, mely nagyságrendileg 1 millió Forint. Nyilván vannak az egyéb 

kegyeleti szolgáltatásokból bevételek és ezeknek a nyeresége, valamint az elhalálozások 

számának növekedése miatt talán kisebb mértékű lesz a veszteség. 

A bruttó 11.430.000 Forint 2 ember foglalkoztatását teszi lehetővé, de akkor még nem jut 

egyéb anyagköltségre (üzemanyag, damil, festék, tisztító- és fertőtlenítő szerek stb.), és két 

ember nem tudná ellátni közel sem az előírt feladatokat. 

Célunk a bevételek további növelése, mert költséget csökkenteni nem nagyon lehet. 

Szükséges az év eleji áremelésen felül a rendeletben meghatározott fix díjak emelése is, így 

talán még többen hozzá tudnak járulni a temetők megfelelő szintű fenntartásához. 

Költségcsökkentést a dolgozók számának rugalmas meghatározásával próbálunk elérni, oly 

módon, hogy az egyik munkatársunk visszakerült a karbantartói ágazatba és csak a koporsós 

temetések napjain vesz részt a kegyeleti ágazat munkájában. Ezen fajta búcsúzási mód sajnos 

egyre ritkább, napjainkban már csak a temetések 25 %-a hagyományos. A kegyeleti 

szolgáltatás ellátásához, mindenképpen szükség van 1 fő irodai ügyintézőre, 2 főre a 24 órás 

ügyelet ellátásához, és a koporsós temetésnél is kell a 4-5 fős létszám. Ahhoz, hogy 

temetkezéssel és temetőüzemeltetéssel foglalkozhassunk szükséges 1 fő, akinek megvan a 

temetkezéshez szükséges végzettsége, és 1 fő kertész végzettségű dolgozóra, valamint az 

ügyvezetőnek is meg kell, hogy legyen 2019. július 1-től a temetkezési szolgáltatás 

szakképesítése. Ezen végzettségek hiányában a Járási hivatal visszavonja a szolgáltatások 

elvégzéséhez szükséges engedélyeket. 

2019-ben a temetkezési ágazatban összesen 7 fő dolgozott, ebből 6 főállásban és 1 megbízási 

szerződéssel. Egy dolgozónk 2019 év elején nyugállományba vonult, de sajnos az első 

nyugdíját már nem tudta felvenni. A pótlása nem volt könnyű feladat a mai munkaerőpiacon, 

de sikerült egy olyan kolléganőt találni, aki 6 órában vállalta a feladatok elvégzését és a 

rehabilitációs kártyája miatt még a SZET Kft. költségeit is tudta csökkenteni. A temetkezési 

ágazat nem vonzó munkahely, elég nagy a fizikai és a pszichés megterhelés is; a fizetés pedig 

amit nyújtani tudunk, minimálbér közeli.  

2018-ban a SZET temetkezési ágazata 7965 órát töltött üzemeltetéssel és 6233 órát temetési 

tevékenységgel. Ebből is látszik, hogy törekednünk kell a két óraszám megfordítására, mert a 

SZET 2600 forintos rezsi óradíjával 21.440.078 forintba kerül az üzemeltetés. Ez a veszteség 

a temetkezési szolgáltatás nyereségéből nem kompenzálható. 

Ha a SZET nem tudja tovább finanszírozni a veszteséges üzletágat, akkor az 

Önkormányzatnak kell találnia valamilyen más megoldást - hogy mindenkinek meglegyen a 

lelki békéje. 

  



 

 

3. Beruházások, fejlesztések: 
 

A SZET 6 éve 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők üzemeltetését. Az azóta eltelt 

időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az Önkormányzat segítségével. 

A rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek nagyobb beruházása. 

2018-ban kihelyezésre került minden temetőhöz egy információk közlésére alkalmas zárható 

tájékoztató felület, továbbá beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes hulladékgyűjtő 

edények a temetők rendezettebbé tétele miatt. Ez több mint 1 millió Forintos költséget 

jelentett. 

Felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási, fenntartási, 

felújítási és fejlesztési javaslatokat tesszük: 

Szentgotthárd Hunyadi úti új temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Főbejárati kapu felújítása Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Ravatalozóépület külső és 

belső burkolatainak felújítása 

Tuskók kiszedése Urnakripta parcella 

kialakítása 

Kellékraktár kialakítása 

Temető és vasút közötti 

terület parkolókénti 

kialakítása 

Keleti oldali kerítésnél 

drótfonat és tartóoszlopok 

cseréje 

Térkőburkolat készítése, 

illetve felújítása a ravatalozó 

előtt 

Kerékpártároló felújítása Harangláb festése és javítása Fűtés korszerűsítés elvégzése 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Bemutatóterem bővítése és 

irodahelyiség felújítása 

Ravatalozóépület előtt fedett 

tér kialakítása 

Tujasor és fasor ültetése Gépészeti felújítás Parkoló felújítása, bővítése 

Halotthűtő cseréje Belső festés Akadálymentesítés 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Déli oldali tujasor felújítása 

és a kerítés cseréje 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Ravatalózóépület beázásának 

megszüntetése 

Ravatalozó drapériáinak és 

berendezési tárgyainak 

cserélése 

Meglévő melléképület 

felújítása 

Mészkőzúzalékos út 

kialakítása 

Új urnafal építése Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

 

 

Szentgotthárd Hunyadi úti régi temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Főbejárati kapu felújítása Tujasor és fasor ültetése Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Nyugati oldali kerítés 

drótfonat és tartóoszlopok 

cseréje 

Ravatalozóépület átépítése 

urna-csarnokká, illetve 

felújítása 

Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Halotthűtő cseréje Kerítés felújítása 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Új parcellák kialakítása Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Új parcella kialakítása Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Tujasor és fasor ültetése 



 

 

Tujasor és fasor ültetése Vízvezeték kiépítése  

 

Rábatótfalu temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Régi ravatalozóépület 

elbontása 

Halotthűtő beszerzése Parkoló felújítása 

Tujasor visszanyírása Tujasor visszanyírása Kerítés felújítása 

Ravatalozó ajtajának javítása Tujasor és fasor ültetése Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Ravatalozó hátsó ajtajához 

járda készítése 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Tujasor és fasor ültetése 

Hulladékgyűjtő 

környezetének rendezése 

Régi kapu felújítása Új parcella kialakítása 

Régi kapu útjának felújítása   

 

 

  



 

 

Zsida temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Kapu felújítása és zárhatóvá 

tétele 

Ravatalozó elbontása és új 

építése 

Parkolók felújítása 

Ravatalozóépület 

megerősítése statikailag 

Út melletti kerítés teljes 

felújítása 

Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Mészkőzúzalékos utak 

felújítása 

Kerítés felújítása 

 

 Tujasor és fasor ültetése  

 

Rábakethely temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Parcellakiosztás, térkép és 

parcellakönyv elkészítése 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Új parkoló kialakítása a 

Felső útról megközelítve 

Új parcellák kialakítása Tujasor és fasor ültetése Tujasor és fasor ültetése 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Ravatalozóépület és 

környezetének, teljes 

felújítása 

Térkőburkolat építése és 

felújítása 

Tujasor és fasor ültetése Parkoló felújítása Kerítés felújítása 

Régi tároló elbontása Oldalsó kapu felújítása Hátsó út kialakítása 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Halotthűtő cseréje Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

 

Farkasfa temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 

felújítása 

Ravatalozóépület külső és 

belső festése 

Ravatalozóépület 

cserépfedésének cserélése 

Tujasor és fasor ültetése Kerítés felújítása Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

 Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

 

Rábafüzes temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 

felújítása 

Ravatalozóépület teljeskörű 

felújítása 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák kivágása 

Tujasor és fasor ültetése Kerítés felújítása Tujasor és fasor ültetése 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Hátsó parcellához vízvételi 

hely kialakítása 

Padok felújítása és új padok 

kihelyezése 

Belső út kiépítése Parkoló kialakítása  

 

Jakabháza temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok fejlesztési 

javaslatok (5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele és 

felújítása 

Parkoló felújítása Ravatalozóépület külső és 

belső festése 



 

 

Ravatalozóépületen 

ereszcsatorna kiépítése 

Vízvezeték kiépítése Kerítés felújítása 

Térkőburkolat javítása Mellékhelyiség kialakítása Tujasor és fasor ültetése 

 
4. Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

 

Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési szolgáltatási, 

kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is jó színvonalon biztosította. Mindig 

törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre. 

 A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges tárgyi 

eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsóleeresztő szerkezet). Nagy 

hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a munkavállalóink 

megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására, betartatására. Dolgozóinknak 

egységes ruhát biztosítunk. 

 A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál 

törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál 

ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a 

bemutatótermünkben. 

 A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen elégítettük 

ki. 

 A 2019-es évben 146 temetést végeztünk Szentgotthárdon és környékén, mely 37-tel több az 

előző évinél. Ez most a bevétel növelésétését eredményezte, de ez egy olyan tényező, melyre 

nincs befolyásunk. Hagyományos temetés 34, közköltséges temetés 12, hamvasztásos temetés 

83 volt. 

 A SZET 2019. évben a szentgotthárdi temetőkön kívül 15 km-es körzetben végzett 

rendszeresen temetkezési szolgáltatást. 

 2013 január óta először 2017 év végén kezdeményeztük a temetkezési szolgáltatási díjak 

módosítását, az azóta megnövekedett költségeink miatt (bér- és járulékköltség, valamit 

rezsiköltségek) a szolgáltatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez mindenképp 

szükséges volt díjak felülvizsgálata és sajnos szükséges a folyamatos megemelése az 

emelkedő költségek miatt. 

5. A temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulása: 

 

 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

Temetkezési Ágazat 

Tényadatok 

2018.01.01-2018.12.31. 

 Temető 

kegyeleti 

szolgáltatás 

Temető 

üzemeltetés 

Anyagköltség (üzemanyag, víz, villany stb.) 159.778 1.729.911 

Igénybe vett szolgáltatás (hulladék, telefon, posta stb.) 227.929 2.753.960 

Egyéb szolgáltatások (hatósági-, igazgatási és illeték díj) 0 5.452 

Személyi jellegű ráfordítás (bér+ járulék, egyéb 

kifizetés) 

15.333.164 8.372.653 

Értékcsökkenési leírás 105.876 1.305.430 

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása 6.037.000 105.509 



 

 

Költségek 24.972.611 21.440.078 

Árbevétel 26.521.235 7.263.963 

EREDMÉNY 1.548.624 -14.176.115 

 

A táblázatokból kitűnik, hogy a költségek meghaladják a szentgotthárdi temetőfenntartásból, 

üzemeltetésből és a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételeket. A szentgotthárdi 

temetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből 

származó árbevételt meghaladó többletköltséget, az üzemeltetés veszteségét a saját 

temetkezési szolgáltatás nyereségéből és egyéb ágazatainak nyereségéből fedezte. 

Véleményünk szerint szükséges lenne a minimálbéremelkedéssel megegyező rendeletben 

szereplő díjtételek emelésére, hogy az ágazat vesztesége ne legyen még nagyobb mértékű. 

Emelni szükséges a sírhelymegváltási, létesítményhasználati és halotthűtési díjakat a temetők 

működtetése szempontjából. 
  



 

 

Annak érdekében, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. a következő évben is megfelelően el 

tudja látni Szentgotthárd temetőinek üzemeltetetését, az alábbi áremelési javaslatot tesszük: 

Díjtáblázat a 20/2019. (IX.20.) számú önkormányzati rendelet alapján 

Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben: 

  Nettó Ft Bruttó Ft 

  2019 2020 2019 2020 

Egyes sírhely 25 évre 7500 10 000 9 525 12 700 

Kettes sírhely 25 évre 15 000 20 000 19 050 25 400 

Gyermek sírhely 25 évre 3 750 5 000 4 763 6 350 

Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre 90 000 120 000 114 300 152 400 

Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre 120 000 160 000 152 400 203 200 

Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre 150 000 200 000 190 500 254 000 

Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre 10 000 12 000 12 700 15 240 

Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre 5 000 6 000 6 350 7 620 

Urnafülke (kolombárium) 20 évre 8 000 10 000 10 160 12 700 

Urnafülke (kolombárium) 10 évre 4 000 5 000 5 080 6 350 

Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 20 évre 10 000 15 000 12 700 19 050 

Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 évre 5 000 7 500 6 350 9 525 

Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:       

  Nettó Ft Bruttó Ft 

  2019 2020 2019 2020 

a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetedő díj 15 000 25 000 19 050 31 750 

b.) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés esetén) /alkalom 10 000 10 000 12 700 12 700 

c.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás         
igénybevételéért fizetendő díj:         

Hűtő használati díj /nap 2 500 3 500 3 175 4 445 

Ravatalozás /alkalom 10 000 15 000 12 700 19 050 

Halott-szállítás a ravaltól a sírig gyászkocsival /alkalom 6 000 8 000 7 620 10 160 

Urnaelhelyezés /alkalom 8 000 10 000 10 160 12 700 

Sírásás (koporsós temetés esetén) /db 22 675 25 000 28 797 31 750 

Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén) /db 17 000 20 000 21 590 25 400 

Sírhelynyitás (zárt kripta esetén) /db 17 000 20 000 21 590 25 400 

Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén) /db 2 500 5 000 3 175 6 350 

Urnasírhely nyitás /db 2 500 5 000 3 175 6 350 

Sírbahelyezés /db 5 000 6 000 6 350 7 620 

Visszahantolás /db 18 000 20 000 22 860 25 400 

Újratemetés a megrendelő igénye szerint, a jelen 
  táblázatban szereplő tételek összege 

Exhumálás   

0-5 év között elhunyt esetén 42 845 45 000 54 413 57 150 

6-10 év között elhunyt esetén 36 575 40 000 46 450 50 800 

11-15 év között elhunyt esetén 32 395 35 000 41 141 44 450 

16 év felett elhunyt esetén 25 395 30 000 32 252 38 100 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési,          
felújítási munkát végzők által fizetendő  

   

  
temető-fenntartási hozzájárulás díjai:         

  Nettó Ft Bruttó Ft 

  2019 2020 2019 2020 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák 2 500 3 000 3 175 3 810 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén 10 000 10 000 12 700 12 700 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A SZET Szentgotthárdi Kft. ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak 

érdekében, hogy Szentgotthárd temetőit hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, 

hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel 

elégítsük ki. 

Köszönöm szépen, hogy elolvasták javaslatainkat és terveinket, természetesen tudjuk, hogy 

ezen kívül is még számos ötlet megfogalmazódik, de bízunk benne, hogy nagy része olyan 

igény, aminek megvalósítását a temetőlátogatók is elvárják tőlünk, hogy a szentgotthárdi 

temetők fejlődésnek indulhassanak. 

 Kérjük Önöket beszámolónk elfogadására, valamint arra, hogy támogassák a temetők további 

fejlődését. 

Szentgotthárd, 2019. november 28. 

 

 

Gál József 

ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Leader pályázati lehetőség- Ciszter tanösvény kialakítása és a 

Várkerti játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent az Őrség Határok Nélkül LEADER helyi akciócsoport által kiírt „Térségi 

turisztikai attrakciófejlesztés”, VP6-19.2.1.-68-2-17 kódszámú felhívás a Vidékfejlesztési 

Program keretén belül. A felhívás célja a helyi és/vagy térségi szintű önálló vagy 

szálláshelyhez kötődő turisztikai szolgáltatások, attrakciók fejlesztésének, megvalósításának 

támogatása, amelyek hozzájárulnak az Őrség Határok Nélküli helyi akciócsoporthoz tartozó 

térség turisztikai versenyképességének megőrzéséhez, növeléséhez, a helyi gazdaság 

élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. 

 

Benyújtási határidő: 2019. december 31. 

A támogatás mértéke: minimum 1.000.000,- Ft, maximum 15.000.000,- Ft  

Támogatási intenzitás: 60%  

Önerő: 40%  

Előleg: 50%  

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 év. 

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Önálló turisztikai attrakciók, szolgáltatások 

kialakítása, meglévők fejlesztése 

Szabadidős, aktív turisztikai attrakcióhoz 

kapcsolódó fejlesztések támogatása vagy új 

turisztikai attrakció kialakítása (helyi, térségi 

jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség 

turisztikai hasznosítása, továbbá a szabadidő 

aktív eltöltését biztosító turisztikai 

fejlesztések, pl. kalandpark, tematikus 

utak, falusi wellness stb.) 

 

Szálláshelyhez kötődő turisztikai 

szolgáltatások 

Meglévő, működő szálláshelyhez kötődő 

fejlesztések meglévő szolgáltatás 

fejlesztésével vagy új szolgáltatás 

kialakításával (pl. rekreáció, 

egészségmegőrzés, szabadidős létesítmények 

stb.) 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Tájékoztatási és nyilvánossági 



 

 

tevékenységek az ÁÚF alapján 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

A BENYÚJTANDÓ PROJEKT: 
 

I. „A Ciszterek mindennapjai tanösvény” kialakítása a Várkertben 
 

A korabeli írások a ciszteri kolostor könyvtárának leírásánál említik meg, hogy milyen 

megnyugtató érzés az ablakból kitekinteni az apátság kertjére. "Az ablakból láthatók a 

mintaszerű ágyások, a kerengőt alkotó fasor és a Rába felöli részen elhelyezkedő kertészlak, 

és az üvegház a téli barakkház mellett." A „Ciszterek mindennapjai tanösvény” 5 + 2 db 

állomást tartalmaz a kolostort körülölelő várkertben, a műemléki környezethez illeszkedő 

megjelenésű információs felületekkel:   

 

- döntött kivitelben, nyitott kódex/könyvformára hengerelt információs felülettel (méret: 

1200x850 mm, magasság: 1320 mm) és grafikai megoldásokkal, poszter nyomtatott, 

védőfóliázott kivitelben. (Hegesztett összeszerelés után tüzihorganyzott 

acélzártszelvény tartóoszlopok, gépi földmunkával, földbe betonozva + információs 

felület hegesztett tőcsavaros kötéssel rögzítve.) 

- magyar, angol, német és szlovén nyelven olvasható szöveges információkkal, 

- figyelemfelkeltő / szemléltető, szerkesztett-rajzolt animált alakokkal (ciszter 

földművelés, mézsörkészítés ábrázolása, stb.) 

- minden egyes felületen várkert térképpel, melyik ponton áll az érdeklődő és hol 

található a többi állomás, 

- minden egyes információs felületen QR kód elhelyezésével, amely egy erre 

kifejlesztett applikáción keresztül interaktivitást is kapcsol a tanösvényhez, minden 

állomáson egy quiz játékkal (pl. a meglévő fűszernövény kerthez és a ciszterek 

gazdálkodásához kapcsolódóan, stb.), 

- a színház mellett, az egykori középkori monostor megmaradt falrészletei 

környezetében + 1 db ilyen információs felület, amely a középkori monostort mutatja 

meg a rendelkezésre álló festmény és információk alapján elkészítendő rekonstruált 

látványrajz segítségével. 

- a fejlesztés kiegészül a Nagyboldogasszony templom előtti Mária utat jelző 

információs kő környezetében + 1 db információs felülettel, amely négy nyelven 

tájékoztat a nemzetközi zarándokútról, amelynek fontos állomása városunk. 



 

 

 

Az Értéktár Bizottság és a Honismereti Klub véleményét is kikértük, támogatják az 

elképzelést, tartalmi kialakításukban segítenek.  

 

 

II. A Várkerti játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése 
 

A kolostor együttes körül található a város legnagyobb közparkja a Várkert. A helyi 

védettséget élvező terület egy angolparkból és egy barokk parkból áll, melyet a „Várkert és 

kapcsolódó zöld területek fejlesztése” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00002) című projekt 

keretében belül újított meg az Önkormányzat. A projekt megvalósítása jelentős fejlesztés 

Szentgotthárd életében, legfontosabb elemei: zöldfelületek és sétaútvonalak felújítása, 

növényzet (fák, sövények, stb.) telepítése, padok-épített padok, hulladékgyűjtők elhelyezése, 

komposztáló kialakítása, ivó kutak; homokozó elhelyezése, energiatakarékos közvilágítási 

rendszer kiépítése, öntöző rendszer kiépítése. A park déli oldalán a korábbi, 

balesetveszélyesen omladozó kerítés helyett újat építettünk, de a városi nagyrendezvényeknek 

és vásároknak helyet adó szabadtéri színpad is részben megújult, illetve a rendezvényekhez 

saját mobil színpadfedést szerzett be a város a támogatásból. A hosszú évek óta elkerített, 

használaton kívüli, balesetveszélyes, egykori városi strand területét sikerült teljesen felújítani, 

azóta ez a park legnépszerűbb része a közepén létesített dísztóval. Látványos és hasznos 

fűszernövénykertet is építettünk a park észak-keleti oldalán, ezt a területet is bekapcsolva 

ezáltal az aktív zöldterületbe. Az alapoktól teljesen megújult a korábban használhatatlan 

nyilvános illemhely is. 

 

A cél a már meglévő szabadtéri közösségi tér továbbfejlesztése, amely lehetőséget nyújt 

nemcsak a helyi családoknak, hanem a turista családoknak is a szabadidő hasznos, igényes 

környezetben történő eltöltéséhez. A felújítás központi eleme egy újonnan telepített, 

kombinált játszóvár lenne. Ezen a kombinált játszóvárban terveink szerint különböző 

korosztályú gyerekek tudnak egyszerre játszani. Több feljutási lehetőség lenne a tornyok 



 

 

mindegyikébe. Elképzeléseink között szerepel  ferde felmászó, ívelt mászó fal, illetve létra 

egyaránt. A toronyban akár logikai készség fejlesztő játékot is elhelyezhetünk a kicsiknek.  

 

Az árajánlatkérések az előterjesztés írásának pillanatában még folyamatban vannak, 

legfeljebb azonban 19.348.430,- Ft projekt költségvetéssel tervezünk, melynek önereje 

maximum 7.739.372,- Ft lenne. Ennek mentén a projekt költségvetése a következőképpen 

alakulna: 

 
PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 

 

FEJLESZTÉS NETTÓ BRUTTÓ TÁMOGATÁS ÖNERŐ 

 CISZTER TANÖSVÉNY 

7 db információs felület tervezése, 

kialakítása és telepítése:  

- szerkezet tervezése, műszaki 

dokumentáció, grafikai tervek-

animációs rajzok elkészítése, 

- információs táblák legyártása 

- információs táblák telepítése: 

gépi földmunkák, betonozás 

- interaktív internet-es quiz 

program kialakítása, QR kódos 

elérhetőséggel 

- fordítás 3 nyelv (német, angol, 

szlovén) 

3.059.000,-  3.884.930,- 2.330.958,- 1.553.972,- 

 VÁRKERTI JÁTSZÓTÉR KALANDPARKKÁ TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE 

Kombinált játszóvár gyártás, 

telepítés, engedélyeztetés 

11.811.024,- 15.000.000,- 9.000.000,- 6.000.000,- 

  TERVEZÉS, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS, TÁJÉKOZTATÁS  

tervezés, műszaki ellenőrzés 

(kötelező) 

314.961,- 400.000,- 240.000,- 160.000,- 

tájékoztatás (kötelező) 50.000,- 63.500,- 38.100,- 25.400,- 

ÖSSZESEN: 15.234.984,- 19.348.430,- 11.609.058,- 7.739.372,- 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Szentgotthárd település sorsa mindvégig szorosan egybefonódott a ciszterciekkel, 

egyik legfontosabb büszkeségünk a hozzájuk köthető kulturális-épített örökségünk.  A 

városba látogatók is érdeklődnek a ciszter történelem és a ciszter hagyaték iránt, a 

helyi turizmus fejlesztésének egyik lába is ez a terület lehet, erre már történtek is 

lépések („Időutazó Múzeum”, „Kaland a kolostorban”). A szabadon látogatható 

várkert is szerves részét képezi a barokk épületegyüttesnek, a tavalyi 

infrastrukturális felújítást követően jelen pályázattal tartalmi szolgáltatást is 

köthetünk a megújult parkhoz: mind a helyiekhez, mind a turistákhoz – 



 

 

látványos, rendhagyó és játékos módon - információkat tudunk eljuttatni a város 

történelméről, továbbá a kalandparki fejlesztéssel jelentősen hozzá tudunk 

járulni ahhoz, hogy valódi közösségi tér váljon a park. 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás, 

illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat 

költségvetésében kell biztosítani – a költségvetési koncepció vonatkozásában már 

terveztük az önrésszel. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

5 évig fenn kell tartani, a garancián túli esetleges javítási, karbantartási 

feladatokat el kell végezni. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Nem tudunk „tartalmi” fejlesztést végrehajtani a város legnagyobb közparkjában, vagy 

kizárólag saját forrásból tesszük azt. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, Támogatáskezelővel folytatott konzultáció Őriszentpéteren, sikeres 

pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, megvalósítás, 

elszámolás, fenntartás. 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be „A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a Várkerti játszótér 

kalandparkká történő továbbfejlesztése néven a „Térségi turisztikai attrakciófejlesztés” 

elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati felhívásra a szentgotthárdi 1, 14/2, 15, 

23/1, 23/2, 25/3 hrsz-on található Várkert fejlesztésére vonatkozóan. 

Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges  

legfeljebb 7.739.372,- Ft önerőt a 2020. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásra: 2019. december 31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. december 3. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző h. 



 

 

Tárgy: Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. októberi ülésén 

részletesen foglalkozott az önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével, ezen belül is 

parkolók kialakításával. A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban foglaltaknak 

megfelelően 2018. decemberi ülésén tárgyalta, és 268/2018. számú határozatában fogadta el a 

Képviselő-testület a parkolók kialakításának ütemtervét, melynek megvalósításáról minden 

évben a decemberi testületi ülésen be kell számolni. 

 

Jelen előterjesztés I. pontjában foglalkozunk az ütemterv felülvizsgálatával és a parkolók 

kialakításának lehetőségeivel. Továbbá az üzemeltető kezdeményezésére a 29/2017. (XI.30.) 

számú parkolási rendszerről és fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet módosításával a jelen előterjesztés II. fejezetében foglaltak 

szerint. Ezen kívül az előterjesztés III. pontjában a Képviselő-testület novemberi ülésén a 

194/2019. számú határozat 8. pontjában hozott döntésnek megfelelően bemutatjuk a Kossuth 

L. utca 8-10. számú ingatlanok előtti területen a 8 férőhelyes ferde állású parkolók déli 

oldalán a további parkolóhelyek kijelölésének vizsgálatát. 

 

I. 

Parkolók kialakításának lehetőségei 

 

A városi parkolás megkönnyítésének érdekében, egy öt éves ütemtervet dolgoztunk ki. Az 

első ütemben az egy éven belül megvalósítandó célokat ismertettük. Ennek alapján 2019 

évben megvalósult a tekéző és a Zsida-patak közötti részen egy parkolásra alkalmas 

zúzottköves terület kialakítása (25 db), továbbá a műfüves pálya melletti zúzottköves, 

parkolásra alkalmas terület (25 db) kialakítása. Habár a zúzottköves területrendezés 

megtörtént figyelembe kell venni, hogy a sporttelep ez irányból történő megközelítése 

jelentős költségráfordítás nélkül esős időben igencsak nehézkes. Kisebb kőzúzalékos felújítás 

lehetséges, ez azonban hosszútávon nem nyújt kielégítő megoldást. Itt el kellene gondolkodni 

egy nagyobb, a sportkomplexumhoz érkező sportolókat, szurkolókat, mentőt kiszolgáló 

aszfaltos vagy térköves parkoló kialakításáról, aszfaltozott kiszolgáló úttal, vízelvezetéssel. 

 

A Kossuth L. utca déli oldalán lévő, magántulajdonban álló 564 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

és parkolásra alkalmas (zúzottköves) területté alakítása (40 db) az idei évben a Sportcsarnok 

befejezése miatt nem valósult meg. A Sportcsarnok környezetében a jövő évben 105 db 

parkoló kerül kialakítása, így nem indokolt ezen a területen további parkolóhelyek építése. 

 

A József A. utca környezetében történő parkolás rendezése (2. számú melléklet) a volt Falco 

gyár területén (1276 hrsz., a József Attila utca felől van bejárata) parkolók kialakítása is 

szerepelt az ütemtervben. Tulajdonosváltás miatt újra egyeztettük a lehetőségeket. Az új 

tulajdonos szóbeli hozzájárulását adta a parkolók kialakításához, azzal a kikötéssel, hogy 

amint hasznosítani szeretné a területet a parkolót meg kell szüntetni. Véleményünk szerint 

bizonytalan időre nem gazdaságos a terület kialakítására pénzt fordítani. Egyelőre a József 

Attila u. 1325 hrsz-on kialakított parkolásra alkalmas terület elegendőnek bizonyul. 



 

 

 

Elindítottuk a Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a merőleges parkolók folytatásának 

tervezését. 

 

A közterület-felügyelők jelzése alapján is megoldásra váró probléma a Szabadság tér 1-4. 

társasházak mögötti és Honvéd utcai, Petőfi utcai parkolás rendezése. A Honvéd utcában a 

Szakképző iskola előtti közterületre rendelkezünk 14 db párhuzamos parkoló kialakítására 

irányuló tervekkel. További parkolóhelyek kialakíthatóak lennének a teljes utca területén, 

azonban ez az így is minimális zöldterület kárára történhetne csak meg. Zöldterület kárára az 

iskolának is lehetősége lenne saját parkolója bővítésére. Önkormányzati tulajdonú terület a 

Szabadság tér 1-4. társasház mögötti terület, melyet csak a társasház lakói használhatnak. A 

parkoló kőzúzalékos, felfestés nélküli, így a következetlen parkolások miatt gyakran 

kevesebben tudják igénybe venni, mint ahány parkolóhely valóban rendelkezésre áll. A 

kulturált parkolás megoldására két lehetőség mutatkozik. Mivel a parkoló elvileg a társasház 

lakóinak kiszolgálására szolgál, kezdeményezni lehetne a parkoló társasháznak történő 

kezelésbe adását. Így a lakók maguk gondoskodhatnának a saját parkolójuk rendbetételéről, 

úgy ahogy megfelelőnek látják. 

Másik alternatíva a fizető parkoló rendszerbe történő bevonás és egyúttal a parkoló 

megnyitása, azzal a kikötéssel, hogy a parkolót szilárd burkolattal és szabványos felfestéssel 

kell ellátni. Ezzel a megoldással a Honvéd utcában parkoló gépjárművek száma csökkenthető, 

hiszen nem kizárólagosan a társasház lakói vehetnék igénybe. 

 

Az aktualizált ütemterv jelen előterjesztés I. számú mellékletében olvasható. 

 

II. 

 

A fizető-parkolási rendelet módosítása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testületének a 29/2017. (XI. 30.) rendelete 

szabályozza Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszer és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjét.  

A fizető-parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. (továbbiakban: 

Üzemeltető) üzemelteti. 

A parkolók üzemeltetéséről a SZET Szentgotthárdi Kft. elkészítette írásos összesítő 

tájékoztatóját, mely jelen előterjesztés II/1. számú mellékletét képezi. 

Az üzemeltető beszámolójában részletezi az üzemeltetési szerződés megkötése óta eltelt 

időszak főbb tevékenységeit. Bemutatja, hogy a parkoló bérletek igénybevételének alakulását 

és javaslatot tesz a bérletárak módosítására. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a parkolóbérletek árainak Üzemeltető által 

javasolt módosításainak bevezetését 2020. január 1-től, úgy a parkolási rendszer és a 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása 

szükséges a II/2. sz. mellékletben foglaltak szerint. 

 



 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A bérletárak emelésével biztosított lesz a 

parkolási rendszer hosszú távú, biztonságos üzemelése. 

 

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A bérletárak emelésével a parkolási 

rendszerből származó bevételek növekedhetnének, így nem kell más területekről forrást 

biztosítania az üzemeltetőnek, illetve az önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez.  

 

Környezeti és egészségi következménye: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A szolgáltatónál a bérletjegy kiadás, valamint 

az ezzel járó adminisztráció jelentkezhet.  

 

A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a parkolási rendszer 

üzemeltetése kevésbé lehet hatékony.  

 

 

III. 

A Kossuth L. utca 8-10. számú ingatlanok előtti területen parkoló állások vizsgálata 

 

A Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta a tárgyi parkoló állások kialakításának 

lehetőségét. A 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat 8.) pontja alapján közlekedési 

szakértő véleményét is kikértük, aki az alábbi megállapítást tette, amelyet az előterjesztés III. 

számú mellékletéhez csatoltunk.  

 

„1./ Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló 

útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálata. 

 

A várakozóhelyek megközelítő útja a 7454 jelű állami kezelésben levő közútról egyirányú 

forgalmú útként van szabályozva. Az elején az „Egyirányú forgalmú út” a végén a „Behajtani 

tilos”  jelzőtáblák vannak elhelyezve. Az egyirányú utcaként kialakított úttest szélessége 3,7 

m. E kis útszakasz É-i oldalán épültek ki a ferde felállású várakozóhelyek, szám szerint 8 db.  

A ferde felállású várakozóhelyek utcára merőlegesen kialakított szélessége 4,9 m. A D-i 

oldalán az útnak gyalogjárda szolgálja a mögöttes lakóházak gyalogos megközelítését, illetve 

egyáltalán a közút gyalogos forgalmának levezetését.. A gyalogjárda szélessége 2,2 m. Tehát 

– jelenleg - a mozgó és álló járműforgalom továbbá a gyalogos forgalom részére szolgáló 

szélesség összesen 3,7+4,9+2,2=10,8 m.  

A megrendelői szándék vizsgálatánál, hogy az egyirányú út  D-i oldalán, azzal párhuzamos 

várakozóhelyek kialakulhassanak, figyelembe kell venni az ide vonatkozó „ A parkolási 

létesítmények geometriai tervezése (a KTSZ kiegészítése)” című ÚT 2-1.210 Útügyi Műszaki 

Előírásban foglaltakat. Itt a szélességi helyigény az előírás szerint a következőkben írtak. A 

4.2 táblázat foglalkozik a „Parkolóállások és azok megközelítését biztosító utak legkisebb 

méretei” felsorolásával. A méretek a párhuzamos, ferde, merőleges és tömbfelállás 

helyigényére vonatkoznak.     

Az esetünkben fennálló helyen a ferde felálláshoz előírt méretek (kényelmes parkoló 

mozgásnál) az alábbiak: 

A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,6 m. 



 

 

Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,7 m 

Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,6 m 

Gyalogjárda előírt helyigénye 1,75 m. 

Útügyi Műszaki Előírás szerinti helyigény összesen:4,6+0,7+3,6+1,75=10,65 m 

Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes 

helyigény: 2,5+10,65=13,15 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 13,15-

10,8=2,35 m    

Az előírás lehetővé teszi a „szűkös parkolómozgás”-hoz tartozó méretek esetenkénti 

alkalmazását is, ezek a méretek a következők:  

A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,3 m. 

Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,5 m 

Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,5 m  

Gyalogjárda helyigénye 1,00 m. 

Így a helyigény összesen:4,3+0,5+3,5+1,00=9,30 m 

Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes 

helyigény: 2,5+9,3=11,8 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 11,8-10,8=1,00 

m    

Véleményem szerint a Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos várakozóhelyek és 

kiszolgáló útjának jelenlegi forgalmi rendje megfelelően szolgálja a kialakított funkcióját.  

A kiszolgáló út déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölését – a hely hiánya miatt - 

nem javaslom.” 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az új parkolók kialakításának ütemtervével, 

valamint a fizető parkolási rendszerről szóló helyi rendelete módosítási javaslatával 

kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.  

a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 

előterjesztés I. Mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel. Az I. 

ütem megvalósításához szükséges forrást a 2020. évi költségvetés tervezésekor 

figyelembe veszi. Az Ütemterv megvalósításáról minden évben a decemberi testületi 

ülésen be kell számolni. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés I. 

mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: … 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

 



 

 

2.  

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET 

Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének 

átalakításához készített beszámolóját elfogadja, a bérletárak emelésével az 

előterjesztés II. Melléklete szerint egyetért. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET 

Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének 

átalakításához készített beszámolójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth 

Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán 

párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálatával kapcsolatos 

szakértői jelentést megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. december 03.  

 

          Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző  h. 



 

 

I. számú melléklet 

Parkolók kialakításának lehetőségei 

 

I. ütem – 1 éven belül megvalósítandó célok (2020) (I./1. számú melléklet) 

Ezeket a beruházásokat terveztetni és engedélyeztetni is szükséges. 

1. A Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a meglévő merőleges parkolók 

kialakításának folytatása (egyoldali merőleges parkolókkal két változat lehetséges a 

rácsatlakozó meglévő parkolók, illetve kiszolgáló út átépítése nélkül 6 db új merőleges 

parkoló, a rácsatlakozó meglévő parkolók, illetve kiszolgáló út átépítésével 9 db, új 

merőleges parkoló) bekerülési költség: 8-12 mFt (tervezés, engedélyezés, 

térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.) 

2. A Szabadság téri Liget északi oldalán parkoló bővítés (10 db merőleges parkolóval) a 

meglévő kőzúzalékos parkolók, érintett útterület, illetve csapadékvíz-elvezetés 

kiépítésével. Bekerülési költség: 23 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos 

burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával stb.) 

3. A Szabadság téri Liget déli oldalán új parkolóhelyek kialakítása (10 db párhuzamos 

parkolóval). Bekerülési költség: 4 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos 

burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel stb.) 

 

II. ütem – 2 éven belül megvalósítandó célok (2021) (I./2. számú melléklet) 

1. Honvéd utcában a Szakképző iskola előtt új parkoló kialakítása (14 db párhuzamos 

parkoló). Bekerülési költség: 12 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos 

burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, stb.) 

2. Arany János utcai butiksor mögötti parkoló bővítése (6 db egyoldali merőleges 

parkoló) Bekerülési költség: 8 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos 

burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.) 

3. Szentgotthárd-Farkasfa, temető melletti zöldterületen parkoló kialakítása. Bekerülési 

költség: 10-20 mFt (tervezés, engedélyezés, bozótirtás, zúzottköves/térköves/aszfaltos 

burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel, feltáró út kialakításával stb.) 

 

III. ütem – 3 éven belül megvalósítandó célok (2022) (I./3. számú melléklet) 

1. A Várkert nyugati oldalán megépített parkoló folytatása (14 db egyoldali merőleges 

parkolóval) Bekerülési költség: 14 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves burkolattal, 

csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.) 

2. A Szentgotthárd 32 hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló bővítése (összesen 20 db alakulna 

ki – 12 db meglévő = 8 db új) merőleges parkoló kompakt megoldással) Bekerülési 

költség: 8 mFt (térköves burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, téglakerítés bontással, 

támfal készítéssel) 

 

IV. ütem – 4 éven belül megvalósítandó célok (2023) (I./4. számú melléklet) 

1. Fürdő utcában parkolóállások kialakítása. (12 db párhuzamos parkolóval) 

Ezzel egyidejűleg a Fürdő utca burkolatának, csapadékvíz-elvezetésének felújításával, 

korszerűsítésével, járda építésével. Bekerülési költség: 35 mFt (tervezés, 

engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett 

útszakasz felújításával stb.)  



 

 

2. Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének parkolóvá 

alakítása (10 db egyoldali merőleges parkolókkal). Bekerülési költség: 15 mFt 

(tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, 

közvilágítás stb.) 

 

V. ütem – 5 éven belül megvalósítandó célok (2024) (I./5. számú melléklet) 

1. Szentgotthárd, Széll K. tér 33 hrsz-on lévő ÁFÉSZ területén parkolóház kialakítása. 

Bekerülési költség: nem rendelkezünk becsléssel (területvásárlás/bérlés, tervezés, 

engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel, stb.) 

2. Szabadság tér 1-4. számú társasházak mögötti (996/3 hrsz.) terület felújítása, 

közforgalom előtti megnyitása. Bekerülési költség: 35 mFt (tervezés, engedélyezés, 

térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával 

stb.) 

3. Szentgotthárd-Rábakethely, temető melletti zöldterületen parkoló kialakítása. 

Bekerülési költség: 40 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, 

csapadékvíz elvezetéssel, érintett útszakasz felújításával stb.) 
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I/1.számú melléklet 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

I./2. számú melléklet 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

I./3. számú melléklet 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I./4. számú melléklet 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

I./5. számú melléklet 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II./1. Melléklet 



 

 

Beszámoló Szentgotthárd város 

fizetőparkolóinak üzemeltetéséről a 2018-as 

évben 

A beszámoló célja az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása a jelenlegi 

fizető-parkoló rendszer működését illetően, továbbá a stratégiai döntések meghozatalának 

elősegítése. 

Szentgotthárdon 2001-ben lett kialakítva a fizetőparkolás rendszere, mely a mai napig is 

működik. 

Az eltelt idő alatt számos változás történt a rendszerrel, a rendelettel és az üzemeltető 

gazdasági társasággal kapcsolatban. 

Az egyik nagy előrelépés 2018-ban a 15 évre szóló üzemeltetési szerződés megkötése volt az 

Önkormányzat és a SZET Szentgotthárdi Kft. között.  

A másik nagyon fontos dolog, hogy 2018-ban mindenképpen el kellett kezdeni a rendszer 

megújítását, mely az akkori állapotokkal 2-3 év múlva működésképtelen lett volna. A 

szükséges 6 parkolójegy kiadó automata beszerzése, 3 éves részletfizetéssel megtörtént. 2020-

ban újabb 8 db vásárlására lesz szükség, és így tulajdonképpen 3 év alatt meg tud újulni a 

fizetőparkolás infrastrukturális rendszere.  

2017-ben közel 1 millió Ft-ot adtunk ki 12 db automata javítására, hogy bevételeink ne 

apadjanak el. 2018-ban ez az összeg elég volt a 6 darab automata részletfizetésére. Ebből is 

látszik, hogy megfontolt és bölcs döntés született. 2019-ben az automaták részletfizetése 

3.316.824 Ft-ba került a SZET Szentgotthárdi Kft-nek. 

A legnagyobb problémánk az volt, hogy az itt használt automaták ideje lejárt. 18 éve lettek 

telepítve, és az élettartamukat kb. 15 évben határozták meg. Jelenleg 14 automatából mind a 

14 működik, és ez is forgalomnövekedést eredményez. Szakértők szerint még körülbelül 15 

évig fognak hasonló automaták működni, utána már csak mobilparkolás lesz jellemző. Ezt a 

15-20 évet kellett megtervezni parkolóautomata-vásárlás szempontjából. 

A Magyarországon fellelhető automaták forgalmazóit megkerestük, és kikértük szakmai 

véleményüket, valamint javaslataikat. Kértünk ajánlatokat az automaták árával és a fizetési 

kondíciókkal kapcsolatban. Az 5 ajánlat közül a legkorrektebbet a jelenlegi automatákat is 

forgalmazó cég adta nettó 8.970.000 forintos árajánlattal és 3 éves részletfizetési lehetőséggel. 

Így 2 évig üzembiztos lesz a fizetőparkolás, és újabb 8 db vásárlásával meg is újulhat. Ebben 

az esetben 15 évig biztonságosan üzemeltethető lesz a rendszer és csak kisebb javításokra kell 

költeni. 

Javaslatunkra a városban megszűnt a kék bérlet - melyből csak 12 db volt - így egységes 

parkoló övezet jött létre és azokon a helyeken is rendeződtek a parkolások, ahol érvényesek 

voltak.  

Városszerte lekopottak voltak a parkolóállások felfestései, ezért elkezdtük az elválasztó 

csíkok szabvány szerinti felfestését. Sajnos így az 552 db parkoló száma 530 körülire fog 

csökkenni.  

Az információs és parkolót jelző táblákat is lecseréltük, mert némelyik teljesen lekopott, vagy 

téves információkat tartalmazott, illetve elhelyezése sem volt megfelelő. 

Minden forgalmasabb településen problémát okoz a parkolás, így Szentgotthárdon is. Az 

Önkormányzatnak itt nem az a célja, mint általában lenni szokott, hogy plusz bevételhez 

jusson, hanem hogy aki a belvárosban akar megállni, annak legyen szabad parkolóhelye.  

Sajnos az utóbbi időben el volt hanyagolva ez az ágazat és a nyeresége nem lett 

visszaforgatva, hanem más ágazatok veszteségét finanszírozta. Pedig a parkolási ágazatnak is 

szüksége van a megújulásra, mert az elmúlt években szinte nem történt semmilyen fejlesztés. 



 

 

A 2017-es évről szóló beszámolónkban felvetettük, hogy meg kellene szüntetni a kék bérletet, 

és így egységes parkolási rendszer jöhetne létre. A Képviselő-testület is támogatta ezt az 

elképzelésünket, így rendeződött a József Attila utcában és a Zöldfa környékén a parkolási 

helyzet. 

Egy másik javaslatunk is támogatást kapott, így az 1 órás parkolás megváltozott 2 órásra. A 

parkolók ebben az esetben sem lettek túlterheltek, mindig van szabad parkolóhely. 

A város fizetőparkolóiban az ellenőri feladatokat 1 fő látja el. A lakosságnak és a cégeknek 

bérlet vásárlására a Motel porta helyett immár a Széll Kálmán tér 11-ben a SZET 

Szentgotthárdi Kft. irodájában van lehetősége. A kiszabott bírságot is itt lehet befizetni vagy 

csekken a postán. 

A jegyautomaták ürítése és a bevétel számolása havonta történik, és 2 fő végzi. A parkolók és 

automaták üzemeltetésével kapcsolatos teendőket a karbantartási ágazat végzi. 

A helyi gépjármű-tulajdonosok kb. 55 %-nak (1895 db) van éves bérlete, melynek ára csak 

3800 forint, és ezzel nem csak a lakóhelyükön parkolhatnak, hanem az egész város parkolóit 

használhatják nagyon kedvezményesen. 

 

Kiadott bérletek típusa és darabszáma 2019-ben: 

 

A jelenlegi bérletárak 6 éve érvényesek. Úgy gondoljuk ennyi idő után érdemes volna újra 

gondolni a bérletek díjszabását. Az alábbi táblázatokban ismertetjük a jelenlegi díjszabást, 

valamint javaslatot teszünk ezek átdolgozására a 2020-as évtől.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megemelkedett adminisztrációs 

költségeink miatt a parkolóbérletek árainak megemeléséhez az alábbi táblázat szerint, a 

2020-as évtől hozzájárulni szíveskedjenek. A bérletárak az emelés után sem lennének 

kisvárosi viszonylatban magasak, továbbá egyes költségek csökkennének (pl. a bérlet 

bemutatásának díja, kedvezményes közületi bérlet árak, stb.)  

 

 

 

 

 

 

Parkolóbérlet árak 2018: 

Kedvezményes Lakossági/ év 

Piros díjövezet 

Kedvezményes Dolgozói/ év 

Piros díjövezet 

Kedvezményes Közületi/ év 

Piros díjövezet 

3.800 Ft 7.950 Ft 16.400 Ft 

Teljes árú Lakossági/ hó Piros 

díjövezet 

Teljes árú Lakossági/ féléves 

Piros díjövezet 

Teljes árú Lakossági/ év 

Piros díjövezet 

3.150 Ft 13.220 Ft 16.400 Ft 

Teljes árú Közületi/ hó Piros 

díjövezet 

Teljes árú Közületi/ féléves 

Piros díjövezet 

Teljes árú Közületi/ év Piros 

díjövezet 

Sorszám: 1. 2. 3. 4. . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Megnevezés 
Kedvezménye

s Lakossági 

éves bérlet 

Kedvezménye

s Dolgozói 

éves bérlet 

Kedvezményes 

Közületi éves 

bérlet 

Teljes árú 

Lakossági 

havi 

Teljes árú 

Lakossági 

féléves 

Teljes árú 

Lakossági 

éves 

Teljes 

árú 

Közületi 

havi 

Teljes 

árú 

Közületi 

féléves 

Teljes 

árú 

Közületi 

éves 

Bérlet 
bemutatás 

Bérlet 

csere 

Új bérlet 

kiállítás

a 

Ár: 3 800 7 950 16 400 3 150 13 220 16 400 5 800 25 940 32 400 800 500 1 400 

Darab: 1895 151 22 10 2 27 - - - 15 161 37 



 

 

5.800 Ft 25.940 Ft 32.300 Ft 

Bemutatás: 800 Ft Csere: 500 Ft 

 

            Új kiállítás: 1.400 Ft  

 

 

Tervezett parkolóbérlet árak 2020: 

     Kedvezményes Lakossági/ 

év  Kedvezményes Dolgozói/ év  Kedvezményes Közületi/ év  

5.000 Ft 10.000 Ft 16.000 Ft 

Teljes árú Lakossági/ hó  Teljes árú Lakossági/ féléves  Teljes árú Lakossági/ év  

4.000 Ft 10.000 Ft 16.000 Ft 

Teljes árú Közületi/ hó  Teljes árú Közületi/ féléves  Teljes árú Közületi/ év  

8.000 Ft 20.000 Ft 32.000 Ft 

Bérlet bemutatása: 500 Ft Bérlet csere: 500 Ft Új bérlet kiállítás: 1.500 Ft 

 

Véleményünk szerint egyelőre nem szükséges az óradíjakat módosítani, de a biztonságos 

működtetéshez 2021-től szükséges lenne megemelni a jelenlegi 320 Ft-ról 360 Ft-ra. 

 

  Szentgotthárd, 2019. november 28      
 

 

Gál József 

           ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

II/2. Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 

 



 

 

1. §  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 

2. §  E rendelet 2020. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

2. melléklet a 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

A parkolási díjak mértéke 

 

1. Díjosztályok - A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két 

díjosztály egyikébe kell sorolni: 

1.1. A) díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó 

járművek és rendszámos motorkerékpárok 

1.2. B) díjosztály: Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó 

járművek 

 

2. Alapdíjak óránként (Ft/óra): 

2.1. A) díjosztály: 320 Ft/óra 

2.2. B) díjosztály: 1000 Ft/óra 

 



 

 

3. Napijegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre váltható: 1200 Ft/nap 

 

4. 30 napos bérletjegy ára (Ft/hó) - Bérletjegy csak az A) díjosztályba tartozó járművekre 

váltható: 3333 Ft / 30 naptári nap 

 

5. Kedvezmények: 

5.1. 11. § (1) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: 75 % 

5.2. 11. § (2) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegynél: 50 % 

5.3. Éves bérletjegy váltása esetén: 50 % 

 

6. Egyéb díjak: 

6.1. A bérletjegyek előállítási költsége a 11. § (1), illetve 11. § (2) bekezdés szerinti 

kedvezményes bérletjegy kivételével: 500 Ft/db 

6.2. Bemutatási díj: 500 Ft 

6.3. Bérletjegy cseréje 1400 Ft/db 

 

7. A kizárólagos használati jogok éves díjai (Ft/év): 

7.1. Fizetőparkolókba: 120.000 Ft/db 

 

Pótdíj mértéke: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak 

szerinti. 

A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége 

nélkül. 

 

 

  



 

 

Indokolás: 

1. §-hoz: A R. 2. mellékletében A parkolási díjak mértéke módosult. 

 

2.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.  

  



 

 

III.számú melléklet 

Ügyszám: 3/1/2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

MÉRNÖKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízó:  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

 

Megbízás száma: 

Szt/2930-33/2019 számú megrendelés 
 

 

Megbízás tárgya:  

Szentgotthárd, Kossuth L. u 8-10 előtti várakozóhelyek vizsgálata 

  

               

Készült:  

2019. évben, 5 oldalon, 3 példányban 

 

 

Kapják:  

megbízó 2 példány 

 irattár 1 példány 

 

 

 

   Készítette:   Bejek László 

                                                         Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A  

                   mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697 



 

 

         igazságügyi szakértői szám: 000559 

                        Adószám: 74432604-1-38 

 
 
BEJEK LÁSZLÓ 
9700 Szombathely,  

Alsóhegyi u. 60/A. 

 

 

 

 

Ügyszám: 3/1/2019.             Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

                                                           Hivatal Szt/2930-33/2019számú 

megrendelésének megfelelően                                                              

mérnök szakértői munka végzése 

 

 

 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9970 Szentgotthárd  

Széll K. tér 11. 

 

 

  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szt/2930-33/2019 számú levelében érkezett 

megrendelésében bízott meg – mint mérnök szakértőt – a  

Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló 

útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének 

vizsgálatával. 

A vizsgálat elvégzése során szemrevételeztem és méréseket végeztem a területen. A vizsgálat 

eredménye az alábbi: 

 

1./ Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló 

útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálata. 

 

A várakozóhelyek megközelítő útja a 7454 jelű állami kezelésben levő közútról egyirányú 

forgalmú útként van szabályozva. Az egyirányú út egy U alakú hurok útszakaszkéntl ad 

lehetőséget az állami közútról a külön kialakított – önkormányzati kezelésben levő – 

útterületen a ferde várakozóhelyekre történő jármű várakozások elvégzésére. Az útszakasz 

elején az „Egyirányú forgalmú út” a végén a „Behajtani tilos”  jelzőtáblák vannak elhelyezve. 



 

 

A helyszíni vizsgálódásom során észleltem, hogy az állami közút forgalmában egyesek az 

irányváltást is ezen útszakasz felhasználásával bonyolítják le. Az egyirányú utcaként 

kialakított úttest szélessége 3,7 m. E kis útszakasz É-i oldalán épültek ki a ferde felállású 

várakozóhelyek, szám szerint 8 db.  A ferde felállású várakozóhelyek utcára merőlegesen 

kialakított szélessége 4,9 m. A D-i oldalán az útnak gyalogjárda szolgálja a mögöttes 

lakóházak gyalogos megközelítését, illetve egyáltalán a közút gyalogos forgalmának 

levezetését. A gyalogjárda szélessége 2,2 m. Tehát – jelenleg - a mozgó és álló járműforgalom 

továbbá a gyalogos forgalom részére szolgáló szélesség összesen 3,7+4,9+2,2=10,8 m.  

A megrendelői szándék vizsgálatánál, hogy az egyirányú út  D-i oldalán, azzal párhuzamos 

várakozóhelyek kialakulhassanak, figyelembe kell venni az ide vonatkozó „ A parkolási 

létesítmények geometriai tervezése (a KTSZ kiegészítése)” című ÚT 2-1.210 Útügyi 

Műszaki Előírásban foglaltakat. Itt a szélességi helyigény az előírás szerint a következőkben 

írtak. A 4.2 táblázat foglalkozik a „Parkolóállások és azok megközelítését biztosító utak 

legkisebb méretei” felsorolásával. A méretek a párhuzamos, ferde, merőleges és tömbfelállás 

helyigényére vonatkoznak.     

Az esetünkben fennálló helyen a ferde felálláshoz előírt méretek (kényelmes parkoló 

mozgásnál) az alábbiak: 

A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,6 m. 

Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,7 m 

Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,6 m 

Gyalogjárda előírt helyigénye 1,75 m. 

Útügyi Műszaki Előírás szerinti helyigény összesen:4,6+0,7+3,6+1,75=10,65 m 

Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes 

helyigény: 2,5+10,65=13,15 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 13,15-

10,8=2,35 m    

Az előírás lehetővé teszi a „szűkös parkolómozgás”-hoz tartozó méretek esetenkénti 

alkalmazását is, ezek a méretek a következők:  

A ferde felállás merőleges mélysége a megközelítő úttest szélétől 4,3 m. 

Előírásként szerepel egy bizonyos túlnyúlási sáv, ennek mértéke 0,5 m 

Szükséges úttest szélesség a leparkoláshoz 3,5 m  

Gyalogjárda helyigénye 1,00 m. 

Így a helyigény összesen:4,3+0,5+3,5+1,00=9,30 m 



 

 

Az út D-i oldalán kialakítandó párhuzamos várakozás helyigényével együtt: Az összes 

helyigény: 2,5+9,3=11,8 m. A párhuzamos várakozás kialakításához hiányzik 11,8-

10,8=1,00 m  

Mivel az út D-i oldalán lakóházak vannak azok gyalogos megközelítését a járdán, mindenkor 

biztosítani szükséges.     

Véleményem szerint a Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos várakozóhelyek és 

kiszolgáló útjának jelenlegi forgalmi rendje megfelelően szolgálja a kialakított funkcióját.  

Ezt támasztja alá a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 

rendelet (KRESZ) ide vonatkozó előírása is, melyet együttesen kell figyelembe venni: 

40. §  

(8) A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — csak akkor szabad megállni, ha 

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, 

b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, 

c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és 

d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg. 

A kiszolgáló út déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölését – a hely hiánya miatt 

- nem javaslom. 

 

 

Szombathely 2019. december 2. 

 

 

 

 

    Tisztelettel:   Bejek László 

                                                                              Szombathely, Alsóhegyi u. 60/A  

      mérnök szakértői szám: SZÉM-1-KÉ/18-0697 

                      igazságügyi szakértői szám: 000559 

         Adószám: 74432604-1-38 



 

 

Tárgy: Ingatlanértékesítés, szentgotthárdi 2846 hrsz.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. 12. 11-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselőtestület 205/2019. számú határozata alapján elrendelte az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlan értékesítését vagyonrendelet szerint helyben szokásos módon. 

 

Az értékesítés feltételei: 

Vételár: 174 677-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.11.28. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  17 468.- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

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

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

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

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

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

kerül.  

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

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

Az 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 kifizetésének 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). 

 

A hirdetményt megjelentettük, a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, s a megadott 

határidőig Apáti Tünde Ilona 9970 Szentgotthárd, Mátyás kir. u. 10.  sz. alatti lakos nyújtott 

be pályázatot. (1.sz. melléklet) 

Vételi ajánlata 174.677.-Ft-ról szól, bánatpénz befizetésre került, pályázata érvényes. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 

403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Apáti Tünde Ilona 9970 

Szentgotthárd, Mátyás kir. u. 10.  sz. alatti lakossal  történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 205/2019. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és  174.677.-Ft vételárért.  

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 kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 30 napon belül 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. november 29. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

1.sz. melléklet: 
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Tárgy: C.TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em. képviseletében Göncz Zsuzsanna 

ügyvezető az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához, melyben az Önkormányzat tulajdonában álló szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, 

természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. sz. alatti ingatlanon lévő épületre –Kollégium 

hátsó épületére- szeretné a 2019. december 31-n lejáró bérleti szerződést meghosszabbítani a 

korábbi feltételek mellett, változatlan bérleti díjért. Az eredeti bérleti szerződés  2012. 

december 17-n jött létre, mely határozott időre szólt, 2 évre. A Képviselő – testület 2014. 

decemberében a 298/2014. sz. Határozata alapján hozzájárult a Bérleti szerződés változatlan 

feltételekkel további kettő, majd 2016 decemberében a 302/2016. sz. Határozata a 3 évre, 

2019. december 31-ig történő megkötéséhez.  

.(Bérleti szerződés 2. sz. mellékletben, a módosítás a 3.sz. mellékletben található)  

 

1.) Előzmények: 

A C-TESILE KFT 2011.01.11-n  kötött Bérleti szerződést akkor még a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégiummal, a szerződés azóta él erre az ingatlanra.  

A szerződés lényegesebb feltételei: 

Bérleti jogviszony: 2013 január 1-től 2015. január 1-ig., mely a 298/2014. és a 302/2016 sz. 

Határozat alapján 2019. december 31-ig meghosszabbításra került.  

- A bérleti jogviszony a 3 év elteltével minden külön jogcselekmény nélkül, 

automatikusan megszűnik. A bérleti jogviszony lejárta előtt fél évvel a Bérlő  

kezdeményezheti a bérleti jogviszony meghosszabbítását. 

Amennyiben a meghosszabbításban a szerződő felek írásban megállapodnak, a jogviszony 

meghosszabbodik. A meghosszabbított jogviszonyra vonatkozó bérleti szerződésben a 

jelenlegitől eltérő újabb szempontok is rögzíthetők. Amennyiben a Szerződő felek közös 

megegyezéssel a jogviszonyt nem hosszabbítják meg, az a lejárat napján minden külön 

jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik.  

- Szerződő felek a bérbevett bérlemény  bérleti díját kölcsönösen és egybehangzóan 750 

Euró hó összegben állapítják meg, mely ÁFA mentes. 

- Az épület alapterülete 236 m2 és 7 szoba található benne, melyekhez külön – külön 

mosdó-wc tartozik. 

A bérleti díj a 2013-tól állandó volt, inflációval történő emelés nem történt. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján: 

11.§ (10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel 

vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy 

legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 

meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 

szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem 

vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati 

társulással kötött szerződésre. 

(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon 

hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy 
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a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

Átlátható szervezet: 

3.§ (1) 1. a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek 

fennállnak; 
 

 

A C.TESILE KFT. tárolt cégkivonatát a 4. sz. mellékletben csatoltuk, mely alapján 

megállapítható, hogy a KFt tulajdonosa C.TESSILE S.P.A. (IT-20154 Milano, Via Pietro 

Giannone 9.) A KFt a hivatal részére megküldte C.TESSILE S.P.A.  magyarra fordított 

cégkivonatát, melyből megállapítható a cég jogi formája, mely Részvénytársaság,  

ügyvezetői:  

igazgatótanács elnöke: Stella Gianfranco (cég képviselője),  

Igazgatósági tag/ügyvezető igazgató: Canclini Simone 

Igazgatósági tag/ügyvezető igazgató: Fasola Maria Pia 

Igazgatósági tag/ügyvezető: Canclini Mauro  

 

A fenti igazolások alapján átlátható szervezetnek minősíthető a C.TESILE KFT.  

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.)önkormányzati rendelete 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 

 

2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről. 

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 
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pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot 

nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  

(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület 

állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével 

bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

 

Javasoljuk a Kft levelében jelzett hasonló feltételek alapján a meglévő bérleti szerződés 

meghosszabbítását  2022. december 15-ig. A bérleti díj vonatkozásában mérlegelhető az 

elmúlt 3 év inflációjának figyelembe vétele 2017-ben 2,4%, 2018-ban: 2,8% 2019-ben január-

október 3,3  

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a C.TESILE KFT. 1056 Budapest, Váci utca 81. 4V. em. közt 2012. 

december 17-n létrejött, és azóta módosított, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben  9970 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó 

Bérleti szerződés .................................................. feltételekkel, ................-Euro bérleti díjért, 

2022. december 31-ig történő meghosszabbításához.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem járul hozzá 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a C.TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. e. 

em. közt 2012. december 17-n létrejött és azóta többször módosított, szentgotthárdi 1404 

hrsz-ú, természetben  9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található 

hátsó épületre vonatkozó Bérleti szerződés meghosszabbításához. Javasolja a C.Tessile Kft-

nek, hogy a Szentgotthárdi Munkáshotel Szentgotthárd, Kethelyi u. 101.) szolgáltatásait 

vegyék igénybe dolgozóik elszállásolásához.  

 

Határidő a közlésre azonnal, 1. pontban szerződéskötésre 2020. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. november 26. 

              
                                                                                        Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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