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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. A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata. 

3. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. 

Helyi  Értéktár Bizottság beszámolója a  végzett munkáról.  

4. Beszámoló Szentgotthárd  város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról,  

különös tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.  

5. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

6. Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről. 

7. Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása. 

8. Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 

9. 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 

10. A lakások bérletéről  szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosítása. 

12. Rendezési terv módosítása – Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme. 

13. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése. 

14. Ingatlanértékesítés, szentgotthárdi 2230 hrsz.  
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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. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

91/2019.sz. Képviselőtestületi- határozat 2.) pontja: 

 

 A Képviselő testület a lakáskoncepció felülvizsgálatakor, 2019. májusi testületi 

ülésén kérte, hogy üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosításáról 

készüljön tájékoztató: 

 

Szentgotthárd -Rábafüzes: 

A szentgotthárdi 2387/1 hrsz-ú ingatlanon 3 épületegyüttes található, földhivatali 

nyilvántartás szerint az ingatlan címe Alkotmány u. 49. 

A középső épületben könyvtár és konyha - ebédlő található a hozzájuk tartozó WC-k, 

mosdó közlekedő helyiségekkel. Az ebédlő és konyha az iskola megszűnését követően 

nincs napi használatban. Korábban az Iskola használója a FŐKEFE KFT. részére is 

engedélyezve lett használatra az alkalmazottak étkezési lehetőségének biztosítása 

végett, de ez inkább csak az ebédlő használatára koncentrálódott, végül nem 

használták. A harmadik épület az iskola, a hozzá tartozó raktárral/garázzsal, melynek 

használt címe Kodály Z. u. 2. 

 

- Alkotmány u. 49. – első épületében lakás és korábban kultúrhelyiségként használt 

helyiség található kis belépővel, előtérrel (ez összesen kb. 86 m2). A  kultúrhelyiség 

jelenleg üresen áll. Utoljára a könyvtár használta raktárként.  Az Alkotmány u 39. sz. 

alatti ingatlan értékesítésekor felmerült ezen helyiség lakássá történő átalakítása abból 

a célból, hogy a tűzoltósztertárral egybeépített lakás bérlőjét ide áthelyezzük. Azonban 

az átalakítás során létrejövő kb. 70 m2-es lakás bérleti díjának megfizetése problémát 

jelent számára. 

 

- A hátsó épület  - a volt  iskola épülete jelenleg üresen áll, korábban a FŐKEFE KFT 

használatában volt 2018.11.30-ig. Az ingatlanra vételi ajánlatot nyújtottak be. Az 

ingatlanra telephely bővítés miatt lenne szüksége, jelenleg vállalkozása rendelkezik 

Rábafüzesen telephellyel. A testület 56/2019. sz. határozatával támogatta az ingatlan 

értékesítést Az iskola 280 m2 hasznos alapterületű, a garázs 44 m2. Az iskola 

értékesítéséhez a 2387/1 hrsz-ú ingtalant meg kell osztani. A földhivatal által 

záradékolt változási vázrjaz elkészült, az ingatléan értékbecslése folyamatban van.   

 

- Szentgotthárdi 2414 hrsz-on található sportöltöző. 
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A kb. 80 m2 hasznos alapterülettel rendelkező öltöző a futballcsapat megszűnését 

követően üresen áll. Felújítással - tetőhéjazat felújításra szorul – átalakítással más 

funkcióra is alkalmas lehet.  A közművek (víz, gáz, villany) ki vannak kötve –a 

korábbi egyesület nemfizetése végett.  

 

 

- Alkotmány u 39. 

Ezen a 856 m2 területű ingatlanon található épületben egy 36 m2 alapterületű komfort 

nélküli lakás és 50 m2 es tűzoltószertár található (garázs és iroda helyiség).  

A lakás szociális bérlakásként kerül hasznosításra. 

A tűzoltószertár része üresen áll, nagyon rossz állapotú, a garázsajtót kinyitva 

életveszélyes a belépés. Az ingatlanra vételi ajánlatot nyújtott be Varga Andrea, 9955 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 41/a. az. alatti lakos. Varga Andrea tulajdonát képezi a 

tűzoltószertár mögötti, 2381 hrsz-ú, Alkotmány u . 41/a ingatlan.  

A testület az értékesítést 80/2019. sz. határozatával támogatta, az ingatlan 

meghirdetésre került, s a 101/2019. számú határozatával megfelelő ajánlat hiányában 

egyelőre nem értékesíti. 

 

Szentgotthárd -Farkasfa: 

 

- A Szentgotthárdi 3191 hrsz-ú, Sztg. Farkasfai u. 7. sz alatti volt iskola épület üresen 

áll. A szolgálati lakás rész jelenleg bérlakásként hasznosítva van. 

Az iskola részen átalakítás során 3-4 db. lakás kialakítható.  

- A Szentgotthárdi 3461 hrsz-ú ingtalan, melyen 47 m2 alapterületű a tűzoltó szerház 

található. A garázs részben használaton kívűli tűzoltóautó áll, a másik részben 

irodahelyiség található. 

 

 

Szentgotthárd -Jakabháza: 

A szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú 144 m2 területű ingatlanon található 37 m2 hasznos 

alapterületű épület, tűzoltószertár, mely nagyon rossz állapotban van, teteje beomlott. 

2015-ben értékesítésre meghirdetésre került az ingtalan, de megfelelő ajánlat 

hiányában ez meghiúsult. 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. JÚNIUS 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 

Két ülés között történtek 

2019. június 

 

 

 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 
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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 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. Jelenleg az építési beruházás 

használatbavételi engedélyezési eljárása van folyamatban. 2019. június 19-én 

megtörtént a tűzvédelmi hatóság helyszíni bejárása a tűzjelző berendezés 

üzembe helyezésével kapcsolatban.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

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

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

54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve 

eljárást lezáró döntés meghozataláról. A közbeszerzési eljárás során 9 (kilenc) 

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

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

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

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

érvényes ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás 

követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. A szállítási szerződés teljesítése 

megtörtént. 

 

 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 folyamatban van. 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

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

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

54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges fűnyírótraktor és 

tartozékai” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

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

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

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

szerződés megkötése megtörtént a szerződés teljesítése folyamatban van. 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 

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

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

átadása.  

A kivitelezésről: Megtörtént az útburkolat profilba marása és megtörténtek a 

közműkiváltások (ivóvíz-, elektromos és távközlési hálózatot érintő). Folyamatos a 

kiemelt szegély, beton folyóka, csapadék csatorna építése, valamint az útpálya 

szélesítési munkálatok. A Támogatási Szerződés alapján május 31-ig kellett elérni a 

25%-os készültséget, ami teljesült. A kivitelezés jelenleg körülbelül 35 %-os 

készültségű. Július 31-ig kell elérnie a kivitelezőnek az 50 %-os készültséget. 

 

 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 vállalkozási szerződés megkötése és a 

munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént, a kivitelezési munkálatok 

folyamatban vannak. A szerződés teljesítése során pótmunka igény jelentkezett 

(déli oldali tervezett buszöböl gyalogjárdájának meghosszabbítása az AMES 

bejáratáig), amelynek elrendelése megtörtént, a szerződésmódosítása 

folyamatban van. A kivitelezés jelenleg cca. 55-60 % készültségi fokon áll. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese az AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó 

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

és a munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A kivitelezési 

munkálatok folyamatban vannak.  
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 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 kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás várhatóan 2019. június 27-én elindul. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

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

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

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

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

szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról. A közbeszerzési eljárás folyamatba 

épített ellenőrzése befejeződött a közbeszerzési eljárás elindult. Az ajánlatok 

benyújtásának határideje 2019. június 26. 

 

 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 Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával 

kapcsolatban folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális 

munkálatok elvégzése. A Máriaújfalui út még fel nem újított szakaszán a 

végleges, teljes szélességű burkolat helyreállítási munkálatok várhatóan 

júliusban elkezdődnek. Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.  

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű 

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

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

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2019. május-június hónapban 

egyedi hibát és szakaszhibát sem 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 Kossuth - Kethelyi utcák 

burkolat felújítása és kerékpárút építés kapcsán szennyvízcsatorna 

fedlapok cseréjét. A munka elkészült. Kivitelező: Vasivíz Zrt.  

 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Vasszentmihály, 

nyomásfokozó gépészeti, villamos és irányítástechnikai munkáit. A munka 

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

megküldése a Bérleti – üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete – 

Vízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási 

kötelezettségről – II. fejezetében foglaltak alapján, a vízközmű tulajdonos 

Önkormányzatok közötti tulajdoni hányadok arányában történik.) Kivitelező: 

Vasivíz Zrt. 

 

 

 A közvilágítási lámpatestek felszerelése megtörtént az alábbi helyszíneken: 

Hunyadi utca, Pável Ágoston Múzeum mögötti parkolóban lévő oszlopra 1 db; 

Gárdonyi utcában 3 db; Vadvirág utca 12. sz. ház előtti oszlopra; Szépvölgyi 

utca 853 hrsz. terület (98 sz. ház) előtti oszlopra 1 db; Tótfalusi út utolsó ház 

előtti oszlopra 1 db. Kivitelező: Solener Sygma Kft. 

 

 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 fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, 

kultúrház) közel helyezkednek el az elektromos vezetékekhez, ezért azok 

feszültségmentesítése szükséges, melyre egy hónapra előre időpontot kell kérni a 

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

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

folyamatban.  

 

 Megrendeltük az alábbi fakivágási munkákat: 

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

kivágása és kituskózása 

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

kivágása és kituskózása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy 

mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az 

önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018. 

számú Képviselő-testületi határozatában döntött a Képviselő-testület a vis 

maior pályázat benyújtásáról 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.; 
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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 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 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. Az első 

hulladékgyűjtési akció 2019. május 26-án megtörtént. A következő tervezett 

szemétszedési nap július második fele és augusztus első fele közötti 

időszakban várható. 

 

 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. 

 

 Ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük Máriaújfalu, Kis utcában 

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

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

jövőbeni aszfaltrongálások és a közlekedési viszonyok egyértelműsítése végett. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a kijelölt kutyafuttatókra (Rába töltés, vápa csatorna) információs 

táblák, illetve kutyaürülék gyűjtők kihelyezését. Az első látványtervek elkészültek, 

egyeztetés alatt vannak. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a megkötött 

megállapodás alapján a rágcsálók ez évi első, tavaszi irtása. Vállalkozó: Nyári 

Aladár EÜ. gázmester 

 

 Megrendeltünk 10 db kopott, hiányzó közterületi utcanév tábla legyártását és 

kihelyezését. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük, illetve a közterület-felügyelők jelzései alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft folyamatosan végzi az alábbi feladatokat: 

 

1. Elszórt hulladék összegyűjtése 9 helyszínen; 

2. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 
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3. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése összesen 12 db hat 

helyszínen; 

4. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása összesen 8 db hét helyszínen 

5. Füzesi útra a Dokker Áruház déli oldali „kihajtójához” forgalomtechnikai 

oszlop kihelyezését; 

6. megsüllyedt térkő burkolatok javítása három helyszínen. 

 

 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  

1. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 

2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 

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

oldalon padkajavítás 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 

 

 Megrendeltük és megtörtént a Hársas-tó strandján lévő homokozó feltöltése. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megvizsgáltuk a Hársas-tavi játszóeszköz állapotát, melynek felújítására árajánlatot 

kértünk. 

 

 Megvizsgáltuk a Hársas-tavi játszóeszköz állapotát, melynek felújítására árajánlatot 

kértünk. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola konyha 

helyiségében lévő csőtörés feltárási és helyreállítási munkáit: 

 csőtörés helyének feltárása 

 csempeburkolat – aljzatbeton - téglafal bontása 

 sérült csővezeték kibontása – új csővezeték elhelyezése 

 helyreállító munkálatok: aljzatbeton készítése, csempe – járólap burkolatok 

helyreállítása 

       Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán a fészekhinta elbontását, 

fészekhinta eredeti állapotban történő vissza helyezését, játszóelem szabványosítási 

dokumentumának beszerzésével. 

       Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház udvarán új melléképület 

alapozási munkáit: 

- humuszleszedési munkák 24 m
2
 

- szelvénybővítési munkák elvégzése kiszoruló föld elszállítással 4,8 m
3
 

- tükör készítése, tömörítése 24 m
2
 

- ágyazat készítése homokos kavicsból 15 cm vtg.-ban 3,6 m
3
 

- zsaluzási munkák 

- pontalapok készítése 

- alaplemez készítése C20-16-F2 minőségű kavicsbetonból 15 cm vtg-ban 3,6 m
3
 

- tereprendezés 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
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 Megrendeltük a Szentgotthárd – Máriaújfalu kápolna tetőszerkezet javítási munkáit. 

(átfogó vasalat beépítése) 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola 9970 Szentgotthárd, 

Arany János utca 2. szám alatt a szennyvíz – bekötővezetékének mosatását. 

       Kivitelező: FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma: 3 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Vízügyi hatáskör 2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 4 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4(6) 

Településképi bejelentési eljárások: 1 

Nyilatkozatok 2 

 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

2019. május: Havi könyvviteli zárások társulási, két települési önkormányzati, valamint a 

négy nemzetiségi önkormányzati szinten is. 

 

Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2019. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások 

- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  
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- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

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

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

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt) 

 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási feladatok közül az elmaradt befizetések behajtása a legsürgetőbb feladat. 

Ugyanakkor a május 31-i helyi adó bevallások feldolgozása is folyamatos. 

 

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: 

 

-16/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelete:  a Szentgotthárd város helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítást nem igényel. 

 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2019. május 

 

Dr. Haragh László:  

 

 Széll K. téri Háborúk és Népirtások Áldozatainak Emlékére állított emlékmű döntő 

része műkőből készült, az eső és a szálló por hatása látszik rajta. A felújítás a korábbi 
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felújításokból kiindulva milliós nagyságrendű. A korábbi szobor-felújítási 

pályázatokat folytatva lehetne forrást előteremteni az emlékmű rendbetételére. 

 

 

 

 

 

 

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.június 19. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. június 17-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 

helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 2018-

ban megtörtént.  A Máriaújfalui 

út az első 400 m-es szakasz 

kivételével csak 2019. nyarán 

kerül véglegesen helyreállításra. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

86/2019. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

13.340.747,- 

50 és 75 %-os kifizetési kérelmek 

benyújtásra kerültek.  

A kivitelezés 2019.06.15. 

határidővel befejeződött, műszaki 

átadás-átvételi eljárás indul. 

 

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 2019.04.30-án 

lezárult.Műszaki átadás-átvételi 

eljárás folyamatban. 

 

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. 
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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 2019.05.30-ig. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

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

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 
4., azaz utolsó féléves periódus fut 

jelenleg 

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

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

Indikátorok módosítása 

folyamatban, Irányító Hatóság 

jóváhagyását várjuk. Záró 

szakmai beszámoló, és záró 

pénzügyi elszámolás benyújtottuk  

2019.04.26-án. Ellenőrzés várható 

időpontja: 2019. július közepe. 



 

 
15 

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,- € 

Közbeszerzés lezárult, indulnak a 

beszerzések és a stratégiák 

elkészítései 

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! 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

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

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától. 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

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

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Megvalósítás 

megtörtént, elszámolás 

feltöltésre került. Időközi 

kifizetési igénylét elfogadták. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

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

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolást beadtuk.  A kiállítás 

megnyitásra került 2019. február 

15-én. Az elszámolást elfogadták 

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 

 

2019. május 14-én ünnepélyes 

keretek között átadtuk az 

épületet. Kivitelezés lezárult. 

Használatbavételi engedélyezési 

eljárás folyamatban van. 

 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

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

A marketing stratégia elkészült. 

Építési enedélyt megkaptuk. 

Tájékoztató „B” tábla felállítása 

megtörtént. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

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

Kivitelezés befejeződött. 

MAZSÖK műszaki szakértők 

átvették a munkát. 

Szakmai beszámoló és pénzügyi 

elszámolás benyújtásra került 

2019.05.30-ig.. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton  

Belügyminisztérium 98/2019 22.365.404-, Ft  11.182.702 
A pályázatot benyújtásra került, 

elbírálás alatt van 

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 műzeum állandó kiállításainak 

fejlesztése (kiálltási katalógus, 

foglalkoztató füzet. kiállítások 

promóciója) 

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. 

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! 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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! 

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! 

Kenu projekt – Alpokalja 

Motel 

Magyar Kajak Kenu 

Szövetség 
 50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 

A SZET Kft. mint kivitelező 

készre jelentette a munkálatokat. 

Kerékpárral 7 határon át 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

37/2019. 600.000,- Ft elbírálás alatt 100.000,- Ft Nem nyert forráshiány miatt. 

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

Elbírálás alatt  

„A Szentgotthárd Települési 

Értéktár népszerűsítése és könyv 

Széll Kálmánról” címmel. 
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Tárgy: A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése, új rendelet bevezetése. Beszámoló a szentgotthárdi 

temetők üzemeltetéséről. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Új rendelet bevezetése, régi rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. 

 

Ezt a helyi rendeletet a Képviselő-testület számos alkalommal módosította, azonban 

felülvizsgálatakor felmerültek olyan elírások, melyek nem javíthatók a rendelet 

módosításával. Továbbá a rendelet nagy része olyan szabályozást tartalmaz, amiket felsőbb 

jogszabályokban is szerepelnek, helyi szinten azonban sok kérdés nincs leszabályozva. 

 

Nem rendelkezik például a jelenlegi helyi rendelet a védett/védendő sírhelyekről, a védetté 

nyilvánítás folyamatáról. 

 

Mindezek figyelembevételével szükséges egy új, helyi szinten mindenre kiterjedő rendelet 

bevezetése.(1. számú melléklet) 

 

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 Szervezete. Mivel új 

rendelet bevezetéséről van szó, ezért szükséges az Egyesület véleményét kikérni, akkor is, ha 

jelen esetben a díjak nem változnak. Egyes díjak eddig nem képezték a rendelet tárgyát, 

azonban a felsőbb jogszabályokat figyelembe véve szükséges azokat a helyi rendeletben is 

leszabályozni.  Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért az új rendelet bevezetésével, 

úgy a szervezet véleményét írásban megkérjük és ennek függvényében kezdeményezzük az új 

helyi rendeletünk bevezetését. 

 

 

II. Beszámoló a temetők üzemeltetéséről 

 

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 
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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 

 

 

Az idei évtől ez a lista kiegészült a Szent Erzsébet utcai izraelita temetővel, melyre 10 éves 

fenntartási kötelezettséget vállalt az önkormányzat, a felújítási pályázat keretében. 

Ez tehát nagyon sok temetőt jelent, azok szétszórva, a csatolt településrészeken vannak, így ez 

jelentős többletköltséget és jelentős többletmunkát jelent a feladat ellátása során. Kevesebb 

helyen, koncentráltabban jelentősen olcsóbban lehetne ezt a feladatot ellátni. A temetők nagy 

számához képest a lakosságszám viszont alacsony ami a közszolgáltató számára a bevételi 

oldalon jelent problémákat. Ez még akkor is igaz, ha a köztemetőinkben a temetkezési 

szolgáltatásokat csak a SZET Szentgotthárdi Kft végezhet.  

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. 

napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti 

közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait. 

 

A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 4.4 pontja alapján a Szolgáltatónak a temető 

üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról külön nyilvántartást kell vezetnie, 

amelynek éves alakulásáról az önkormányzatot tájékoztatnia kell. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakról szóló 

beszámolójában (2. 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 2018-as évben szerződött keretösszeg nem 

elegendő. 

2018-ban a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján évente br. 10.160.000,- Ft-ot 

biztosított az Önkormányzat a feladatok ellátására. 

2019. április 1-től ez a keret br. 11.430.000  forintra emelkedett. 

 

A beszámoló alapján a Szolgáltató a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben 

vállalt kötelezettségeit teljesítette. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati új 

rendelet szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte azzal, hogy 

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének véleményét ki kell kérni 
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különösen a rendeletben megfogalmazott díjakról, majd ezt követően a  új rendelet – 

tervezetet  ismét a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft. 

2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a szentgotthárdi 

temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2019. június 14. 

 

Huszár Gábor  

Polgármester 

Ellenjegyzés: 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésekről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletre figyelemmel- az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város közigazgatási területén fekvő 

önkormányzati tulajdonban álló, működő és lezárt köztemetőkre, az üzemeltetésre átvett 

temetőkre valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 

(2) a) A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzemelő köztemetők: 

 

Hunyadi úti temető    0181 hrsz., 0180 hrsz., 0201/4 hrsz., 

Szentgotthárd-Rábafüzesi temető  2429 hrsz., 

Szentgotthárd-Jakabházi temető  0532 hrsz., 

Szentgotthárd-Rábatótfalui temető  3864 hrsz., 

Szentgotthárd-Farkasfai temető  3223 hrsz., 

Szentgotthárd-Zsidai temető   097/99 hrsz., 

 

b) A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő lezárt köztemetők: 

 

Szentgotthárd-Jakabházi temető  0498 hrsz. 

 

(3) Egyéb, nem Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában álló temetők, melyek 

fenntartásáról szerződés útján Szentgotthárd Város Önkormányzata gondoskodik: 

 

a) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő lezárt temetők:  

 

Szent Erzsébet utcai temető   919 hrsz. 

 

b) Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló üzemelő temetők: 

 

Szentgotthárd- Rábakethelyi temető  082 hrsz. 

    

 

2 § (1) Az önkormányzat az 1.§ (2) bek, b) szerinti temető kivételévek a tulajdonában álló 

köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében a SZET Szentgotthárdi Kft., mint üzemeltető bevonásával gondoskodik. 
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(2) A köztemető tényleges fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető szerződött 

üzemeltetője végezheti. Annak során az önkormányzat megbízásából jár el, képviseli érdekeit, 

együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 

 

2. Temetkezési szabályok 

 

3. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő 

köztemetőkben létesített temetési helyen lehet.    

 

(2) A köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre és az emberi maradványok 

méltó elhelyezésére van lehetőség. 

 

(3) A temetkezési tevékenységet az üzemeltetőnek és temetkezési szolgáltatónak a 

kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell megszerveznie (ruházat, magatartás, eszközök). 

 

(4)  A halottak eltemetési időpontját a temetkezési szolgáltató – a temettető kérésére és a 

közreműködők véleményére figyelemmel - állapítja meg. 

 

 

3. Temetési helyek 

 

4. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt 

(kripta), A sírhelyek méreteik szerint lehetnek: 

 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

c) gyermek sírhelyek, (10 évesnél fiatalabb életkorú gyermek temetési helye) 

d) közös sírhelyek, 

e) sírbolthelyek (kripta) 

 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) sírhely 

 

Felnőtt egyes sírhely:    220 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély 

Felnőtt kettes sírhely:    220 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély 

Gyermek sírhely:    130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 cm mély 

 

b) sírboltok (kripták) 

  

Terepszint alatti méret kétszemélyesig:  220 cm hosszú, 100 cm széles, 220 cm mély 

Terepszint alatti méret négyszemélyesig: 220 cm hosszú, 180 cm széles, 220 cm mély 

Terepszint alatti méret hatszemélyesig: 220 cm hosszú, 300 cm széles, 220 cm mély 

Terepszint feletti méretek (felépítmény): 300 cm hosszú, 250 cm széles 

 

c) Urna földbetemetésnél urnasír 

 

2 és 4 személyes, illetve urnakripta 

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles 
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d) Kolombárium 

  

Urnafülke egyszemélyes (kolombárium):  30 cm magas, 30 cm széles 

Urnafülke kétszemélyes (kolombárium):  2 x 30 cm magas, 30 cm széles 

Urnafülke négyszemélyes (kolombárium):  2 x 30 cm magas, 50 cm széles 

 

 

(3) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 60 cm. A régi temetők esetében a 

feltételeket adottnak kell tekinteni. 

 

 

(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni. 

 

(5) Felnőtt sírhely táblára 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír 

méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 

 

(6) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő 

rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 

 

Díszsírhelyek 

 

5. § (1) A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az 

elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz.  

 

(2) Az adományozásról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét 

írásban értesíteni kell. 

 

(3) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról a képviselő-testület esetenként 

határoz. 

 

(4) Az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül a képviselő-testület határozattal 

az elhunytat saját halottjának tekintheti és eltemettetésének közvetlen költségeit vagy azok 

egy részét  átvállalhatja. A képviselő-testület döntéséről az elhunyt közeli hozzátartozóját és a 

temetkezési vállalkozót írásban értesíteni kell. 

 

Védelembe helyezés  

 

6. § (1) Védett sírhely az 1. mellékletben felsorolt temetési hely. 

 

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról a Polgármester által esetenként felállított munkacsoport  

véleményt ad. A munkacsoport vezetője a polgármester. Tagjai 

 a) Szentgotthárd Város főépítésze, 

 b) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja, 

c) az Értéktár Bizottság elnöke, vagy megbízottja, 

d) a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum vezetője vagy az általa megbízott, a   

múzeum feladataival foglalkozó szakember.   
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(3) Indokolt lehet védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 30 éve 

elhunyt személy nyugszik, aki 

 

a) Szentgotthárd vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy; 

b) Szentgotthárd díszpolgára volt 

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy; 

d) jelentős szentgotthárdi közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója   

volt, vagy; 

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá 

Szentgotthárd hírnevének öregbítéséhez, vagy; 

f) példamutató munkájával Szentgotthárd jelentős várostörténeti, közéleti 

személyisége volt, vagy; 

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 

 

(4) Indokolt lehet védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, temetői művi értéket, amely 

 

 a) zarándokhelyként tisztelt; 

 b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel. 

 

(5) Sírhely védetté nyilvánításáról a Munkacsoport véleménye alapján a Képviselő – testület 

dönt.  

 

7. §
 
(1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető 

meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a 

megszüntetőnek kell gondoskodnia. 
 

 

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 

szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben 

meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett 

sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja. 

 

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő 

intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról. 

 

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét. 

 

(5) A védett sírhelyekről az üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

 

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és 

időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát; 

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a 

sírjel, síremlék rövid leírását; 

c) a temetési hely fényképét. 

   

A temetési hely feletti rendelkezési jog megváltása, a rendelkezési jog időtartama 

 

8. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

 

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év 

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év 
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c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év 

d) urnasírbolt esetén 20 év.  

 

(2) Ha a temető, temetőrész a megváltási időn belül megszüntetésre kerül, úgy a megváltási 

díj időarányos részét vissza kell téríteni. 

 

(3) Ha a rátemetés miatt a rendelkezési jog meghosszabbodik, úgy a rendelkezési jogért 

fizetendő díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet. 

 

(4) A megváltott, de fel nem használt rendelkezési jog díjából az időarányos részt – a kezelési 

költség levonásával – a sírhelyet megváltott kérésére vissza kell téríteni, amennyiben a 

temetési hely temetés céljára alkalmas. 

 

(5) Élők számára előre temetkezési helyet megváltani tilos, kivétel a kettes sírhely esetén a 

fennmaradó helyet, a sírboltban lévő fennmaradó helyet lehet.  

 

(6) A helymegváltástól számított 1 éven belül a sírbolthelyet (kriptát) fel kell építeni. 

 

 

9. § (1) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díj mértékét e 

rendelet 2. melléklete tartalmazza. A díjtételeket évente felül kell vizsgálni. 

 

(2) A második vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-kal 

megemelt összegét kell fizetni.  

 

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az 

újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben 

a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. 

 

(4) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem 

történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten 

megváltja. 

 

(5) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó -a használati idő lejárta előtt- a 

holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik 

köztemetőben lévő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely 

megváltási árának időarányos összegével csökken. 

 

(6) A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg nem váltott, továbbá az 

elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni. Erről a 

temetőben jól látható helyen hirdetményt kötelező közzétenni. 

 

(7) A köztemető területe - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei feletti 

rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés nem 

köthető. A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül. A temetési helyek 

magánforgalomban adásvétel, egyéb szerződés tárgyát nem képezhetik. 

 

Temetkezési szolgáltatások 
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10. § (1) A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) az önkormányzat által 

fenntartott köztemetőkben csak a temető üzemeltetője végezhet. 

 

(2) Az üzemeltető által a temetőben végzett temetkezési szolgáltatások körébe tartozik 

különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halott szállítás, az elhunyt temetésre való 

előkészítése (a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel 

való ellátása, a ravatalozás, a sírgödrök kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír 

betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak 

szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.  

 

 

Nyilvántartások vezetése 

 

11. § 

 

A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a 

sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A 

temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A 

temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a 

térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az 

üzemeltetőnek meg kell őriznie. 

 

A temetői munkák 

 

12.§ 

 

(1) A temetőben történő vállalkozói munkavégzést a temető üzemeltetőjének a munkavégzés 

megkezdését megelőzően be kell jelenteni. 

 

(2) A temetőben síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak az üzemeltetőnek történő 

előzetes – a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után lehet, 

munkát szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet, 

síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak temető üzemeltetőjének tett előzetes írásos  

bejelentés után szabad kivinni. 

 

(3) A temető területén végzendő munkákról az üzemeltető külön bejelentő formanyomtatvány 

alapján regisztrációt végez és ez alapján ellenőriz. 

 

(4) A temető területén munkát végző köteles: 

 

a) az üzemeltető által előírt módon, vele előre egyeztetni és az elvégzett munkát 

ellenőriztetni, 

b) a munka környezetében lévő sírok állapotára ügyelni, a bennük keletkező kárt  

megtéríteni, 

c) a munkát úgy végezni, hogy azzal ne zavarja a környezetében kegyeletüket lerovó 

temető látogatókat. 

d) A temető területén munkát végezni csak az alábbi időpontokban lehet: Hétfő-péntek 

7.30 - 16.00 óra között. Ettől eltérni kizárólag a temető üzemeltetőjével kötött 

egyedi/eseti megállapodás alapján lehet, ebben az esetben a munkát végző 

vállalkozásnak az üzemeltető részére felügyeleti díjat kell fizetni. 
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(5) A (2) bekezdésben előírt engedély hiánya vagy az engedélytől való eltérés esetén a temető 

üzemeltetője 

 

a) a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a 

sérelmes állapot megszüntetésére, 

b) a felhívás eredménytelensége esetén indítványozza a tulajdonosnak a sírhely felett 

rendelkezni jogosult felelősségre vonását. 

 

13. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékeke díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, 

virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el, eltávolítását csak a sírhely felett rendelkezni 

jogosult vagy megbízottja végezheti. 

 

(2) A temetkezési hely és a körülötte lévő 30 cm széles terület gondozása a temetkezési hely 

feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező feladata. 

 

(3) A sírokról lekerülő hulladékot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad elhelyezni. 

 

(4) A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 4. 

mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető 

üzemeltetőjének. 

 

(5) Az építéssel (bontással) járó törmelék és hulladék – az építkezés befejezését követő három 

napon belüli – elszállítása az építtető feladata. Ennek elmaradása esetén a törmeléket az 

üzemeltető elszállítja és annak költségeit a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultsággal 

rendelkezőre minden előzetes egyeztetés nélkül kiszámlázza.  

 

A temetők rendje 

 

14. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sírhelysorokra kell osztani, a sírokat pedig 

számozni kell, melyekről külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

(2) A díszsírhelyeket és sírbolthelyeket külön kell jelölni. 

 

(3) A temető fő útvonala melletti közvetlen sorokban a sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy annak 

feliratos része az útra nézzen. 

 

(4) A temetőkről és temetkezési helyek elhelyezkedéséről az üzemeltető térképet készít, 

amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a szabad és betelt sírhelyeket. 

 

(5) Az üzemeltető a temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett táblán 

köteles elvégezni. 

 

(6) A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon 

legalább évente át kell vezetni. 

 

(7) A térképet és módosítását a jegyző hagyja jóvá, amelyet a temető nyilvántartó könyvvel 

együtt az üzemeltető köteles vezetni és megőrizni a temető kiürítésének elrendeléséig. 

 

(8) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve 
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a) a súlyosan mozgássérültet szállító járművet, 

b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet 

c) akinek az üzemeltető munkavégzés céljából behajtási engedélyt adott 

 

(9) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az 

általa okozott károkért a felnőtt tartozik felelősséggel. 

 

(10) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani – a Halottak Napja kivételével - legkésőbb 

zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell 

megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta. 

 

(11) A temetőbe állatokat bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 

 

(12) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az 

üzemeltetői szerződésben rögzíti. 

 

(13) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra 

ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél, és átmérője nem 

több 0,6 méternél. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető 

üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben 

megtéríttetheti. 

 

A temetők nyitva tartása 

 

15. § (1) A temetők nyitvatartási ideje: 

 

április 1-től szeptember 30-ig 07.00 – 20.00 óráig 

október 1-től március 31-ig   08.00 – 17.00 óráig 

 

Ettől a nyitvatartási időtől a temető üzemeltetője indokolt esetben eltérhet, a napi nyitvatartási 

időt meghosszabbíthatja. 

 

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozni. 

 

(3) Minden temetőkaput az (1) bekezdésben írt időn túl zárva kell tartani. 

 

 

Védendő temetkezési helyek és sírjelek 

 

16. § 

 

(1) Az ország vagy város életében jelentős szerepet betöltött személyiségek sírját felszámolni 

nem lehet, fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

 

(2) Művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő sírjelet lebontani nem lehet, annak 

fenntartásáról – amennyiben rendelkezésre jogosult nincs – az Önkormányzat gondoskodik. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti temetkezési hely, illetve sírjel megőrzésére a város bármely 

polgára tehet javaslatot, amelyben a képviselő-testület dönt. A döntésről az üzemeltetőt 

értesíteni kell. 
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Egyéb rendelkezések 

 

17. § (1) A köztemetők közpark jellegét meg kell őrizni. 

 

(2) A megszüntetendő temetők területén a tulajdonos kegyeleti parkot létesíthet, melynek 

megtervezése és a létesítés fedezetének biztosítása is a feladata. 

 

18. § (1) Kiürítés folytán megüresedett temetési helyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető 

tulajdonosának birtokába. 

 

(2) A kiürített temetők vagy temetőrészek újratemetés céljából megnyithatók. 

 

19. § (1) A panasz ügyintézése az üzemeltető feladata. 

 

(2) A temetőben elhelyezett sírokban, síremlékekben az üzemeltetésre irányuló tevékenységek 

ellátása során keletkezett károk, illetve viharkárok megtérítése érdekében a temető 

üzemeltetője köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni. A felelősségbiztosításnak legalább 

az üzemeltetésre vonatkozó szerződés nettó ár 30 %-nak megfelelő limit összegre kell szólnia. 

A felelősségbiztosításnak lopási károkra nem kell kiterjednie. A temetőben elhelyezett sírok, 

síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és ezzel kapcsolatos kártérítés felelősség sem az 

önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 

 

Záró rendelkezések 

 

20. § (1) Ez a rendelet 2019………………. napjával lép hatályba, egyidejűleg a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) számú rendelet hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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1. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez 

 

 

Védett sírhelyek, védelembe helyezett művi értékek 

 

Védett sírhelyek 

 

1. 

 

2. 

 

Védett művi értékek 

 

1. 

 

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

 

 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak 

 

 

Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben: 

  

 Nettó Ft Bruttó Ft 

Egyes sírhely 25 évre 7 500 9 525 

Kettes sírhely 25 évre 15 000 19 050 

Gyermek sírhely 25 évre 3 750 4 763 

Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre 90 000 114 300 

Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre 120 000 152 400 

Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre 150 000 190 500 

Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre 10 000 12 700 

Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre 5 000 6 350 

Urnafülke (kolombárium) 20 évre 8 000 10 160 

Urnafülke (kolombárium) 10 évre 4 000 5 080 

Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 20 évre 10 000 12 700 

Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 évre 5 000 6 350 
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3. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez 

 

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért fizetendő díjak 

 

a) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:  nettó 15 000,- Ft/ temetés  

         bruttó 19 050,- Ft/ temetés 

 

b) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés esetén)   nettó 10 000,- Ft/alkalom 

         bruttó 12 700 Ft/alkalom 

 

c) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj: 

 

Hűtő használati díj       nettó 2 500 Ft/nap 

         bruttó 3 175 Ft/nap 

 

Ravatalozás        nettó 10 000 Ft/alkalom 

         bruttó 12 700 Ft/alkalom 

 

Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival   nettó 6 000 Ft/alkalom 

         bruttó 7 620 Ft/alkalom 

 

Urnaelhelyezés       nettó 8 000 Ft/alkalom 

         bruttó 10 160 Ft/alkalom 

 

Sírásás (koporsós temetés esetén)     nettó 22 675 Ft/db 

         bruttó 28 797/db 

 

Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén)    nettó 17 000 Ft/db 

         bruttó 21 590 Ft/db 

 

Sírhelynyitás (zárt kripta esetén)     nettó 17 000 Ft/db 

         bruttó 21 590 Ft/db 

 

Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén)    nettó 2 500 Ft/db 

         bruttó 3 175 Ft/db 

 

Urnasírhely nyitás       nettó 2 500 Ft/db 

         bruttó 3 175 Ft/db 

 

Sírbahelyezés        nettó 5 000 Ft/db 

         bruttó 6 350 Ft/db 

 

Visszahantolás        nettó 18 000 Ft/db 

         bruttó 22 860 Ft/db 

 

Újratemetés   a megrendelő igénye szerint, a jelen táblázatban  

szereplő tételek összege 

Exhumálás       



 

 
34 

   0-5 év között elhunyt esetén   nettó 42 845 Ft 

         bruttó 54 413 Ft 

 

   6-10 év között elhunyt esetén   nettó 36 575 Ft 

         bruttó 46 450 Ft 

 

   11-15 év között elhunyt esetén  nettó 32 395 Ft 

         bruttó 41 141 Ft 

 

   16 év felett elhunyt esetén   nettó 25 395 Ft 

         bruttó 32 252 Ft 
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4. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez 

 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díjai 

 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők 

 

 

 nettó Ft bruttó Ft 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák 2 500 Ft/nap 3 175 Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén 10 000 Ft/ alkalom  12 700 Ft/alkalom 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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Tárgy: Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző 

tevékenységről. Helyi  Értéktár Bizottság beszámolója a  végzett 

munkáról. 
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2019. június 25 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságot Szentgotthárd Város Önkormányzata  2013-

ban hozta létre. Az értékek gyűjtését 2014-ben kezdte meg a 3 tagú bizottság. Az elmúlt 

időszakban igencsak aktív munkát végzett a Bizottság és a bizottsági tagokat is soraiban tudó 

Honismereti Klub, közös beszámolójuk az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  

 

A Honismereti Klub 2010-ben alakult, azóta havi szinten ülnek össze a tagok. A 

foglalkozásokat előre meghatározott témában tartják, amely illeszkedik a vállalt kiállítások, 

illetve egyéb feladatok megvalósításához.  

 

Az elmúlt egy év főbb eseményei:  

 

 2018. augusztus 2-án nyílt meg a Szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem anno c. 

kiállítás a Hivatal előterében. 

 Augusztus 20-án Vargha Gábor halálának 70. évfordulója alkalmából emléktáblát 

avattak az egykori Vargha-házon. 

 Ehhez kapcsolódott a Vargha Gábor életét és munkásságát feldolgozó kiadvány 

bemutatója, amelyet Katona Beáta és Csuk Ferenc állított össze. 

 A „Halhatatlanok Aranykönyvének” első bejegyzett személye Vargha Gábor lett, az 

ünnepélyes bejegyzés a könyvbemutatóval együtt valósult meg a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban.  

 A tavalyi év folyamán megkezdték az ipartörténeti kiállítás koncepciójának 

kidolgozását, összegyűjtötték a tárgyi emlékeket, fotókat, dokumentumokat. 

 2019. február 15-én nyílt meg a múzeumban az ipartörténeti kiállítás.  

 Elnyert Kubinyi-pályázatból két állandó kiállítás, A szentgotthárdi szlovének 

életmódja és A szentgotthárdi csata c. kiállítás  interaktív elemekkel valós bővítése is 

megtörtént.  

 2019. első felében az interaktív elemekhez gyűjtöttek fotókat, valamint a 

Szentgotthárd egészségügyét bemutató, a Szentgotthárdi Történelmi Napok előestéjén 

megnyíló kiállítás koncepcióját dolgozták ki és kezdték meg az anyaggyűjtést.  

 Május végére elkészültek az interaktív elemek a két állandó kiállításhoz: kirakó 

kockák és puzzle.  

 Mostanra összegyűltek az egészségügyi kiállításhoz szükséges tárgyi emlékek, fotók.  

 Készültek a 2019. évi Hungarikum pályázatra is – Széll Kálmánról szóló könyv 

kiadására, illetve az értéktárhoz kapcsolódó rendezvénysorozat megvalósítására 

nyújtottunk be támogatási kérelmet az Önkormányzat (elbírálás alatt).  
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 Az Önkormányzat a Honismereti Klub közreműködésével benyújtott egy újabb 

Kubinyi-pályázatot, amely az állandó kiállítások fejlesztésére nyújthat lehetőséget.  

 

Tovább gyarapodott a települési értéktár:  

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Szentgotthárdon 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Máriaújfaluban 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Farkasfán 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Jakabházán 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Zsidán és Zsidahegyen 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Kethelyen 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Rábatótfaluban 

 Selyemgyár 

 

Az értéktár adatbázis adminisztrációját, valamint a Honismereti Klub honlap 

adminisztrációját továbbra is dr. Frank Róza végzi. A honlapon rendszeresen közzéteszik az 

összejövetelek leírását, beszámolóikat, emellett pedig folyamatosan gyarapítják 

menürendszerüket.  

A honlap látogatottságáról az 1. sz. mellékletben találnak adatokat.  

 

A Honismereti Klub és az Értéktár Bizottság számos városi programban működött közre, 

így például nagy segítséget nyújtottak a Gotthárd napi helytörténeti vetélkedő 

megszervezéséhez 2018-ban és 2019-ben is.   

 

A fent említett pályázati projekteken (Hungarikum 2019., Kubinyi 2019.) túl más 

pályázatok is aktuálisan megemlítendők a városi értékmegőrzés területén, így a zsidó temető 

vagy a rábatótfalui világháborús szoborfelújítás már támogatásoknak köszönhetően 

megvalósult, a kolostorépület keleti szárny ablakfelújítását célzó pályázat pedig elbírálás alatt 

áll. A Szentgotthárd történelmi örökségét rendhagyó módon megközelítő Interaktív Időutazó 

Múzeum projekt tervezés alatt, a Vasvárral közös másik pályázatból az „1664. A 

szentgotthárdi csata – Háború és béke Zrínyi Miklós korában” könyv utánnyomtatása és a „A 

Szentgotthárdi csata, avagy a Te utad a Vasvári békéig” országos piacra is kerülő társasjáték 

az idei Szentgotthárdi Történelmi Napokon mutatkozhat be. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a kolostorépület és a város 

története iránt érdeklődők száma. Sokan bejelentkeznek csoporttal, de akadnak olyan 

látogatók is, akik bejelentkezés nélkül érkeznek, de ettől függetlenül – ha éppen szabadok a 

termek – körbenézhetnek az épületben és épületvezetést is kérhetnek. 

 

Összességében elmondható, hogy a helytörténeti tevékenységek, valamint a város 

történetének megismerésére és megismertetésére törekvő munkák folyamatosan zajlanak, 

az pedig mindenképp kiemelendő, hogy mindez lelkes lokálpatrióták tevékenységének is 

köszönhető.   
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honismereti Klubnak és 

Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló  

beszámolóját megismerte és köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

Honismereti Klub 

Települési Értéktár Bizottság 

Szentgotthárd 

 

Beszámoló a helytörténeti és értékmegőrző tevékenységről 

A Honismereti Klub 2018-2019. évi tevékenysége: 

A Honismereti klub – 2010-es megalakulása óta – havonta tart rendszeresen klubfoglalkozást, 

előre meghatározott témában, ami illeszkedik a vállalt kiállítások, illetve egyéb feladatok 

megvalósításához. Kiállítások előtt pedig gyakrabban, több napon át készülünk a kiállítások 

forgatókönyvének elkészítésére, az anyagok kiválasztására, illetve a kiállítások fizikai 

megvalósítására.  

 

Figyelemmel kísérjük az önkormányzat és a képviselő-testület programjaiban szereplő 

értékőrzést, s igyekszünk bekapcsolódni, illetve részt vállalni a feladatok megoldásában.  

 

A 2018-19-es év programját a Vargha Gábor évfordulóra való készülés, a kisipari kiállítás és 

az ipartörténeti kiállítás megvalósítása határozta meg. 

 

2018. augusztus 2-án nyílt meg a Szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem anno c. kiállítás a 

Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, a történelmi napok előestéjén. A Móra Könyvtár és a 

Honismereti Klub a szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem tárgyi emlékeit, fotóit, egyéb 

dokumentumait tárta a látogatók elé. A kiállítást Csuk Ferenc helytörténész mutatta be, aki az 

1800-as évek elejétől a múlt század közepéig terjedő időszak emlékeit további érdekes 

adatokkal, eseményekkel egészítette ki.   

 

Augusztus 20-án, Vargha Gábor halálának 70. évfordulóján emléktáblát avattak az egykori 

Vargha-házon, majd a múzeumban Katona Beáta bemutatta a Csuk Ferenccel közösen írt 

könyvet Vargha Gábor életéről és szentgotthárdi tevékenységéről. A könyvbemutató után 

megnyílt a Vargha Gábor kiállítás a múzeum emeletén, ahol az Aranykönyvbe Huszár Gábor 

polgármester bejegyezte Vargha Gábor nevét. 

A megemlékezés a temetőben folytatódott Vargha Gábor és családja helyreállított sírjánál. 

 

Az ősz folyamán elkezdődött az ipartörténeti kiállítás koncepciójának kidolgozása és a tárgyi 

emlékek, fotók, egyéb dokumentumok összegyűjtése, majd decemberben a kiállítás végleges 

megvalósítása. A kiállítás megnyitójára 2019. február 15-én ünnepélyes keretek között kerül 

sor a múzeumban. ezzel elkészült a múzeum utolsó kiállítás is. 

 

Egy újabb Kubinyi-pályázatból elnyert forrás felhasználásával két állandó kiállítás, A 

szentgotthárdi szlovének életmódja és A szentgotthárdi csata c. kiállítás interaktív elemekkel 

való bővítése vált lehetővé.  

 

2019. első félévében az interaktív elemekhez (kirakó kockák és puzzle) szükséges fotók 

összegyűjtése, valamint a történelmi napok előestéjén, (július 25-én) megnyíló, Szentgotthárd 

egészségügye c. kiállítás koncepciójának kidolgozása, anyagának összegyűjtése volt a 

Honismereti Klub feladata.  

Május végére elkészültek az interaktív elemek a két állandó kiállításhoz: 

egy-egy 24 darabos plexi kockasorozat cserélhető képekkel, illetve 2-2 kétoldalas puzzle.  

 



 

 
52 

Az egészségügyi kiállításhoz is összegyűltek a tárgyi emlékek, a fotók válogatására június 20-

i összejövetelünkön kerül sor. 

 

A kiállításokra való felkészülés közben – előrelátó módon – készültünk a tavasszal várható 

Hungarikum pályázatra is. Most a Széll Kálmánról szóló könyv kiadására, illetve az 

értéktárhoz fűződő rendezvények megvalósítására lehetett igényt benyújtani. 

 

Időközben az önkormányzat benyújtott egy újabb Kubinyi-pályázatot, amely által az állandó 

kiállítások fejlesztésére nyílik lehetőség. 

 

Települési értéktár: 

 

A klubtagok tovább gyarapították a települési értéktárat.  Az alábbi értékek kerültek be az 

adatbázisba: 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Szentgotthárdon 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Máriaújfaluban 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Farkasfán 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Jakabházán 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Zsidán és Zsidahegyen 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Kethelyen 

 Keresztek, szoborfülkék, haranglábak Rábatótfaluban 

 Selyemgyár 

 

Az értéktár adatbázis adminisztrációját (szerkesztését, közzétételét a honlapon), valamint a 

honismereti klub honlapadminisztrációját továbbra is dr. Frank Róza végzi. A honlapon 

közzétesszük összejöveteleink rövid leírását, tevékenységeinkről készült beszámolókat, illetve 

folyamatosan gyarapítjuk menürendszerünket, hogy minél több információ álljon a látogatók 

rendelkezésére. 

 

http://www.sztghonismeret.hu/ 

 

https://www.facebook.com/sztghonismeret/ 

 

A Honismereti Klub honlapjának látogatottságáról a következő statisztika nyújt képet: 

 

 Honlapról letöltött oldalak       

1 értéktár 11983 67%     

2 képtár 786 4%     

3 kiállítás 810 5%     

4 események 1785 10%     

5 évfordulók 802 4%     

6 klubról 1386 8%     

7 homlokzatok 351 2%     

 Összesen 17903      

        

 egyedi látogatók száma 2016 1900 áprilistól    

  2017 3836     

  2018 16144     

http://www.sztghonismeret.hu/
https://www.facebook.com/sztghonismeret/
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  2019 18176 évre kivetítve 9088 májusig 

 Összesen  40056     

 letöltött oldalak száma 2016 34174 áprilistól    

  2017 70424     

  2018 96136     

  2019 86260 évre kivetítve 43130 májusig 

 Összesen  286994     

 

Összefoglalás 

 

A Honismereti Klub – a könyvtárral és a múzeummal közösen – az elmúlt időszakban is 

jelentős tevékenységet végzett. Úgy gondoljuk, a kiállításokkal és az elkészült kötettel 

jelentős értéket hozott létre. Hozzájárult a város értékmegőrző törekvésének 

megvalósításához, a lokálpatrióta magatartás elterjesztéséhez.  

Az elmúlt közel egy évtizedben a klubtagok magas színvonalon elsajátították a kutatómunka 

alapjait, a közösség tagjai rendkívüli módon hozzájárultak a Pável Ágoston Múzeum 

működéséhez, önzetlen segítséget nyújtottak a gyűjteményben folyó munkához. 

 

Szentgotthárd, 2019. június 12. 

 

 

Molnár Piroska 

Honismereti Klub és Értéktár Bizottság elnöke 
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Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet 

hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése. Környezetvédelmi 

beszámoló 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

rendelet bevezetése 

A helyi környezetvédelem előírásait a 22/2001. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza.  

Ezt a helyi rendeletet a Képviselő-testület ugyan már 23 (huszonhárom) alkalommal és 121 

(százhuszonegy) pontban módosította, de az elfogadása óta jelentős változások következtek be 

a terület központi szabályozásában.  

Legutóbb a 2019. április 25-i ülésen foglalkozott a Képviselő-testület a jelenlegi rendelet 

felülvizsgálatával, hatályon kívül helyezésével és új rendelet megalkotásával. 

 

Emlékeztetőül a fent említett ülés  77/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozat elfogadását követően (2019.05.06-án) megküldtük véleményezésre a rendelet-

tervezetét a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának 

(továbbiakban: Hivatal) és tájékoztatásul a szomszédos települések önkormányzatai részére. A 

rendelet-tervezetet a Hivatal kifogás nélkül elfogadta (3. számú melléklet), a környező 

települések részéről nem érkezett vélemény, ezért a rendelet-tervezet végleges szövegét újra a 

képviselő-testület elé terjesztjük. 

 

A helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek védetté nyilvánítása kapcsán a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) szabályozásainak 

megfelelően megküldtük a helyileg illetékes Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának a 

Képviselő-testület javaslatait véleményezés céljából. 

Emlékeztetőül a képviselő-testület javaslatai: 

 
1. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának 

szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

A Rendelet - tervezet 5. mellékletébe az Előterjesztésben szereplő 1. számú javaslatok 

tartalmát kell belefoglalni 

Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Osztályával, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé 

kell terjeszteni. 
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1.1. Kolostorpark, illetve a színház és a barokk templom környezetében lévő területek (Szentgotthárd 1., 3., 

14/2., 15., 21., 23/1., 23/2., 23/3., 23/5., 24., 25/3., és 26. hrsz-ú területek). A helyi és országos jelentőségű 

védett természeti területek nyilvántartásában 17/33/TT/83 törzskönyvi számon (hatályba lépés 1983.) helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület jelenleg is a Kolostorpark egy részének a területe a szentgotthárdi 14/1. 

(magántulajdonú ingatlan), 15., 24., 25/1., 25/2., 25/3. hrsz.-ok megjelölésével. 

 

2. Helyi jelentőségű védett fák 

 

2.1. A Kolostorparkban lévő (hrsz. 25/3) 2 db platánfa (Platunus hybrida). A védelem célja: a magas korú, 

tekintélyes méretű fák megőrzése 

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság előterjesztette kérelmünket minisztériumuk felé, 

azonban hozzánk még nem érkezett meg a véleményük. Előzetesen azonban javasolták a 

„természetvédelmi terület” feliratú hatósági táblák kihelyezését. A lakosság és a városba 

érkező turisták körében is pozitív lenne ha látnák és elmondhatnák, hogy a település 

központjában is van természetvédelmi terület.) 

 

(Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az 1. számú melléklet szerinti véleményt küldte. Ennek 

alapján javasolja a „természetvédelmi terület” feliratú hatósági táblák kihelyezését. A 

lakosság és a városba érkező turisták körében is pozitív lenne ha látnák és elmondhatnák, 

hogy a település központjában is van természetvédelmi terület.) 

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, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: tekintettel atrra, hogy itt egy jelenlegi szabályozás újragondolása történi és a 

jelenlegi rendelet szövegből első sorban azok a dolgok kerülnek ki amelyeet magasabb rendű 

jogszabály műr szabályoz, ezért a rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes 

társadalmi hatása nem lesz. .  

 

Gazdasági, költségvetési hatás: szint én az újraszabályozás miatt külön új hatások nem 

várhatók.  

Környezeti és egészségi következménye: Jelentős hatása van, hiszen ezt as területet érinti 

elsősorban. A rendelet szabályozza, ezáltal megvédi a környezetünket ami ettől kezdve 

egészségügyi kihatással is járni fog.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Többletfeladatot nem jelent.   

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

A jelenlegi rendeletszöveg sokszor módosított, nehezebben átlátható és néhol nem is jó. A 

rendelet el nem fogadása esetén a jelenlegi szabályozás marad.  

 

II. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az Önkormányzat 2013. április 01-vel a Müllex 

Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a lakossági szilárd 

hulladékkezelésére. A rendszer állami átalakítása során 2017. április 05. napjától 2017. 

december 31-ig új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttünk az STKH 

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A 
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szerződést 2017. december 5-én megújítottuk így a szerződés szerinti közszolgáltatás 

időtartama 2017. december 5-től 2020. június 30-ig tart.  

 

A közszolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatosan az előterjesztés készítéséig nem 

adott tájékoztatást.  Emlékeztetőül a 2018. szeptemberi környezetvédelmi beszámolóhoz 

küldött tájékoztatása: 

„Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2017. április 5-től látja el közszolgáltatási feladatokat a településen.  A közszolgáltatást 

alvállalkozó bevonásával végzi, aki a korábbi települési szolgáltató társaság. 

A korábbi közszolgáltató szolgáltatási színvonalát emeltük 2017. év folyamán a településen. 

 A közszolgáltatást 2017.07.01. napjától heti rendszerességgel végezzük a településen a 

kommunális hulladék tekintetében. 

 Szentgotthárd településen Zöldudvart (hulladékudvar) működtetünk, ahol a lakosság részéről 

térítésmentesen veszünk át szelektíven gyűjtött hulladékot (19 féle hulladék átvétel). 

Feladatainkat a helyi rendelettel és az OHKT 2017. évi előírásaival összhangban végezzük.  

A jövőre vonatkozó terveink: Az OHKT előírásainak és az NHKV Zrt. irányelveinek, 

útmutatásainak betartása mellett magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása a település 

polgárai részére. Az integrációval megbízott koordináló szervezet vezetője pillanatnyilag 

kinevezés alatt áll, ezért hosszú távú tervekről egyelőre nem tudunk tájékoztatást nyújtani. 

 

  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től 

többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés 

feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el. A fenti időponttól 

kezdődően ez a szervezet szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat. A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes 

adatait.  

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 2018-ra lezárult. Az NHKV Zrt. a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében 

közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1-től a 

Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot (Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt., 

konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft.) bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő 

egyes feladatok ellátásával. Ennek köszönhetően 2018 februárjában elindult az elmaradt 

számlák kiállítása a város területén is. 

 

2013. április 01-től a városban kötelező lett a szelektív gyűjtés. A fent idézett levélben 

írtakkal ellentétben a szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a 

vegyes, illetve a sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) 

hulladék elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása 

hetente, a szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. A használt 

sütőolaj elkülönített gyűjtésére is lehetősége van a lakosságnak egyrészt a város területén 

kihelyezett központi gyűjtőbe (volt Smatch üzlet mögött), vagy háztartásonként gyűjtő 

tégelyben lehet gyűjteni. A tégelyben elhelyezett használt sütőolajos hulladék elszállításáról a 

szolgáltató helyi vállalkozón keresztül gondoskodik. A szolgáltató regisztráció alapján 

elektronikus levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj 

gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról.  Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedényeket is szolgáltató biztosítja. 
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Az STKH NKft.-vel kötött szerződés alapján a közszolgáltató azon lomhulladékot, amely 

gyűjtéséről illetve átvételéről a közszolgáltató egyéb módon nem gondoskodik, lomtalanítás 

keretében az ingatlantulajdonostól évente egy alkalommal veszi át. A tavalyi évben 

Közszolgáltató ügyfélszolgálatához, ügyvezető igazgatójához, illetve a településünk területén 

a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó alvállalkozójához intézett többszöri 

megkeresésünk végül célt ért és a szolgáltató 2018. december 01-én, illetve december 08 

megszervezte. 

A szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos 

hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai hulladékokat elvileg 

nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban biztosított. 

Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az építési törmelék, faág, fanyesedék, 

veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és kereskedelmi 

tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű meghatározások ellenére 

idén is kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan hulladékok, amelyeket a szolgáltató 

nem szállított el. Ezeket a hulladékokat a SZET Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze és 

szállíttatta el, amelynek költsége 245.364,- Ft, a költségviselő az önkormányzat. 

  

A szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére 2017. június 1-től az STKH Sopron és 

Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.által üzemeltetett hulladék (zöld) 

udvarban van lehetőség. A hulladékudvar heti két alkalommal (kedden és csütörtökön 8.00-

16.30 óráig), valamint minden hó 1. szombatján 8.00-16.30 óráig tartott nyitva. A 

közszolgáltató önkormányzatunk előzetes tájékoztatása nélkül ezen nyitvatartási időt az 

alábbiak szerint változtatta meg: kedd és csütörtöki napokon 8.00 -15.30-ig, minden hó 1. 

szombat:  8.00 -15.30-ig. 2019 május 14-én elküldött levelünkben javasoltunk új, a lakosság 

számára is kedvezőbb nyitvatartási idő bevezetését (kedd és csütörtök 10.00-18.30, minden hó 

1. szombatján 9.00-16.30). Választ, ahogy azt korábban megszokhattuk ezúttal sem kaptunk. 

A zöldudvarban  lerakható hulladékok mennyiségéről és fajtájáról a városi honlapon,  a 

szolgáltató elérhetőségein (94/200–563, http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-

uzemeltetese/ ), valamint a helyszínen (Szentgotthárd, Nyárfa utca) is van lehetőség 

tájékozódni.  

 

Sajnos idén is sok esetben elektronikai hulladék került ki a közterületekre, valamint 

üveggyűjtő konténerekbe, illetve jobb esetben azok mellé. A szétbontott elektronikai hulladék 

már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az 

elszállítására és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak. A szétbontott elektronikai 

hulladékoknál az sem megoldás, hogy vegyes hulladékként a szolgáltató lerakójába kerül, 

mert egyrészt ez nem felelne meg a szabályoknak, illetve másrészt a lerakóban a hulladékok 

begyulladását eredményezheti, amely komoly bírságot vonhat maga után. A szabálytalanul 

kihelyezett hulladékokat (elsősorban elektronikai hulladékot) összegyűjtését idén is a SZET 

Szentgotthárdi Kft végezte. A probléma megoldásához a lakosság eddiginél sokkal 

hatékonyabb együttműködésére lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb 

lakossági propagandára, tájékoztatásra..  

A lomtalanításon kívüli időszakban a háztartási lomok elhelyezésére a hulladékudvarban 

van lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.  

Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a 

hulladékudvarban történik.  

 

http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
http://www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget 

működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált 

formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott 

döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében 

ugyanezeken a helyszíneken üveg visszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti 

tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem 

tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.  

 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy 

sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak 

gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként 

hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További indok volt, hogy a 2013. április 

01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési rendszer kötelezővé tette a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt szükség a PET-palack és a papírhulladék gyűjtőkre.  

Emiatt is fontos, hogy a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet szüntetni  

az említett Mártírok úti kivételével. Sajnos a megszüntetés után az üveg visszagyűjtési pontok 

környezetében sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális lerakása. Ez a néhány 

embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel a hulladékudvarban 

mindenki ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási 

lomokat. Az is igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre, hanem többször is az 

addig a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb. 

Továbbá még inkább sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a 

kukába, vagy környezetükbe. 

 

A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa, 

használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már 

többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

 

A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. 

Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri 

alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján a 

SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken 

pedig a közszolgáltató saját gépjárművével. 

 

A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 

önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság 

számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, 

továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a 

környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben 

keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal 

szerződött szervezet az  intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a jogerős hatósági 

engedélyek alapján megtörtént a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori 

törmeléklerakó rekultivációja. Ezt követőn az utógondozás már az önkormányzat feladata. 

 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített 

városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET 
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Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön 

megbízások alapján történik évente két, vagy három alkalommal, illetve allergén növények 

megjelenése esetén A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött 

megállapodás alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. 

utca – Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt 

hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) 

ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. 2016-tól az Apátistvánfalva felé vezető út 

mentén elszórt hulladék összegyűjtésére is megállapodást kötöttünk az Őr-Nyék 

Alapítvánnyal, akik évi három alkalommal gyűjtik a fenti területen az elszórt hulladékot. 

Ezúton is köszönjük a fenti szervezetek munkáját. 

 

2018-ban önkormányzatunk a SZET Szentgotthárdi Kft-t megbízva több szeméttel teleszórt 

területet is tisztított (Hunyadi úti temető után, Rábafüzesi temető mellett, Széchenyi úton, 

Akasztó-dombon). 

 

A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi Kft. 

részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok, illetve 

kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is zajlanak a 

város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét.  

 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő települési 

(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi 

hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 

környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére 

írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 

környezetvédelmi hatóság fogadja el.     

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

 

Regionális Légszennyezettség Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 

Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 

monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 

a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az 

automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, 2013-ban. A 

mérőállomás biztosítja a város levegőminőségének folyamatos figyelését. A projekt az idei 

évben lezárult. A mérési adatok a http://levegominoseg.hu honlapon az automata mérőhálózat, 

illetve az értékelés menüpontok alatt érhetőek el. 

 

Megoldandó problémát jelent a nem megfelelően gondozott, néha allergén növényekkel 

szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első 

fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala, belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-től  

Szentgotthárdon  az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók 

kötelesek május 15-ig, illetve szeptember 15-ig gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, 

használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen 

felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a tulajdonos, használó költségére és veszélyére 

rendbe hozattathatja. A tavalyi 20 ingatlan tulajdonosát szólítottunk fel végzéssel a kaszálásra, 

illetve négy ingatlan esetében kényszer kaszálás elrendelésére is sor került. Egy ingatlan 

http://levegominoseg.hu/
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esetében nem lehet elérni a tulajdonost/tulajdonosokat. Az idei évben is elkezdődött az 

ingatlantulajdonosok felszólítása, eddig 17 db felszólítást küldtünk ki. 

 

3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

 

A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 

kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 

2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 

a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.  

Szentgotthárd közigazgatási területén Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatorna-

hálózata még nem került kiépítésre, e településrészeken a megfelelő megoldásokat 

mihamarabb meg kell találni. Farkasfa esetében a kiépült máriaújfalui végpontra történő 

csatlakozás lehetősége nincs meg, mivel a fajlagos költségei nagyon magasak és nem teszik 

lehetővé a pályázat eredményességét. Jakabháza tekintetében rendelkezünk a Mélyépterv 

Infrastruktúra Kft. által készített tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész 

szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 2008-ban kialakított 

projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a regionális rendszer 

kihagyásával közvetlenül a Szentgotthárd-Rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi 

hálózat.  

Tekintettel arra, hogy a költségek nagysága, a kiépítés nehézségei illetve Jakabháza esetén az 

alacsony lakosságszám miatt a megszokott szennyvízvezetéken összegyűjtött szennyvíz 

szennyvíztisztítóban tisztítása rendszer kialakítására mai ismereteink szerint nem lehet 

pályázatot nyerni, más megoldásban kell gondolkodni. Nagyobb esély lehetne pl. a most 

Apátistvánfalván pályázatból elinduló egyedi biológiai tisztításra – ennek látható eredményei 

lesznek már 2020-ban, így a tapasztalatok alapján el lehetne indulni ebbe az irányba is. 

Tekintettel arra, hogy közös önkormányzati hivatalként mi szervezzük a projekt 

megvalósítását Apátistvánfalván, így közvetlen tapasztalataink lesznek erről. Meglátásunk 

szerint 2020-ban el lehet kezdeni  az előkészítést az addigi apátistvánfalvai tapasztalatainkat 

is felhasználva  Farkasfán és Jakabházán.  

 

 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállítása:  

A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 

2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a 

települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. 

A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti 

Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-

012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató 

beszámolója jelen előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. A beszámolóban kért nem 

természetes személyek felé érvényesítendő díjmódosítás külön előterjesztés tárgyát képezi. 

 

A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 

eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követő 5 év 

fenntartási kötelezettség terhelte a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időszak lejárt. 2017. 

októberében a tulajdonos felajánlotta megvételre a területet. A területet az önkormányzat az 

Őr-Nyék Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvánnyal  közösen megvásárolta. A területet 

az Egyesület önkormányzati támogatás nélkül gondozza. 

 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

 

A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 

fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) is 

akadályozza. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

feladatait részben a Horgászegyesület, részben pedig az önkormányzat látja el megbízási 

szerződések útján. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly 

problémákat okoztak az éjszakai rongálások. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is birtokba 

vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel a 2014-ben 

kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és 

ezek hiánya már nem akadályozta a strand megnyitását. Tavaly a strand területén előírt havi 

vízminták közül egyszer előfordult, hogy a víz minősége - valószínűleg a vizsgálatot 

megelőző nagy mennyiségű és intenzív esőzések miatt - nem volt fürdésre alkalmas és rövid 

időre az ÁNTSZ megtiltotta a fürdést a strandon, azonban a megismételt vízminőség vizsgálat 

eredménye már megfelelő volt és fel lehetett oldani ezt a tiltást. Ezenkívül a többi vízminta 

vizsgálat megfelelő eredményt hozott. Az idei első vízminták eredménye is azt mutatja, hogy 

a tó vize alkalmas a fürdőzésre. 

 

Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az eb 

tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat 

tiltott területeken futtatják, illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. 

Ez azért veszélyes, mert ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár 

súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. A  helyi környezetvédelmi rendeletünk 

alapján az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az ebek 

okozta szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezés megszüntetésére 

alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására 

bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével 

megbízott személy kötelessége.  

 

A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 

hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. a fanyesedéket 

egy helyen gyűjti és mikor nagyobb mennyiség összegyűlt, akkor ledaráltatja, a fűnyesedéket 

pedig saját maga komposztálja. 

 

5. Zajvédelem: 

 

2018-ban vendéglátóegység részére nem állapított meg hatóságunk zajkibocsátási határértéket. 

Jelenleg egy eljárás van folyamatban hivatalunkba érkezett zajjal kapcsolatos bejelentés miatt.   

 

A Szentgotthárd éjszakai csendjének biztosítására létrehozott együttműködés a jelek szerint 

funkcionál – az éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek miatt  hivatalos bejelentés nem 

érkezett.  

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja: 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 

figyelembevételével a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésén elfogadta a város új 

(felülvizsgált) környezetvédelmi programját. A környezetvédelmi programunk az alábbi linkre 

kattintva érhető el: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html 

A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően kell felülvizsgálni. A 2015-2020. 

közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programot az Országgyűlés 27/2015. 

(VI.17.) számú OGY határozatával fogadta el. Véleményünk szerint a környezetvédelmi 

programunk felülvizsgálatára jelenleg nincsen szükség. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, illetve a város környezeti állapotáról szóló beszámolót, 

továbbá az új környezetvédelmi rendeletet elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

      1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 

határozza meg: ..... 

 

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. június 13. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

          

  

                          

 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…...) 

önkormányzati rendelete 

a helyi környezet- és természetvédelem szabályairól 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 48. § 

(1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, a 62.§ (1) - (3) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi 

igazgatási szerv véleményének kikérése után a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet célja 

 

1. §  A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése, 

csökkentése, megszüntetése, a környezet meglévő állapotának fenntartása, illetve fejlesztése 

érdekében:  

a) az ingatlanok és közterületek tisztántartására, a zöldterületek és zöldfelületek 

megóvására vonatkozó szabályokat megállapítsa 

b) a levegőtisztaság védelem területén megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályokat 

c) a víz védelemére vonatkozó szabályokat megállapítsa 

d) a zajvédelem területén megállapítsa  a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § A helyi rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területére, minden 

természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 

akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén laknak, tartózkodnak, illetve 

tevékenykednek. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában:  

 

(1) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-, 

valamint a közterületek tisztántartása,    

 

(2) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek 

tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, valamint a hulladék ártalmatlanítási és 

hasznosítási tevékenység,  
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(3) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 

mentesítése, illetőleg pormentesítése,  

 

(4) zajvédelem fogalomkörébe tartozó alapfogalmak:  

a) mobil szabadtéri üzemeltetés (vagy műsorszórás): olyan üzemeltetés, amelynek 

során a hangsugárzó berendezés változtatja a helyét; 

b) hangsugárzó berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a 

hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;  

c) hangsugárzó berendezés üzemeltetése: a hangosító berendezéssel történő 

műsorszórás, illetve műsorszolgáltatás;  

d) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, 

hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás 

mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangsugárzó berendezésnek. Különleges 

zajokozásnak minősülnek különösen: a szabadtéri sport, kulturális, egyéb (pl. politikai, 

szórakoztató, stb.) rendezvények (különösen bemutatók, térzenék, ünnepségek, 

felvonulások, tüntetések, cirkusz, vidámpark, stb.) 

e) magas zajkibocsátással járó rendezvények: olyan zajokozás, mely mások nyugalmát 

jelentős mértékben zavarhatja;  

f) műsorszórás: hangsugárzó berendezéssel a környezetbe történő bármilyen célú 

hangkibocsátás;  

g) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében 

jellemzően nyitott nyílászárók mellett;  

h) műsorzaj: a műsorszórás következtében a környezetben létrejövő hangnyomásszint; 

i) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;  

j) üzemszerű hangsugárzó berendezés: pályaudvarokon (vasúti, autóbusz) az 

utazóközönség eligazítása, illetve a közlekedés lebonyolítása, biztonsága céljából 

üzemelő hangsugárzó berendezés;  

k) alkalmi rendezvény: a nem rendszeresen, visszatérően megtartásra kerülő 

rendezvény.  

 

(5) Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző 

fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 

közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, 

szabványosított edényzettel.  

 

(6) Diszkó-rendezvény: Vendéglátó üzletben-kivétel zenés szórakozóhely és diszkó 

üzletkörök-alkalomszerűen folytatott gépzene szolgáltatás. Az üzletben folyamatos gépi 

szellőztetést, és a vendégek részére a szórakozóhely légterétől elkülönülő, attól hűvösebb, 

csendes, pihenésre alkalmas, ülőhelyekkel ellátott helyiséget kell biztosítani. Az üzletben az 

ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét-mellékhelyiségen kívül is 

biztosítani kell.  

 

(7) Zöldfelület: A bel- és külterület lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari- és raktár-, közlekedési- és 

egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, növényzettel borított 

területe. 

(8) Zöldterület: A belterület részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más terület-

felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része (park, liget, sétány, játszótér, vagy 

egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterület). 

4. Köztisztasági előírások 
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4. § (1)  Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.  

 

(2) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a szükségesség 

mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal –beépített belterületi ingatlan 

esetében május 15-ig, beépítetlen belterületi ingatlan esetében június 15-ig, illetve szeptember 

15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. megtisztítani, 

illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni.  

 

(3) Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részek (a telekhatártól az úttestig terjedő valamennyi 

zöldsáv) folyamatos tisztántartását (kaszálását) az egyes ingatlanok tulajdonosa, kezelője, 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles elvégezni, 

vagy saját költségen elvégeztetni.  

 

(4)  Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és 

rágcsáló irtásról való gondoskodás.   

 

(5) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 4. § (1) – (3), illetve (5) bekezdésben foglaltakat 

nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt 

ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és veszélyére a hivatkozott bekezdésekben 

meghatározott feladatokat elvégezteti. 

 

(6) A Szentgotthárd város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és 

szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az 

üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig 

folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek 

(előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla stb.) jó karbantartásáról gondoskodni. 

 

(7) Szentgotthárd Város Önkormányzata évente egy alkalommal településtisztasági 

(lomtalanítási) napot szervez. A településtisztasági napon kívül a lakossági körben keletkező 

és jogszabályokban meghatározott hulladékok átvétele a hulladékudvarban biztosított. A 

településtisztasági nap során a méretüknél fogva a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladékokat, 

lomokat kell a szállítójárművel megközelíthető közterületre kihelyezni. A bezsákolt háztartási 

hulladékok, a gumiabroncs, az elektronikai hulladék, az építési anyag (homok, mészhidrát, 

cement, egyéb építési hulladék), a törmelék, a faág, a fanyesedék, a veszélyes hulladékok, az 

autó- és egyéb bontási műveletekből, az ipari- és kereskedelmi tevékenységből származó 

hulladékok, valamint a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedényekben elhelyezhető hulladékok a településtisztasági nap során közterületre nem 

helyezhetőek ki.  

 

5. Üveggyűjtési pontok, hulladékgyűjtő szigetek 

 

5. § (1) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő pontok felsorolását a 3. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteken 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív, zárral ellátott hulladékgyűjtő 

konténereket kell elhelyezni. Az üveggyűjtési pontokon csak üveg-, a szelektív hulladékgyűjtő 
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szigeteken pedig papír-, üveg-, és PET-palack gyűjtő konténer(ek)t kell elhelyezni. A 

konténeren az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.  

 

(3) A hulladékgyűjtő szigetek működtetése, rendszeres ürítése és elszállítása továbbá 

tisztántartása a mindenkori szolgáltató feladata.  

 

(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a megfelelő konténerbe elhelyezni a képződő 

üveghulladékot, a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőszigeteken 

kell - az érintett tömbház lakóinak - a megfelelő konténerekben elhelyezni a képződő papír – 

üveg – PET – palack (műanyag palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra 

rendszeresített konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék egyéb dolog bedobása, 

beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér 

be, azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. 

 

6. Hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe való gyűjtésének 

rendje 

 

6. § (1) A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok átvételére és visszagyűjtésére 

az Önkormányzat köteles megállapodást kötni a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

szolgáltatóval (Továbbiakban Gyűjtőponti Szolgáltató).  

 

(2) A hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtésének érdekében 

önkormányzati gyűjtőpontokat (Továbbiakban Gyűjtőpontok) kell létesíteni, melyek 

felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Gyűjtőpontokon a Gyűjtőponti Szolgáltató által biztosított, a mindenkori jogszabályi 

előírásoknak megfelelő, lezárt speciális szelektív gyűjtőedényeket kell elhelyezni. A 

gyűjtőedényen az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.  

 

(4) A gyűjtőpontokra a gyűjtőedények kihelyezése, a gyűjtőedények rendszeres ürítése és 

elszállítása továbbá tisztántartása a mindenkori Gyűjtőponti Szolgáltató feladata.  

 

(5) A gyűjtőpontokon kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni a hulladékká vált 

hordozható elemeket és akkumulátorokat. A gyűjtőedénybe más hulladék egyéb dolog 

bedobása, beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék az edény nyílásán bármilyen okból 

nem fér be, azt a gyűjtőponton hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. 

 

7. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás 

 

7. § (1) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt 

lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos 

tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület) hintéséről, a gyalogos 

közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni. A 

járdaszakaszok tisztántartásakor a környezetkárosító anyagok használata tilos. 

Közintézmények esetében a fentiekről az intézmény vezetője gondoskodik. Az ingatlan 

tulajdonosa/használója köteles a járdaszakaszok melletti átereszeknek, árkoknak, 

csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való 

megtisztításáról gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségeit nem 

teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt 
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ingatlanon a tulajdonos, használó költségére és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott 

feladatokat elvégezteti. 

8. Közterületek rendje 

 

8. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a város területén a tulajdonában, illetve használatában 

lévő közterületek tisztántartásáról, illetve a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtők ürítéséről. 

Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni. 

 

(2) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől 

eltérő módon használni csak közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

 

(3) A közterület-használati hozzájárulás kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő 

berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. 

A kiadott hozzájárulásban meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a 

költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.  

 

(4) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületek beszennyezése 

tilos. A közterületre hulladékot elszórni, eldobni, illetve egyéb szennyező vagy egészségre 

ártalmas anyagot kiönteni, kiengedni nem szabad. Tilos állati tetemet közterületen elhagyni.  

 

(5) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 

tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, 

vagy a szennyezés megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 

közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 

megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége. 

 

(6) Tilos a közterületeken és egyéb közhasználatú területeken, valamennyi közkifolyónál, 

kútnál járművet mosni.  

 

9. Zöldterületek fenntartása és kezelése 

 

9. § (1) A város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni. 

 

(2) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő közhasználatú parkok építéséről, 

felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.  

 

(3) Tilos a közhasználatú, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb zöldterületen a 

hasznos állatok, a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a 

tojások és fiókák kiszedése és irtása.  

 

(4) Tilos a zöldterületeken gépjárművel, valamint nem gépi meghajtású járművel közlekedni, 

azon megállni vagy parkolni, kivételt képeznek az önkormányzattal szerződésben álló 

vállalkozás parkfenntartással kapcsolatos munkálatok végzéséhez szükséges járművei a 

munkálatok végzésének ideje alatt. Ez a tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha jelzőtábla a 

zöldterületen történő behajtást, közlekedést kifejezetten megengedi. 

 

(5) Tilos a közterületen lévő fákról az ingatlantulajdonos engedélye nélkül - a növényi részek 

(virágok, levél, termés stb.) szedése. Az engedéllyel történő gyűjtés is csak oly módon 
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történhet, amely a faj vagy fajta káros megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához nem 

vezethet. A közterületen levő fák törzsére reklámtáblát, plakátot elhelyezni tilos. 

 

(6) Tilos a közterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon 

megcsonkítani, illetve a fák, cserjék rongálása, olyan kezelése, amely értékük csökkenésével 

jár. 

 

(7) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és 

kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.  

 

(8) A növényzet legkisebb ültetési (telepítési) távolsága az ingatlan határától (belterületen): 

a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 0,5 méter,  

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m,  

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb 

bokor (élősövény) esetében 2,0 méter.  

 

(9) Köteles minden tulajdonos, használó az ingatlanán a közlekedést akadályozó (járda és 

úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni. 

 

(10) Közterületen fát, cserjét kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával, 

jogerős fakivágási engedély birtokában lehet. 

 

(11) A közterületen levő fa, cserje kivágására kiadott engedélyben  

a) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérőig kivágott fánként 20.000,- forint 

kompenzációt kell előírni;  

b) 1,5 m magasságban mért 30 cm törzsátmérő felett egyedileg megállapított mértékű, 

pénzbeli kompenzációt kell előírni, ami nem lehet kevesebb az a) pontban 

meghatározott összegnél és figyelembe kell venni legalább a kivágott fa törzsátmérőjét 

illetve a kivágott fa életkorát.  

 

(12) Közterületre gyümölcsfa, díszfa, díszcserje csak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal engedélyével telepíthető. 

 

10. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

 

10. § (1) A Képviselő-testület az értékek megőrzése és fejlesztése érdekében a város területén 

helyi jelentőségű védett természeti területeknek, illetve helyi jelentőségű védett fákká 

nyilvánítja az 5. mellékletben felsorolt területeket, illetve fákat. 

 

(2) A 5. mellékletben megjelölt park együttesek, illetve fák fenntartásáról, természeti 

állapotának megőrzéséről a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 

parkfenntartás keretében gondoskodik. 

 

 

11. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 

11. § (1) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.  
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(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.  

 

(3) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 

tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 

elégetni.  

 

(4) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb 

veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg 

kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el. 

 

(5) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők. 

 

12. A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

 

12. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.  

 

(2) Tűzgyújtás és égetés a fentiek figyelembe vételével közterületen és ingatlanon belül 

szeptember 1-től április 30-ig heti két alkalommal hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, 

szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós füstölés nem 

megengedett.  

 

(3) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra 

alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható. 

 

(4) A kerti hulladékot csak olyan megfelelően kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az 

égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. 

 

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot ( pl. PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék 

stb.). 

 

(6) Vonalas létesítmény (közvasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény 

tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.  

 

(7) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék égetése tilos kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.  

 

(8) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék-elemi kár kivételével 

bármilyen más okból eredően kigyullad. 

 

(9) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

(10) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. 

 

13. Hársas-tónál a tűzgyújtás szabályai 
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13. § (1) A Szentgotthárd – Máriaújfalui Hársas-tó környezetében az önkormányzat és 

intézményei kivételével engedély nélkül kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken 6.00 óra és 

22.00 óra között lehet tüzet rakni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:  

 

a) A tűzrakás csak a Hársas-tó strand területén lévő kijelölt tűzrakó helyeken történhet;  

b) A tűzrakás egyéb jogszabályi előírásokat (pl.: tűzgyújtási tilalom) nem sérthet;  

c) A tűzrakást végző(k) folyamatosan fenntartják a tűzrakó helyek környezetében a 

rendet, a tűz esetleges tovább terjedését kötelesek folyamatosan és a tűzrakás 

befejezésével megakadályozni;  

d) A tűzrakáshoz csak a tó üzemeltetője által a tűzrakó helyeknél biztosított, vagy 

tűzrakó által hozott veszélyesnek nem minősülő papír-, illetve fahulladék használható.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakon kívül a tűzrakás szándékát annak megkezdése előtt 

írásban be kell jelenteni a tógondnoki feladatot ellátó szervezet képviselőjének. A 

bejelentésben meg kell adni a bejelentő vagy a tűzrakásért felelős személy nevét, címét és 

elérhetőségeit. A tűzrakásnál az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltakat ekkor is be kell 

tartani. 

 

(3) A tógondnoki feladatot ellátó szervezet köteles legalább a Hársas tónál jól látható helyen 

elhelyezni a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat továbbá annak az elérhetőségét, akihez a 

bejelentést meg kell tenni. 

 

14. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

14. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani.  

 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 

megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 

 

(3) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy 

a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 

rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a 

kertészeti munkák elvégzését előírja. 

 

15. A víz védelme Szentgotthárd város területén 

 

15. § (1) Tilos vízjogi engedély nélkül a meglévő élővízfolyásokat (a Rába folyót és annak 

mellékágát, továbbá a vízelvezető árkokat) eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, 

lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját 

szűkíteni, illetve feltölteni. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti valamennyi 

átereszeknek, nyílt árkoknak, és annak műtárgyainak, valamint a csapadékvíz összefolyó 

aknáknak a folyamatos tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról gondoskodni. Csapadékvíz ingatlanról az 

önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő kievezetése csak a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulásával történhet. Ha az ingatlan 

tulajdonosa, használója e kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a jegyző a teljesítésre való 

eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére 

és veszélyére a hivatkozott bekezdésekben meghatározott feladatokat elvégezteti. 
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(2) Az önkormányzat köteles az árkok, átereszek, összefolyó aknák tisztításából származó 

földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani. 

 

(3) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása 

folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az 

ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) - amennyiben a lerakódott anyagot felhívás 

ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el - tűrni köteles a szükséges 

munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.  

 

(4) A Rába és patatok és annak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai 

mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását 

nem akadályozhatják, a Rábához és patatokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését 

nem veszélyeztethetik.  

 

(5) Tilos a szennyvizet kilocsolni.  

 

16. Általános zajvédelmi előírások 

 

16. § (1) Szentgotthárd város  belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy 

más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és a közcsendet sértő zaj okozása, 

különösen:  

a) erős zajjal járó ipari tevékenység folytatása;  

b) zajt keltő munkák végzése (különösen: fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, 

fűrészgép, stb. használata) 20.00-07.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon 08.00 

óráig;  

c) 22.00 órától 08.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, illetőleg nyitott ablakú 

helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon való zavarása;  

d) általában minden olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát bármilyen 

módon zavarja vagy zavarhatja. 

 

(2) Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi 

létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése, illetve jelentős építési munka esetén a 

jogszabályban írott eljárási rend szerint csak a jogszabályban meghatározott, megengedett 

zajterhelési határérték biztosítása engedélyezhető.  

 

(3) Szentgotthárd város területén a hangsugárzó berendezéseknél (szabadtéri üzemeltetés 

esetén) a zajterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KVVM-EüM együttes rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. Zajterhelési határérték túllépése nem engedélyezhető.  

 

(4) Engedély nem adható ki: A város területén a megengedettnél nagyobb zajt, vagy rezgést 

okozó tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény telepítésére.  

 

(5) A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi 

előírások betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők. A már meglévő, a környezetbe zajt 

kibocsátó ipari és egyéb létesítmény fenntartója köteles zaj-gátló, szűrő berendezéssel a 

környezeti káros hatást az előírt érték alá csökkenteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése 

esetén a létesítmény üzemeltetése, nyitva tartása korlátozható, működési engedélye 

visszavonható.  
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(6) E rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az esetben és 

olyan módon működtethető, ha az zajvédelmi szempontból megfelel a város rendezési 

tervében továbbá a jelen rendeletben előírtaknak.  

 

(7) Adott terület zajterhelési alapértékeit a mindenkori rendezési tervekben megjelölt területi 

funkció alapján kell meghatározni.  

 

(8) A város belterületének zajvédelmi szempontú besorolását a 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

17. Csendes övezet 

 

17. § (1) A város csendes övezeteinek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. Csendes övezet 

a rendeltetése miatt zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény.  

 

(2) Az övezetben zajt előidéző új tevékenység, valamint a meglévő zajkeltő tevékenység 

bővítése nem engedélyezhető. 

 

18. A különleges zajhatások zajvédelmi előírásai 

 

18. § (1) A különleges zajokozás nem lehet olyan mértékű, mely érzékszervi észleléssel 

megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.  

 

(2) A különleges zajhatások kategóriájába tartozik különösen az olyan létesítmények és 

eszközök alkalmi, vagy rendszeres működtetése, mint: 

a) szabadtéri színpad, kerthelyiség, zenekari próbaterem, térzene, játszótér;  

b) bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendlátó-ipari egység;  

c) kemping, sportpálya, strand;  

d) vasút- és autóbusz-állomás, ha azoknak szabadban elhelyezett hangsugárzó 

berendezése van, illetőleg ha a létesítmény tereiből a hangsugárzó berendezés 

működése során zaj hallatszik ki;  

e) hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad, vagy zárt térben 

elhelyezett bármilyen hangsugárzó berendezés működésénél.  

 

19. A hangsugárzó berendezések zajvédelmi követelményei 

 

19. § (1) Hangsugárzó berendezés működtetéséhez a 19. § szerinti bejelentés szükséges.  

 

(2) Ha a védendő helyiség a műsorszolgáltatás helyével azonos építményben van, a 

helyiségekre vonatkozó zajterhelési határértékeket is be kell tartani. A védendő helyiségek 

zajterhelése a meghatározó, ha oda a műsorzaj az épületen belül, a határoló szerkezeteken 

keresztül érkezik.  

 

(3) Panasz-vagy közérdekű bejelentés esetén a működő helyhez kötött hangsugárzó 

berendezés által okozott zajterhelés ellenőrizése érdekében zajvizsgálat rendelhető el. Ha a 

vizsgálat a határérték túllépését igazolja, a vizsgálat költségeit a berendezés üzemeltetője 

köteles viselni. A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt rövid határidő kitűzésével olyan 

műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, melyek biztosítják a határérték betartását. 

 

(4) E § hatálya nem terjed ki az üzemszerű hangosító berendezések üzemeltetésére. 
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20. A hangsugárzó berendezések bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok 

 

20. § (1) A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a létesítmény és a 

szomszédos védendő helyiség közötti hangszigetelés, valamint a létesítmény jellege szerint az 

eljáró hatóság által indokoltnak tartott határérték vizsgálat eredményét.  

 

(2) Az eljárás során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más hangsugárzó 

berendezések zajkibocsátását is úgy, hogy ezek együttes zaja nem haladhatja meg a 

megengedett értéket. 

 

 

21. Környezet-, illetve természetvédelmi ellenőrzés 

 

21. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a külön helyi rendelettel elfogadott települési 

környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az 

azokban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint, de legalább 2 évente 

felülvizsgálja. Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás 

vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét 

erre felhívja. Az állampolgári részvétel gyakorolható személyesen vagy képviselő útján, 

társadalmi szervezetek révén, önkormányzat útján.  

 

 

22. Egyes eljárási rendelkezések 

 

22. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyben Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 

 

(2) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

(3) Döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési, illetve a Hatósági és Koordinációs ügyek irodája működik közre.  

 

(4) A zajvédelemre vonatkozó döntés meghozatala előtt minden esetben, egyébként szükség 

szerint kell az illetékes szakhatóság és/vagy szakértő véleményét beszerezni.   

 

(5) A tényállás tisztázására szemle megtartása kötelező 

 

 

23. Záró rendelkezések 

 

23.§ (1) A jelen rendelet 2019.július 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 
 

Kihirdetési záradék, 



 

 
75 

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

 

Szentgotthárd város belterületének csendes övezete 

 

A rendezési terv szerint 1. számú övezetbe sorolt terület: az üdülőterület, a kórház, a 

szanatórium területe, a közparkok területe és a védett természeti terület 

 

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

 

Szentgotthárd város belterületének zajvédelmi szempontú besorolása  

 

1.számú övezet  

Ide tartozik az üdülőterület, a kórház, szanatórium területe, a közparkok területe és a védett 

természeti terület.  

 

2.számú övezet  

Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel. Ide tartozik a város belterülete, az 1. számú 

övezetbe tartozó területe, az Általános Rendezési Terv (továbbiakban: ÁRT) szabályozási 

tervlapján lehatárolt városközpont területe és az iparterület kivételével.  

 

3.számú övezet  

Lakóterület és intézményterület tömör városias beépítéssel. Ide tartozik az ÁRT szabályozási 

tervlapján lehatárolt városközpont területe az 1. számú övezetbe sorolt területek kivételével.  

 

4.számú övezet  

Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen. 

 

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

 

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 

hulladék-gyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:  

 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget:  

1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 

  

Üveg-visszagyűjtési pontok:  

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)  

2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)  

3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)  

4. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)  

5. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)  

6. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)  

7. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)  

8. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza buszváró épülete mellett)  

9. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kultúrház mellett)  

10. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)  

11. a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)  

12. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 
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4. melléklet a …/…. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

A használt elem gyűjtőpontok elhelyezkedése Szentgotthárdon 

  

1. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)  

2. Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 1.)  

3. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

(9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.)  

4. Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája (9970 

Szentgotthárd, Füzesi út 7.)  

5. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája (9970 

Szentgotthárd, Arany J. út 2.)  

6. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (9970 

Szentgotthárd, Kossuth L. utca 12.) 

 

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

 

1. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

1. Kolostorpark, illetve a színház és a barokk templom környezetében lévő területek 

(Szentgotthárd 1., 3., 14/2., 15., 21., 23/1., 23/2., 23/3., 23/5., 24., 25/3., és 26. hrsz-ú 

területek). A helyi és országos jelentőségű védett természeti területek nyilvántartásában 

17/33/TT/83 törzskönyvi számon (hatályba lépés 1983.) helyi jelentőségű természetvédelmi 

terület jelenleg is a Kolostorpark egy részének a területe a szentgotthárdi 14/1. 

(magántulajdonú ingatlan), 15., 24., 25/1., 25/2., 25/3. hrsz.-ok megjelölésével. 

 

2. Helyi jelentőségű védett fák 

 

https://szechenyisztg.hu/
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Indokolás: 

1. § -hoz: 

A környezetvédelem ma a teremtett világ védelmét jelenti. Sajnos sok szempontból utolsó 

pillanatnak gondoljuk a mai kort amikor még akadhat esély az elindult kedvezőtlen 

folyamatok visszafordítására. Erre azonban csak akkor van esély, ha van erre végiggondolt 

szabályozás és az előírásokat azt emberekkel be is tartatjuk 

 

2. § A helyi rendelet hatálya  Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki, tehát 

teljesen lokális.. 

3. §-hoz:  értelmező rendelkezéeket tartalmaz – azokat a fogalmakat magyarázza, amelíekkel 

később a rendeletben találkozni fogunk.  

 

4. §.hoz: A köztisztaságra tartalmaz helyi előírásokat.  Az egyes ingatlanok tulajdonosainak, 

használóinak erre vonatkozó feladatait határozza meg.  

. Az ingatlanok előtt lévő zöldterületi részeket is egyértelműsíti a szakasz.  

Továbbra is rendelkezik az évente egyszeri lomtalanításról.  

 

 

 

5. §-hoz: Szntgotthárdon ma már nincsenek hulladékgyújtó szigetek (egyetlken 

Mártírok útjai résztól elteknintve, csak üveggyűjtő pontok. Ez a közterületek 

rendezettségét jelentősen javítja.  Tartalmazza az üveggyűjtési pontokra vonatkozó 

legfontosabb előírásokat.   

 

7. §-hoz: 

A téli síkosság elleni védekezés szabályait tartalmazza. 

 

8. § .-hoz: a közterületek rendjét szabályozó előírások.  

 

9. §-hoz: A közterületek mellett a másik fontos kérdés a zöldterületeink rendje, azok 

fenntartása. Az érezhetően emelkedő átlaghőmérséklet, a romló lklimatikus feltételek láttán 

felértékelődnek a zöld felületek, a parkok ls ligetek. Ezek fenntartását rendezi ez a 

szabályozás 

10.§-hoz: 

Ennek további formája a védett természeti területeink, védett fáink külön szabályozása.  

 

11.§-hoz: 

A helyi levegővédelem háztartásokra vonatkozó szabályozása ez.  

 

12. § -hoz:  Az avar és kerti hulladék kezelésére tartalmaz előírásokat.  

 

13. § -hoz: A Hársas-tó népszerű kiorándulóhely, a lakott területtől távol van, különösen az 

esti óráktól lehagyatott. Az ottani tűzgyújtás szabálYait külön előírások megfogalmazásával 

rendezzük ebben a §-ban.  

14. § -hoz: A levegő tisztasága szempontjából nagyon fontos kérdés a por kérdése. Külön 

szabályokat fogalmaz meg a javaslat e területen is.  
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15. § -hoz: Szentgotthárdon két folyó, két tó, patakok, egyéb vízfolyások vannak, így az ezejre 

vonatkozó helyi előírásokat is megfogalmazunk. Ide tartozik az árkok rendben tartására 

vonatkozó szabályozás is.  

16-20. §-hoz: 

A zajjal kapcsolatos előírások részletekbe menőek. A rendelet ebből a szempontból is 

övezetekre osztja a várost, de rendelkezik az ipari zajról is.  

22-23. §-hoz: eljárási szabályokat és technikai előírásokat fogalmaznak meg.  
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alapból 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében 6.200.000,- Ft értékben.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2019. számú határozatában 

elfogadta a 2019. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a kérelmek elbírálásánál 

körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre 

megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez csatolt pdf 

állományban találhatóak.) 

 

 

I. CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 1.770.000,- Ft) 

 

1. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme:  

 

Az Egyesület a jubileumi programjához kapcsolódó kézműves kiállítás 

megrendezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását.  

Az Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, amelyet városi programként 

szeretnének megvalósítani. Szeptember 13-án nyílik meg a „Varázskezek” kiállítás a 

Színházban, amely a tagság, valamint az általuk patronált gyerekek munkáiból áll majd 

össze. Szeptember 20-án pedig Gálaműsorral várják az érdeklődőket.  

A támogatást a meghívókhoz, plakátokhoz, a kiállítás összeállításához, az érdeklődők 

és meghívottak vendéglátásához, illetve a patronált gyermekek megvendégeléséhez 

kívánják felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 120.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 90 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának. 

 

2. SZEMLE Egyesület kérelme:  
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Az Egyesület a Szentgotthárdi Ifjúsági Alkotótábor megszervezéséhez kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

Egy 5 napos tematikus művészeti tábort szervez az Egyesület, amely bárki számára 

nyitott, egyúttal segítséget nyújthat a szülőknek, hogy gyermekeik hasznosan 

tölthessék el a nyári szünidő egy részét. A programok több helyszínen valósulnak meg, 

a szakmai zárt programok mellett a nyilvánosság betekintését is lehetővé teszik. A 

tábor végén záró rendezvényt tartanak nyilvános kiállítással, bemutatóval és 

élménybeszámolóval.  

A támogatást a gyerekek étkeztetésére, tiszteletdíjra, anyagok, eszközök költségeire, 

valamint strandbelépőre szeretnék fordítani.  

 

Az igényelt támogatás összege: 146.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 59 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.2. pontjának.  

 

3. Horgászegyesület kérelme: 

 

Az Egyesület az OPEL Horgászverseny és a PESCA 24 órás Horgászverseny 

szervezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását.  

Az Egyesület minden évben három helyi verseny megrendezését, lebonyolítását 

vállalja magára, ebből még két verseny van hátra. Egyik a hagyományos OPEL 

Horgászverseny, amelyen az Opel gyár és alvállalkozóinak dolgozói indulhatnak. 

Augusztusban pedig a 24 órás PESCA páros horgászversenyre várnak bárkit, akinek 

érvényes horgászengedélye van.  

A támogatást az érdeklődők vendégül látására szeretnék fordítani.  

 

Az igényelt támogatás összege: 160.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.5. pontjának. 

 

4. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme:  

 

Az Egyesület a nyári művészeti tábor szervezési költségeihez kéri az Önkormányzat 

támogatását.  

A tábor alapkoncepciója, hogy intenzív szakmai munka és tábori közösségi élmények 

segítségével jutassák a gyerekeket a művészetek közelébe. Tapasztalataik szerint a 

táborban elérhető fejlődés több hónapos tanévközi munkával egyenértékű, a zenei 

csoportok kész repertoárt tudnak kialakítani. A tábor idei helyszíne Badacsonytomaj, a 

Tatay Sándor Általános Iskola. Vonószenekarral, fúvószenekarral, kórussal, 

kamaracsoportokkal szeretnének idén dolgozni. A tanulók felügyeletét a zeneiskola 

tanárai látják el. A tábor területén zajló programok mellett kirándulást is terveznek, 

ahol a gyerekek megismerkedhetnek Badacsony nevezetességeivel. Táborzáró 

koncertet is terveznek, valamint céljuk, hogy későbbi programokra is felkészüljenek.  

A támogatást a szállásköltségekre szeretnék fordítani, amennyiben a testület az általuk 

igényelt összeget megszavazza, úgy a gyermekekre jutó költség jelentősen csökkenne.  

  

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 60 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.2. pontjának. 
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5. Nagyboldogasszony Plébánia kérelme: 

 

A Plébánia a nyári hittantábor szervezési költségeihez kéri az Önkormányzat 

támogatását.  

A hittantábor reggeli imával, szentmisével, szabadidős- és sporttevékenységekkel, 

fürdőzéssel, kirándulással és vallási programokkal várja a gyermekeket. A 

támogatással a Plébánia költségét csökkentenék, illetve a gyerekek által befizetendő 

összeget szeretnék redukálni, hogy a szerényebb anyagi körülmények között élő 

gyermekek is részt vehessenek a táborban.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.2. pontjának. 

 

 

II. VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 2.060.000,- Ft) 

 

6. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrész a hagyományos falunapi programjának megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

A városrészen élők legfontosabb közösségi eseménye a minden évben megrendezendő 

falunap. Színes kulturális műsorok, gyerekprogramok és vendéglátás várja majd az 

érdeklődőket.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. pontjának 

 

 

 

 

7. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a német olvasótábor megvalósításához kér az 

Önkormányzat támogatását.  

A tábor elsősorban a magyarországi németség történetével, kultúrájával és 

hagyományaival foglalkozik. Célja, hogy felelevenítse és továbbadja a magyarországi 

német nemzetiségi kultúra gazdag örökségét, emellett lehetőséget ad a német nyelv 

gyakorlására, és biztosítja a nyári szabadidő egy részének kulturált eltöltését.  

A rábafüzesi városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 30 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.2. pontjának 

 

8. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelme:  
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A városrész a hagyományos városrészi napi programjának megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

Idén új helyszínen szervezik meg a városrész kedvelt programját, amely keretében 

kulturális műsorok és vendéglátás várja majd az érdeklődőket.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 250-300 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. pontjának 

 

9. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrész a Nyárköszöntő gulyásparty programjának megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

Idén a falunapi program helyett egy új rendezvényre várják a városrész lakóit, egy 

nyárköszöntő gulyásparty keretében szeretnék vendégül látni az érdeklődőket.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. pontjának 

 

10. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a jakabházi kultúrház ablakait szeretni kicseréltetni, ehhez kérik az 

Önkormányzat támogatását.  

Sajnos az ablakok huzatosak, rosszul zárnak, rengeteg fűtési energia veszik kárba, 

ezért elengedhetetlen a nyílászárók cseréje. Idén a Fő út felőli ablakok cseréjére 

szeretnék fordítani a támogatást.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: Jakabháza lakossága  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. pontjának 

 

11. Farkasfa Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrész a hagyományos falunapi programjának megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

Főzőversennyel és kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A támogatást a 

verseny alapanyagaihoz és a díjakhoz, valamint a kulturális műsorokhoz szeretnék 

felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.1. pontjának 
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III. MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE ÉVES 

KERETE (Rendelkezésre álló összeg: 1.000.000,- Ft) 

 

12. Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme: 

 

A Szövetség idén 18. alkalommal rendezi meg a Szentgotthárdi Nemzetközi 

Művésztelepet. A táborba 10-12 művészt várnak Magyarországról, Szlovéniából, 

Olaszországból, Ausztriából és Szlovákiából, akik egy hétig alkotnak a Szlovén 

Kulturális és Információs Központban. A művészek itt tartózkodásuk alatt 

megismerkedhetnek Szentgotthárddal és térségével.  

Az itt elkészült alkotásokból kiállítás és háromnyelvű katalógus is készül  

A költségek megosztásával az alkotások egy része a város tulajdonába kerül.  

 

Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2. pontjának.  

 

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 

szervezet/Városrész 
Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

javaslata 

I. CIVIL KERET 

Nyugdíjas Pedagógusok 

és Barátaik Egyesülete 
Kiállítás megnyitó 120.000,- 60.000,- 

SZEMLE Egyesület  Ifjúsági Alkotótábor 146.000,- 146.000,- 

Horgászegyesület Horgászversenyek 160.000,- 120.000,- 

A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítvány 
Művészeti tábor 300.000,- 300.000,-  

Nagyboldogasszony 

Plébánia 
Nyári hittantábor 300.000,- 250.000,-  

Rendelkezésre áll:  1.770.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.026.000,- Ft 

II. VÁROSRÉSZI KERET 

Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzata  
Falunap 300.000,- 300.000,-  

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Olvasótábor 100.000,- 100.000,- 

Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzata 
Városrészi nap 300.000,- 300.000,- 
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Zsida-Zsidahegy 

Városrészi 

Önkormányzata 

Nyárköszöntő gulyásparty 100.000,- 100.000,- 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző 

Egyesület  

Ablakcsere 288.000,-  288.000,-  

Farkasfa Városrészi 

Önkormányzata 
Falunap 250.000,- 250.000,-  

Rendelkezésre áll: 2.060.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.350.000,- Ft 

III. MAGYAROSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE ÉVES KERETE 

Magyarországi 

Szlovének Szövetsége 

Szentgotthárdi Nemzetközi 

Művésztelep 
1.000.000,-  1.000.000,-  

Rendelkezésre áll: 1.000.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.000.000,- Ft 

 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében 6.200.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 

 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Igen. 

  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 

Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

felhasználására – így azok, akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra 

használják fel amire kapták, a visszafizetés terhe mellett a következő évben nagy 

valószínűséggel nem kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból 

fenntartható.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően 

használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 

nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző 

években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is 

kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak, ez valamilyen szinten az 

Önkormányzatot is hátráltatja. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 

az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

 

Határozati javaslat: 
        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete kiállítás megnyitó szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

b.) SZEMLE Egyesület Ifjúsági Alkotótábor szervezésére irányuló kérelmét…….. Ft-

tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

c.) Horgászegyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  
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d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány művészeti tábor szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

e.) Nagyboldogasszony plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

f.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

g.) Német Nemzetiségi Önkormányzata olvasótábor szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

h.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 

Pénzügy részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

j.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület ablakcserére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

k.) Farkasfa Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Nemzetközi művésztelep 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:      



 

 
87 

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17.     

 Huszár Gábor 

 polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   
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1. sz. melléklet 

Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2019. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3. Támogatást kérhet elsősorban az 4. pontban meghatározottak szerint: 

a. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a 

székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) 

és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.  

b. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus 

egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil 

szervezetek (kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.  

c. Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok 

d. városrészi önkormányzatok. 

 

4. Az alap több részből tevődik össze, az adott részeire az alábbiak szerint lehet pályázni:  

4.1. Városrészi keret:  

Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő 

civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi 

300.000,- Ft értékben  

a. a városrészen megvalósuló programokra 

b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre 

c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére, 

fejlesztésére.  

Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy összegben, akár 

részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező 

mellékletei mögé a szervezet köteles a megvalósítandó programokról, 

elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.  

A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 300.000,- Ft-os 

éves keretből finanszírozhatóak.  

4.2. Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete:  

Az Alapból maximum 1.000.000,- Ft-ra pályázhat a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.  

4.3. Szentgotthárdi Civil Fórum kerete:  

Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum 

a. az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag, 

CISZEBAT, stb.),  

b. a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezésére. 

4.4. Civil keret:  

A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben 

megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, 
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programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök 

beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

4.4.1. Kulturális feladatok 

a) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

b) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

c) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

d) Húsvét, Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése 

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

f) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

g) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának 

szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 

4.4.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak 

helyben megvalósuló) 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

4.4.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 

egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: 

prevenciós előadások szervezése, stb.) 

4.4.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet 

tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése 

4.4.5. Szabadidősport szervezése 

a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 

4.4.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb 

értékeinek fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

4.4.7. Környezetvédelem 

a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  

4.4.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ 

közeli településeken 

a. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények 

szervezése.  

 

5. Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával.  

    

6. A szervezetnek a támogatásigénylő lapjához mellékelnie kell: 

a. írásos kérelmet a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával 

b. beszámolót a szervezet előző évi tevékenységéről 

c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot 

d. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről 
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e. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. 

§-a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló 

feladását igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott 

beszámoló esetében az erről szóló igazolást. 

A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő 

időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a 

május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2018-ban történt letétbe helyezést, a május 

31-et követően beadott pályázat esetén a 2019-ben megtett letétet kell igazolni.  

Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre 

csak ezt követően kerül sor, úgy a 2019. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt 

igazolni kell.  

 

7. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. A Testület döntései 

során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad 

véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

8. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást küld 

az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a 

hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanap. Amennyiben a megadott határidőig a 

szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott kérelmet a Bizottságok és 

a Testület nem veszi figyelembe a döntés során. A hiánypótlás kiküldését követő 5. 

munkanapon postára adott hiánypótlás nem érvényes.  

 

9. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő összegről.  

 

10. A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít 

a civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

 

11. Nem szentgotthárdi, illetve városrész vonatkozásában nem a városrészen működő 

civil szervezet esetében a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

12. A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2019. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

1. 

 
megvalósítási időszak:  

2019. április 1. – 2019. június 30. 
 

Benyújtási határidő:  

2019. április 11. 12.00 óra 

2. 

 
megvalósítási időszak:  

2019. július 1. – 2019. szeptember 30. 

 

Benyújtási határidő: 

2019. június 5. 12.00 

3. 

 
megvalósítási időszak:  

2019. október 1. – 2019. december 31. 

 

Benyújtási határidő: 

2019. szeptember 6. 12.00 óra 
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13. Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 
14. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 
15. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja.  

Az elszámolás menete:  

a. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal 

és írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló 

lapon köteles igazolni.  

b. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 

maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi 

határozat alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

terhére”. 

c. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első 

írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni.  

d. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a 

támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

16. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

17. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az 

összeggel emelkedik a következő évi keret.  

 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 40/2019. számú határozatában 

fogadta el 2019. március 27-én.  

 

Szentgotthárd, 2019. március 27. 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 
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2. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……/2019.                            
                                                                 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  
 
 
Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., 
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője: 
…………) – a továbbiakban Támogatott 
között az alábbiak szerint: 
 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2018. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében 

az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft  azaz …… 00/100  forint 

támogatást nyújt a ………………………………………… programhoz.  

Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. 

 
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal 

köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………  

Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 
köteles visszafizetni.  
 

5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 40/2019. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét 

az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi 

CLXXV. törvényben előírtak szerint. 

 

6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 
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A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Szentgotthárd, ………………………  
 
 
 

……………………………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 
………………… 

Képviseli: ………………… 

 
 

Jogi ellenjegyzés: 
 

……………………………………………………… 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

…………………………………………… 
Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
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3. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Képviselő-testület 2019. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzata és 

a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló szabályzatot. A programterv és 

szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek közti felosztását.  

 

A szabályzat 12. pontja szerint: az adott megvalósítási időszakban rendezendő programokra, 

rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.  

 

A Szabályzat 7. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a Szentgotthárdi 

Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban előzetesen 

véleményeztetni kell.   

A Szabályzat 10. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt 

a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési 

programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és kialakította 

javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a kérelmező szervezet milyen 

aktivitást mutat, a városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében, 

továbbá milyen a kapcsolódása  a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.  

 

A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy aktivitás a 

jellemző. 

 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek 

vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  

 

Kulturális programok, évfordulók, táborok, határon túli kapcsolatok a szabályzat szerint 

is támogatásra javasoltak: 

 

1. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány „Művészeti táborra” kért támogatást. 

Javasoljuk támogatni 300 000,- Ft összegben, 5000,- Ft/fő.   
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2. Nagyboldogasszony Plébánia hittantábora megvalósításához kér támogatást. 

Javasoljuk támogatni 250 000,- Ft összegben, 5000,- Ft/fő. 

 

3. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kiállítás költségeihez kér támogatást. 

Javasoljuk támogatni 60 000,- Ft összegben. 

 

4. Horgász Egyesület kérelmében horgászversenyek megrendezéséhez kér támogatást.  

120 000,- Ft támogatást javasolunk adni. 

5. A SZEMLE Szentgotthárdi „Ifjúsági Alkotótábor” költségeihez kér hozzájárulást. 

Javasoljuk 146 000,- Ft megadását, habár a városrészeken megvalósuló programokat a 

városrészi keret terhére kellene megvalósítani.  

 

Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

6. Német Nemzetiségi Önkormányzat, „Német olvasó táborra” kért támogatást. 100 

000,- Ft támogatást javasoljuk megadni. 

7. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Falunapi programra kért támogatást.  

300 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.  

8. Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat „Nyárköszöntő 

gulyásparti” (kis fenntartással, hogy a szabályzat szerinti programnak megfelel-e) 

javasoljuk megadni 100 000,- Ft-ot. 

9. Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő Hagyományőrző Egyesület ablakcserére kért 

288 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni. Eszköz beszerzéseknél helyi 

vállalkozásokat kellene előnybe részesíteni! 

10. Máriaújfalu Városrész Önkormányzata Falunapi programra kért támogatást. 

300 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.  

11. Farkasfa Városrész Önkormányzata Falunapi programra kért támogatást. 

250 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.  

12. Magyarországi Szlovének Szövetsége 18. Művésztelep költségeihez kér 1 000 000,- 

Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.  

 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

A Szentgotthárdi Muzsikéért  Alapítvány 300 000,- 

Nagyboldogasszony Plébánia 250 000,- 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 60 000,-  

Horgász Egyesület 120 000,-                

SZEMLE    146 000,- 

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére 

összesen: 876 000,- 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 100 000,- 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat 300 000,- 

Szentgotthárd Zsida- Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzat 

100 000,- 

Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő Hagyományőrző 

Egyesület 

288 000,- 

Máriaújfalu Városrész Önkormányzata  300 000,-  
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Farkasfa Városrészi Önkormányzata 250 000,-  

Magyarországi Szlovének Szövetsége 1 000 000,- 

Városrészi Alap és egyéb programkeret terhére 

összesen: 

2 338 000,-  

 

 

Szentgotthárd, 2019. június 14.  

 

     Tisztelettel: 

     Cziráky László 

SZCIF elnök 
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Tárgy: Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 2019.06.25.-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. üzemelteti. 

Az üzemeltetőnek kötelessége beszámolni erről a tevékenységről az önkormányzat felé.  

A fizető-parkolók üzemeltetésével, a parkolási rendelet módosításával legutóbb 2019. január 

30-án foglalkozott a tisztelt Képviselő-testület. 

A parkolók üzemeltetéséről a SZET Szentgotthárdi Kft. (továbbiakban: üzemeltető) 

elkészítette a számszerűsíthető adatokkal alátámasztott írásos összesítő tájékoztatóját, mely 

jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

Az üzemeltető beszámolójában részletezi az üzemeltetési szerződés megkötése óta eltelt 

időszak főbb tevékenységeit. 

2018-ban lecseréltek 6 db parkolóautomatát, elkezdték a szabványos parkolók felfestését,  

valamint megújultak az információs és parkolót jelző táblák. 

Ismertették a kiadott bérletek és büntetések számát, a díjszabás alakulásait, a parkolási ágazat  

Az üzemeltető javasolja a parkolóbérletek árainak felülvizsgálatát, és új díjszabás bevezetését 

Arra tekintettel érdemes lenni, hogy az amúgy is nagyon kedvezményes bérletárakat ne 

hagyjuk túl sokáig változtatás nélkül. A jelenlegi árak hat éve alakultak ki, így azok emelését 

napirenden kell tartani és az üzemeltető beszámolójában olvasható elképzelések tárgyalási 

alapnak tekinthetők.  

Az üzemeltető által javasolt díjszabás abban az esetben kivitelezhető, ha a  29/2017. (IX.30.) a 

parkolási rendszer és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjét szabályozó 

rendelet 2. mellékletének 4. pontjában szereplő 30 napos bérletjegy ára a jelenlegi 2650 Ft-ról 

2700 Ft-ra emelkedik, hiszen ez a díjtételek számításának alapja. Továbbá szükséges a 2. 

melléklet 5.1 pontjában szereplő kedvezményt csökkenteni a jelenlegi 76,1 %-ról 75,3 %-ra. 

Az  üzemeltető által felvázolt táblázat pontosításra szorul, így javasoljuk az üzemeltető 

számára a táblázat felülvizsgálatát. 
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A beszámoló alapján az üzemeltető a parkoló üzemeltetési tevékenysége során a szerződésben 

vállalt kötelezettségeit teljesítette. 

Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak 

mondható ami a felmerült problémákkal megpróbál szembenézni. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft. 

Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített beszámolóját 

elfogadja.  A parkoló bérletek díjszabásának módosítására a képviselő – testületnek az év 

második felében vissza kell térnie.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. június 13. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                 Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész 

biztosítása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi VSE képviselői (szakosztályvezetője illetve utánpótlás szakág vezetője) a 

csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.)  

 

Az Egyesület a korábbi években több millió forintot nyert TAO pályázatból, amelyhez a 

szükséges önrészt az Önkormányzat biztosította. Ilyen fejlesztések voltak, az automata 

pályaöntöző rendszer kiépítése, pályakarbantartó fűnyíró beszerzése, mélyfúrású vízkút és 

ellátórendszer kivitelezése, labdafogó háló beszerzése, kerítésjavítás és áthelyezés, új 

kispadok, valamint az utánpótlás csapatversenyeztetési költségeit is ebből finanszírozása. 

 

A TAO pályázatnak köszönhetően a Labdarúgó Szakosztályának az idei évben is lehetősége 

nyílik a működéshez alapvetően szükséges feltételek megteremtésére, az egyesület próbálta 

szponzoroktól összegyűjteni a szükséges önrészt, a tárgyi eszköz beruházáshoz (kisbusz 

beszerzés) sikerült is célzott szponzori támogatást kapniuk 2.000.000,- Ft összegben. A 

pályázat komoly segítséget jelentene az Egyesület számára, hogy jobb körülmények között, 

megfelelő felszerelésekkel hatékony utánpótlás nevelést, tehetség kiválasztást és gondozást 

végezhessen, ezáltal megfelelő utánpótlásbázist hoz létre a térségben. Ezzel a támogatással 

egyrészt az Egyesület az utánpótlás csapatai (U19, U16, U14, U13, U11, U9, U7 és 

óvodások) működését tudná biztosítani valamint felszerelést, utazást, edzéseszközöket, 

pályatartozékokat, étkezést. A pályázat másik részéből tárgyi eszköz beruházást valósíthatna 

meg, 9 személyes kisbusz beszerzéssel, amivel az utazási költségek jelentősen csökkennének. 

 

A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az egyesület saját 

kereteiből nem tud előteremteni:  

       

Közvetlen támogatás összege: 23.335.549,- Ft 

Önrész tárgyi eszköz beruházás (kisbusz beszerzés): 3.863.044,- Ft (amihez az Egyesület 

2.000.000,- Ft célzott szponzori támogatást kap, ezért a hiányzó önrész: 1.863.044,- Ft) 

Önrész utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása: 1.671.500,- Ft     

  

A Szakosztály arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz megvalósításához 

szükséges önrészt az Egyesület számára biztosítani szíveskedjen. 

 

 A Szakosztály a kérelme az 1. számú mellékletben olvasható, a 2. számú melléklet az 

MLSZ határozatát a sportfejlesztési programmal kapcsolatban tartalmazza.  

A 2019. évi költségvetés tárgyalásakor a Képviselő – testület kimondta, hogy ebben az évben 

a szokásos, sporttal kapcsolatos kiadásokon felül más sportjellegű kiadást nem tud biztosítani. 

Különösen kiemelte, hogy a TAO támogatáshoz most már évek óta megszokott önrész 

biztosításával kapcsolatos egyesületi kérelmeket nem fogja támogatni – az érintett 

egyesületeket arra kell ösztönözni, hogy a hiányzó pénzt szponzoroktól próbálják  

megszerezni. Ilyen formán a költségvetésben erre nem is különítettünk el pénzt.  
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A sportegyesület megfogadva kérésünket az önrész biztosításához szponzori támogatást 

keresett és részben kapott is amint az a kérelemből kiolvasható. A tervezett beszerzés egy 

olyan fejlesztési, minőségi előrelépési lehetőség, amit a TAO-támogatás nélkül nem lehetne 

rendezni. A kért önkormányzati összeg csak az önrész egy része. Ugyanakkor célszerűnek 

látnánk, ha az önrész némi ellentételezéseként az egyesület egy külön megállapodásban 

vállalná, hogy a járművet kedvezményesebb díj ellenében biztosítja az Önkormányzat 

vagy intézményei számára – természetesen előre egyeztetetten, az egyesületi feladatok 

végzésének zavarása nélkül. Ebben az esetben némi ellentételezése lenne a biztosított TAO-

önrésznek.  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

A megfelelő versenyeztetéshez és fejlesztésekhez, és elengedhetetlen ez a TAO 

támogatás. A pályázattal különféle fejlesztéseket, és az utánpótlás csapatok 

versenyeztetését tudja biztosítani az egyesület. 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek? 

Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az Önkormányzat 

a 2019. évi költségvetésében nem szerepel TAO önrész támogatásra. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Az Egyesület elesik a TAO támogatástól, amivel nem tudja megvalósítani a tervezett 

fejlesztéseket, illetve nem tudja versenyeztetni az utánpótlás csapatokat, veszélybe 

kerül a következő évi indulása a Megyei I. osztályban. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

A. / 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

számára a TAO pályázat megvalósításának önrésze vonatkozásában 

1.1. 1.671.500, - Ft támogatást biztosít az utánpótlás nevelés céljára  

1.2. 1.863.044,- Ft támogatást biztosít a tárgyi eszköz beszerzés (kisbusz) céljára 
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azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 

továbbá a Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin 

támogatóként megjeleníti. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi, hogy a 

2019. évi TAO támogatáshoz biztosított önrész ellentételezéseképpen szülessen 

együttműködési megállapodás az Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata között 

arról, hogy az Önkormányzat az adott támogatás mértékéig, az egyesületi munka zavarása 

nélkül legyen jogosult a beszerzendő jármű használatára önkormányzati illetve 

önkormányzati intézményi feladatok ellátása érdekében. 

 

B. / 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

kérelmét forráshiány miatt nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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Tárgy: Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rábatótfalui SE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, 

melyben a TAO pályázatukhoz szükséges önrész biztosítását kéri az Önkormányzattól (lásd: 

1. számú melléklet).  

 

A Rábatótfalui SE TAO támogatásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több 

fejlesztést is megvalósított az elmúlt években, ebből a pályázati forrásból megújult az 

öltözőépület bővítése, pályakarbantartó berendezésekkel gazdagodott az Egyesület, megújult a 

pálya és több felszerelést is vásároltak a különböző csapatai részére. Illetve ebből a forrásból 

versenyezeti az Egyesület az utánpótlás csapatait. 

 

A TAO támogatásnak köszönhetően az Egyesületnek az idei évben is lehetősége nyílik a 

fejlesztések folyatatására, illetve a továbbiakban is biztosítani tudják az utánpótlás nevelésre 

költségeit is. Az idei forrással tovább korszerűsíthetik és fejleszthetik a városrészi 

sporttelepet. A pályázat komoly segítséget jelentene az utánpótláscsapat számára is: az 

Egyesület utánpótlás csapatainak (U19 és Bozsik) költségeit szinte teljes mértékben 

biztosítaná. A pályázat másik része tárgyi eszköz beruházásból, illetve öntőző rendszer 

kiépítéséből és pályakarbantartó gép (fűnyíró tartozékokkal) beszerzéséből áll. 

 

A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az Egyesület saját 

forrásból nem tud előteremteni. 

       

Közvetlen támogatás összege: 14.158.889,- Ft 

A megvalósításhoz szükséges tárgyi eszköz beruházás önrész: 2.981.279,-Ft (öntözőrendszer 

önrész: 1.406.371,- Ft, fűnyírótraktor és sportfelszerelések önrész: 1.574.908,- Ft). 

A megvalósításhoz szükséges utánpótlás nevelés céljára önrész: 844.430,- Ft 

     

A Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges önrészt, a Rábatótfalui SE számára biztosítani szíveskedjen. 

 

 Az Egyesület kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a 

sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet). 

 

A 2019. évi költségvetés tárgyalásakor a Képviselő – testület kimondta, hogy ebben az évben 

a szokásos, sporttal kapcsolatos kiadásokon felül más sportjellegű kiadást nem tud biztosítani. 

Különösen kiemelte, hogy a TAO támogatáshoz most már évek óta megszokott önrész 

biztosításával kapcsolatos egyesületi kérelmeket nem fogja támogatni – az érintett 

egyesületeket arra kell ösztönözni, hogy a hiányzó pénzt szponzoroktól próbálják  

megszerezni. Ilyen formán a költségvetésben erre nem is különítettünk el pénzt.  

 

Az a kérelemben írottakkal egyezően igaz, hogy az Önkormányzat önrészekhez nyújtott 

segítségével folyamatosan javult az önkormányzati tulajdonú sportpálya és öltöző állaga és 
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felszereltsége. A TAO rendszer előtti időszakra visszaemlékezve a sportöltöző állapota 

kritikus és szinte használhatatlan volt. Az évek alatt megvalósult beruházásoknak is 

fejlesztéseknek köszönhetően ma már teljesen más kép fogadja az odaérkezőket. Az is igaz, 

hogy az önerő + TAO-támogatás az önkormányzati vagyont teszi értékesebbé.  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges?  

A TAO egy olyan támogatási lehetőség, amely a látvány csapatsport egyesület számára 

áll rendelkezésre – így aki azt igénybe tudja venni, annak jelentősen könnyebbé, 

finanszírozhatóbbá válik a munkája. A megfelelő versenyeztetéshez biztosít segítséget, 

lehetővé teszi, hogy nyugodt körülmények között működhessen az egyesület, valamint 

jelentős fejlesztéseket valósíthat meg belőle a klub.  

8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az Önkormányzat 

a 2019. évi költségvetésében ilyen támogatással nem tervezett. 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 

Nem releváns kérdés. A beruházás az önkormányzat vagyonába történik – különösen a 

tervezett automata öntözőberendezés esetén. 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincsen kockázati tényező. 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Ha nem biztosított az önrész, az Egyesület elesik a támogatástól és mind a működtetés, 

mind a tervezett fejlesztések elmaradnak. 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának, 

megvalósításnak ellenőrzése. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A/  
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE számára a 

TAO pályázat megvalósításának önrésze vonatkozásában 

3.1. 844.430, - Ft támogatást biztosít az utánpótlás nevelés céljára  

3.2. 2.981.279,- Ft támogatást biztosít a tárgyi eszköz beszerzés céljára 

azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 

továbbá a Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin 

támogatóként megjeleníti. 

 

B/  
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE kérelmét 

forráshiány miatt nem támogatja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17. 

         Huszár Gábor  

         polgármester  

                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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Tárgy: 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019.06.25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja 

Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása           46.724 Ft 

Ebből: személyi jutt.              39.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.    7.624 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás          43.617 Ft 

Ebből: személyi jutt.   36.500 Ft 

 munkaa.terh.jár.    7.117 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás                  29.995 Ft 

Ebből: személyi jutt.              25.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.    4.895 Ft 

Képalkotó diagnosztika                2.270 Ft 

Ebből: személyi jutt.    1.900 Ft 

 munkaa.terh.jár.      370 Ft 

Fizikoterápiás szolgáltatás             8.006 Ft 

Ebből: személyi jutt.              6.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.  1.306 Ft 

Család – nővédelem eügondozás          12.189 Ft 

Ebből: személyi jutt.            10.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.  1.989 Ft 

Ifjúság eü.gondozás                   13.265 Ft 

Ebből: személyi jutt.           11.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.            2.165 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár                  17.925 Ft 

Ebből: személyi jutt.    15.000 Ft 

 munkaa.terh.jár.     2.925 Ft 

 

Működési tartalék                 945.599 Ft 

 

Fedezete: 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása            1.119.590 Ft 

Ebből: kötelező feladat        988.978 Ft 

 nem kötelező feladat        130.612 Ft 

 

2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2019. évi kulturális illetménypótléka 

Móra F. Városi Könyvtár                  468.683 Ft 



 

 
121 

Ebből: személyi jutt.  392.205 Ft 

 munkaa.terh.jár.   76.478 Ft 

 

Múzeum                      84.601 Ft 

Ebből: személyi jutt.  70.801 Ft 

 munkaa.terh.jár. 13.800 Ft 

 

Fedezete: Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.               553.284 Ft 

Ebből: kötelező feladat     553.284 Ft 

  

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi szociális ágazati összevont pótléka 

Működési tartalék               12.979.754 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                    12.979.754 Ft 

Ebből: kötelező feladat  12.979.754 Ft 

 nem kötelező feladat                      Ft 

 

4. Ktgvi tv. alapján kiegészítő támogatások 

Könyvtári c. érdekeltségnövelő támogatás  

Móra F. Városi Könyvtár                 1.632.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás             1.206.400 Ft 

 beruházás     425.600 Ft 

Fedezete: Települési önkorm.kultúrális fel.támog. (kötelező fel.)          1.632.000 Ft 

 

5. Képviselő – testületi határozatok 

96/2019. sz. határozat GotthardTherm Kft. Tőkeemelés 

Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/        967.655.0000 Ft 

Fedezete:felhalmozási célú Garancia és kezességváll sz.megtérülés áhnk.       967.655.000 Ft 

 

6. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Sport Infrastruktúra fejlesztés BMÖGF/528-1/2019 

Kézilabdacsarnok               150.000.000 Ft 

Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatás áhn kív.  149.000.000 Ft 

 dologi kiadás             588.000 Ft 

 személyi juttatás            350.000 Ft 

 munkaad.terh.járulék              62.000 Ft 

Fedezete: Felhalmozási célú önk.támogatások          150.000.000 Ft 

 

 

Átcsoportosítás 

Ipari Park 

Ebből: dologi kiadás     400.000 Ft 

 beruházás   - 400.000 Ft 

  

Munkásszálló kialakítása 

Ebből: dologi kiadás   3.952.000 Ft 

 beruházás           - 3.952.000 Ft 

 

Máriaújfalu kultúrház felújítás 
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Ebből: felújítás    - 480.000 Ft 

 dologi kiadás      480.000 Ft 

 

Vizi megállóhely fejlesztés 

Ebből: beruházás   7.516.006 Ft 

felújítás    6.781.006 Ft 

 dologi kiadás       735.000 Ft 

 

Zsidó temető felújítás 

Ebből: egyéb műk.c.támog áhn.kív.    246.400 Ft 

felújítás     - 246.400 Ft 

 

 

B./ Rendelőintézet 

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./     89.479 Ft 

Ebből : személyi jutt.    81.530 Ft 

 munkaa.terh.j.        7.949 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv     89.479 Ft 

 

C./ Móra F. Városi Könyvtár 

Móra F. Városi Könyvtár /beruházás/      66.000 Ft 

Fedezete: Működési bevétel        66.000 Ft 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: Társadalmi és gazdaasági kihatása a rendeletnek magának nincsen, hiszen már 

korábbi költségvetési és pénzügyi folyamatokat tartalmaz. Költségvetési kihatása annyiban 

van, hogy az önkormányzati költségvetési rendszer eleme a rendeleten történő átvezetés.  

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen, többlet adminisztrációs terhet nem 

okoz.  

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Az éves költségvetés eleme a költségvetési rendelet folyamatos módosítása. 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2019.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2019. június 17. 

       

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 



 

 
123 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019 

(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.678.009.188 Ft azaz ötmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-kilencezer-

száznyolcvannyolc forintban 

b) bevételi főösszegét 5.678.009.188 Ft azaz ötmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-kilencezer-

száznyolcvannyolc azaz forintban, állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2019.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2.342.292.371 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             437.920.717 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.300.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              411.539.173 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             192.832.481 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek       590.304.029 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           66.733.335 Ft 

b) Felhalmozási támogatások           150.000.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek          373.570.694 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 967.922.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           3.900.518.400 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.777.490.788 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   501.467.240 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          1.276.023.548 Ft. 
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(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.777.490.788 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.124.134.263 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 3.345.460.073 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására          182.000  Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 199.843.705 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 8.389.147 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  456.023.955  Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  97.627.196 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  804.821.297 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  745.551.815 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       681.126.415 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 64.425.400 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20.110.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.124.134.263 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

3.000.000 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete 1.000.000 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 196.843.705 Ft összegben, az alábbiak szerint 
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 9.222.234 Ft 

b) Viziközmű számla       37.865.915 Ft 

c) Egyéb kötött felhasználású 

pénzk. 

135.830.203 Ft 

c) Pótlékok  13.925.353 Ft 

 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 411.539.173 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 433.526.000 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 184.868.000 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2019. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 

 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
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A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat 
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Tárgy: A lakások bérletéről  szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. 06. 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület májusi ülésén tárgyalta az Önkormányzati bérlakások bérleti díjára 

vonatkozó rendelet felülvizsgálatát, mely során új rendeletet alkotott, mely 2019.07.01-n lép 

hatályba. 

 

Az új lakbérrendelet és az abban eszközölt módosítások végett is szükséges a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendeletet is módosítanunk, továbbá egyéb 

javaslatokat is tettünk, melyek az alábbiak:  

 

A lakások bérletéről szóló aktuális rendelet az alábbi linken érhető el: 

 http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakasok2c-lakoepuletek-lakasok-

berleterol--66403.pdf 

 

A 2.§ (2) bekezdését javasoljuk kiegészíteni azzal a kikötéssel, hogy a pályáztatás során piaci 

alapon bérbe adott lakások esetén a szerződést  6 hónapig közös megegyezéssel se lehessen 

megszüntetni a bérlő kezdeményezésére.  Ezt azért gondoltuk beemelni, hogy a bérlő a 

szerződés megkötését követően  legalább fél évig bérlője legyen a lakásnak s fizesse a bérleti 

díjat.  

A módosítással érintett 2/A§ (1) bekezdésében  a szociális szintet meghatározó jövedelem 

szintet a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletben 

(továbbiakban: lakbérrendelet)  elfogadott szintre kell módosítani. 

A 2/A § (3) bekezdésében a „jövedelem nyilatkozat” meghatározásokat „jövedelem igazolás”-

ra módosítanánk. A bérlők az évenként esedékes jövedelmi-vagyoni nyilatkozatukban több 

esetben –főleg külföldi munkavállalás esetén -  csak az általuk beírt adatok alapján 

nyilatkoznak, s ezzel a módosítással kimondottan igazolniuk is kell jövedelmüket. 

 A 2/A § (7) bekezdésében a lakbérrendelet miatti módosítások végett van szükség a 

változtatásra. 

A 2/C §-ban egy formai hiba törlése történik. 

A 2/D §-ban a piaci alapon történő bérbeadás feltételei találhatóak, melyet javasolunk úgy 

módosítani, hogy a bérleti díj versenyeztethető legyen, és a legmagasabb bérleti díjat ajánló 

bérlővel kerüljön a szerződés megkötésre. Ennek menete: a pályázati kiírásban először 

megállapításra kerül egy bérleti díj, ami alatti bérleti díj ajánlása esetén  érvénytelen a 

pályázat, továbbá  az esetleges „kamu” pályázók kivédése érdekében bánatpénz megfizetését 

is beépítettük.  Így aki ajánlatot tesz de végül nem köt szerződést, az a bánatpénzt elveszíti. Ez 

a jelenlegi rendszerben nincsen benne. 

A javasolt módosításra azért van szükség, hogy túllépjünk a jelenleg rendre kialakuló 

helyzeten - amikor fix bérleti díjat határozunk meg a pályázati kiírásban - beérkezik akár 7-8 

pályázat ugyanolyan bérleti díjon és feltételekkel, és innentől fogva –mivel itt szociális alapon 

nem mérlegelünk – teljesen mindegy, hogy kinek a részére kerül kiutalásra az ingatlan, a 

döntés teljesen szimpátia alapú. Nincsen  a rendszerben lehetőség arra, hogy a pályázók 

magasabb díjat ajánlhassanak és végül a legtöbbet ajánló kaphassa meg a lakást.   

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakasok2c-lakoepuletek-lakasok-berleterol--66403.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakasok2c-lakoepuletek-lakasok-berleterol--66403.pdf
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További változtatás, hogy az óvadék (kaució) mértékét 2 hónapról 3 hónapra javasoljuk 

megemelni, mivel nemfizetés esetén a bérlő kiköltöztetéséig több fedezet áll rendelkezésre az 

elmaradt költségek díjak fedezetére – ugyanakkor meglátásunk szerint ez a három hónap még 

a pályázóknak megfizethető..  

A bérleti szerződés lejártakor a korábbi bérlőt előbérleti jog illeti meg, tehát amikor a lakás 

bérbeadásra újra pályáztatásra kerül és a bent lakó bérlő is pályázik de más adja a 

legmagasabb ajánlatot, akkor a legjobb ajánlatban szereplő bérleti díjért a bent lakó korábbi 

bérlő jogosult bérleti szerződést kötni. 

A 2/E. § (2) bekezdésben egy pontosítást emeltünk bele, a (3) bekezdés értelmét veszítette az 

új lakbérrendelet miatt. 

A 21. § taglalja az üzemeltetési és egyéb társasházi költségek bérlők általi megfizetését ahova 

egy  átfogó „egyéb költség” elnevezést javaslunk beépíteni ami tartalmazza a felújíási 

hozzájárulást is. 

 

Hatásvizsgálat: 

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet szerinti módosítása szükséges.  

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, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének egy részét érinti,  így az ő életükre biztosan 

hatással van attól függően, hogy a rendelet módosításával maradhatnak-e a szociális alapon 

jogosultak körében vagy kikerülnek onnan.  

A piaci alapú lakás pályáztatása esetén egy tisztább átláthatóbb rendszer jön létre. 

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést okozhat, mivel a piaci alapú 

lakások bérleti díjainak licitképessé tételével nővekedhet a bérleti díj.  Bérbevevői oldalról 

többletkiadást mind a bérleti díj és az óvadék idejének növelése végett.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Minimális többletfeladatot jelent a piaci alapú 

bérbeadás esetén keletkező bánatpénz kezelésnél.  

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon önt. A jogalkotás elmaradása esetén a lakások 

bérletéről szóló rendelet ellentmondásos lesz a korábban elfofgadott lakbérrendelettel.  

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

Szentgotthárd, 2019. június 12. 

                                                                                   

 Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                    jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és a 

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

9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: rendelet)  2.§ (2)  bekezdése 

helyébe a következők rendelkezés lép:  

„(2) A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb öt évi időtartamra lehet bérbe adni. A 

bérleti szerződés a piaci alapon bérbe adott lakások kivételével a feltételek fennállása esetén 

újabb 5 évre meghosszabbítható. Pályáztatás során piaci alapon bérbe adott lakások esetén a 

bérleti szerződés a megkötését követő 6 hónapon belül – a bérlő kezdeményezésére – még 

közös megegyezéssel sem szűntethető meg. 

 

2.§ A Rendelet  2/A.§ (1)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ (1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti 

szerződés esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 109.085.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek 

legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek 

továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, 

kivéve a külterületi (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, 

erdő művelési ágú) -  és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt 

ingatlant. Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor 

alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 3.800.000.-Ft-ot meghaladja. Az 

elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat. 

 

3.§  A Rendelet  2/A.§ (3)  bekezdése a következő rendelkezés lép:  

(3) Abban az esetben, ha hivatalos tudomás, vagy környezettanulmány alapján a kérelmező 

életkörülményeire tekintettel a jövedelem igazolásban foglaltak vitathatók, fel kell kérni a 

kérelmezőt illetve az évenkénti felülvizsgálat során a bérlőt az általa és vele közös 

háztartásban élők által lakott lakás, valamint a saját és vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 

benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem igazolásban szereplő 

jövedelem 70 %-át, a valós jövedelmet a fenntartásai költségek figyelembe vételével kell 

vélelmezni 

4.§  A Rendelet  2/A.§ (7)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
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(7) A szociális alapon, a költségelven és a piaci alapon bérbe adott lakások – ide nem értve a 

2/D.§ alapján létrejövő piaci bérleti jogviszonyt - bérlőinek vagyoni helyzetét évente felül kell 

vizsgálni. A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap kitöltésével történik, ami az 

ingatlankezelőnél vehető át. Az ingatlankezelő évente a február hónapban a postázott lakbér 

befizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti díjat nem csekken fizeti, úgy 

külön levélben kiküldi a Bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó űrlapot is. 

Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb., köteles azt az 

ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i állapotának 

megfelelően kitölteni és legkésőbb március 31-ig az Ingatlankezelőhöz megküldeni. 

Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek 

leadásra vagy valótlan adatokat tartalmaznak, úgy a következő hónaptól a bérleti díj 

automatikusan a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Lakbérrendelet) 4. § (2) bekezdésében szabályozottak szerinti, költségelven 

bérbe adott lakások  bérleti díjával azonos, szociális alapon és a költségelven bérbe adott 

lakások bérlői esetében. A költésgelvű bérleti díjjal rendelkező bérleti szerződés lejártakor 

piaci alapon megkötött bérleti szerződéssel rendelkező egyedül álló személyek,  35 év alatti 

fiatal házasok, a gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

nyugdíjasok általi igazolások benyújtásának elmaradása esetén a bérleti díj a piaci alapon 

kerül megállapításra. Amennyiben a bérlő igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta 

meg az űrlap kitöltésében és a szükséges dokumentumok határidőben való beadásában, és az 

igazolás benyújtásával együtt csatolja a kitöltött űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a 

Lakbérrendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szociális mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok 

a bérlő olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan nincs mód a küldemény átvételére és a 

határidőben való bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt, folyamatos, tartós kórházi 

kezelése az űrlap kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre álló időszakban. A valós 

adatokkal kitöltött űrlap és az igazolások benyújtása a bérlő kötelezettsége, annak 

elmulasztása, valamint valótlan adatok szolgáltatása, illetve azok eltitkolása lényeges 

kötelezettségszegésének minősül, mely a bérleti szerződés felmondását is maga után vonhatja. 

 

5.§  A Rendelet  2/C.§ a következők szerint módosul:  

„2/C. § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás: 

 

Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges 

szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás, vagy a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben 

foglalkoztatott pedagógusok, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban 

dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön 

foglalkoztatott szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe”. 

 

6.§  A Rendelet  2/D.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2/D. §: Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás: 

 

(1) Megüresedett, és nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakásokat piaci viszonyok szerint lehet bérbe adni. 

(2) A Bizottság által piaci alapon megállapított bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a 

pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 



 

 
131 

 (3) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 3 havi pályázatában megadott bérleti díjnak 

megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is vállalnia kell a bérlőnek, melyet a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. 

 (4) A piaci alapon meghirdetett lakásra a pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A zárt 

boríték külső oldalára rá kell írni a pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és  

„Bizottsági ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, 

hogy az ajánlatot tevő a pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat 

konkrét forintösszegben, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését 

igazoló dokumentumot. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott bérleti díj nem éri el a 

pályázati kiírás szerinti összeget.  A lezárt borítékot az Eszközkezelő önkormányzati bizottság 

ülésén bontják fel. A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen. A jelen bekezdésben írt 

formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

(5) A piaci alapon meghirdetett lakásra a beérkezett pályázatok közül nyertesnek a 

legmagasabb lakbért vállaló pályázót kell kihirdetni, részére kell a lakást kiutalni. 

(4) A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.-Ft bánatpénz 

fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára kell megfizetni. 

(6) A bánatpénz az ajánlattevő  bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára 

és az átutalásról szóló igazolást az pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 

bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében 

való döntést követő 15 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

(7) Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

(8) Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot adó 

pályázóval is köthető bérleti szerződés. 

(9) A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra ismételten 

meghirdetett lakás addigi  bérlőjét - amennyiben a bérleti jogviszony fennállása idején a bérlői 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett bérleti díjtartozás, 

vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a fizetésre, továbbá a bérlő 

által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs a bérleti jogviszony lejártakor  - előbérleti jog 

illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton ismét bérleti ajánlatot tett. 

Ebben az esetben ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a legmagasabb ajánlatot adta, de a 

pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, akkor a bérleti szerződést ismét vele 

kell megkötni.”  

 

7.§  A Rendelet  2/E.§ (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bérlők esetében amennyiben a 2/A. § (7) bekezdésében 

szereplő jövedelmi és vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, vagy a bérlő által jelzett jövedelmi 

és vagyoni viszony változás alapján egyértelműen bizonyítható, hogy a bérlő szociális alapon 

jogosult bérlakásra, úgy attól az időponttól a bérleti díjat szociális alapon kell megállapítani 

mindaddig, amíg a bérleti jogviszony fennállása idején ez az állapot fennáll. Ebben az esetben 

a bérleti jogviszony lejártáig a jelen rendelet 2/A. §-ának a szabályai vonatkoznak rá.”  

 

9.§  A Rendelet  21.§ (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
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„21. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői 

kötelesek megtéríteni az ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költségen felül egyéb 

költségként a társasházban fizetendő felújítási hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra 

eső részt is. 

 (3) Az üzemeltetési költséget és az egyéb költségként beszedett felújítási hozzájárulás 

összegét az ingatlankezelő állapítja meg a társasházban levő önkormányzati bérlakás esetén a 

társasházi közgyűlésen elfogadott összeg alapján, melyet a bérlő köteles megfizetni.  

A 2/A. §-ban szabályozott Szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a felújítási hozzájárulás 

összegéből 20 Ft/m
2
 összeget, az egyéb költség üzemeltetői költségbe tartozó  

társasházkezelői díjból  bruttó 850 Ft-ot fizetnek meg. 

Az üzemeltetési költség és a felújítási hozzájárulás megfizetése is a bérlő lakossági 

folyószámlájáról történik csoportos beszedési megbízással abban az esetben, ha a bérlőnek e 

rendelet szerint lakossági folyószámlával kell rendelkeznie.” 

 

10.§ (1) A Rendelet  2/E.§ (3)  bekezdése hatályát veszti.  

 

(2) A rendelet 2019. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: 

Ezen kitétel beépítésével szeretnénk biztosítani egy minimális bérleti időtartam beépítését. 

 

2.§-hoz: 

A lakbérrendeletben meghatározásra került a jövedelem szint, ezért szükséges annak 

harmonizációja. 

 

3.§-hoz: 

A bérlők az évenként esedékes jövedelmi-vagyoni nyilatkozatukban több esetben –főleg 

külföldi munkavállalás esetén -  csak az általuk beírt adatok alapján nyilatkoznak, s ezzel a 

módosítással kimondottan igazolniuk is kell jövedelmüket. 

 

4.§-hoz: 

A lakbérrendelet miatti módosítások végett van szükség a változtatásra 

 

5. §-hoz: Formai,alaki hiba korrekciója végett van szükség a törlésre. 

 

6.§-hoz: 

Javasoljuk a piaci alapú bérleti díjat licitképessé tenni, mely során magasabb bevételre 

tehetünk szert, tisztábbá, indokolhatóvá teszi a lakáskiutalás rendszerét.  

A „kamu”, megtévesztő pályázók kivédése érdekében bánatpénz megfizetését javasolt 

beépíteni.  

Az óvadék (kaució) mértékének megemelése nagyobb biztonságot és fedezetet jelent a 

bérbeadó részére nemfizetés esetén a szerződés felmondása és az eltelt 

kiköltözés/kiköltöztetés idejére vonatkozóan.  

A lakásban lakó bérlő részére a további bérlet lehetősége biztosítva legyen. A határozott 

időtartam lejártát követő időszakra a lakás újra bérbeadás céljából pályáztatásra kerül, s a 

legjobb ajánlatban szereplő bérleti díjért a bérlő előbérleti jogával élhet. 

 

7.§-hoz: 

Az adott bekezdésben szükséges hivatkozni a bekezdésben érintettekről. 

 

8.§-hoz: 

 A lakbérrendelet miatti módosítások végett értelmetlenné vált ezen bekezdés. 

 

9.§-hoz: 

Az üzemeltetési és egyéb társasházi költségek bérlők általi megfizetése végett egy átfogó 

„egyéb költség” elnevezést javaslunk beépíteni ami tartalmazza a felújítási hozzájárulást is. 
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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet 

módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  2019. június 25-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről a 4/2019. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 

rendelkezik.  

A fentiekben említett rendelet 1. melléklete szabályozza a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatási díjakat. 

A Lenti Hulladékkezelő Kft. éves beszámolójában kérte (1. számú melléklet) a nem 

természetes személyek felé érvényesíthető bruttó szolgáltatási díj (Ft/m
3
) felülvizsgálatát. Ez a 

díj 2012 óta nem módosult, így az üzemanyag árak, minimálbér emelkedése, továbbá az 

útdíjak bevezetése miatt indokolt volna annak emelése. A szolgáltató 12,7 %-os emelést 

szeretne elérni, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 4551 Ft/m3-es díjat a helyi rendeletünkben 

5128 Ft-ra kellene módosítani. 

Továbbá a helyi rendeletünk 1. melléklete nem tartalmazza a természetes személyek felé 

érvényesített közszolgáltatási díjat. Ezek miatt szükséges módosítani a helyi rendeletünk 1. 

mellékletét. 

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: Ez a rendeletalkotás csak a melléklet egy 

pontját érinti ami díjemelést tartalmaz. Az emeléssel vélhetően a szolgáltató bevételei 

emelkednek – ennek köszönhetően el tudják látni a feladatukat rentábilisebben. 

Gazdasági, költségvetési hatása: a szolgáltatást igénybe vevőknél többletkiadást, a 

szolgáltatónál többletbevételt eredményez.   

Környezeti  következménye: nem releváns is ezt a célt szolgálja.      

Egészségi következménye: nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.   

A jogalkotás elmaradásának esetén:  a szolgáltató nem tud megfelelő bevételre szert tenni. 

Tekintve, hogy sok évvel ezelőtt megállapított díjat módosítunk, így ha erre most sem kerül 

sor, akkor nehezebb helyzetbe kerülhet majd a szolgáltatást végző szervezet. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet-módosítás elfogadását.  

 

Szentgotthárd, 2019. június 13.    

      

Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – Brenner János Emlékhely 

Alapítvány kérelme  
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. június 25-i  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel fogadta el a helyi építési 

szabályzatot, szabályozási tervet. Az elfogadás óta két módosítási eljárást folytattunk le, egy 

egyszerűsített és egy teljes eljárást. Az egyszerűsített eljárást a 16/2018.(VII.25.) számú 

önkormányzati rendelettel zártuk le. A teljes eljárást lezáró rendelet elfogadására 2019. 

januárjában került sor a 3/2019.(I.31.) számú önkormányzati rendelettel. 

 

A Brenner János Emlékhely Alapítvány a rendezési terv módosítása kapcsán a mellékelt 

kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez.  (a kérelem 1.sz. melléklet) 

A kérelem a Jó Pásztor kápolnának helyt adó 090/45 hrsz-ú ingatlant és környezetét érinti.  

Az érintett terület vonatkozásában hatályos rendezési tervünk az Alapítvány 2015-2016-ban 

megfogalmazott fejlesztési tervének figyelembevételével készült, az akkori elképzelések 

megvalósítását lehetővé teszi.  

Az akkori program a 090/45 hrsz-ú telek vonatkozásában: a Jó Pásztor kápolna bővítése és 

kiszolgáló rendeltetésű épületek építése: papi öltöző épület (kb. 80 nm nettó alapterülettel), a 

zarándokok részére vizes blokk, gyóntatóhely, étkezőhely épület (kb.60 nm nettó 

alapterülettel); távlati terv: védőtetők, pergolák építése. (fejlesztési terv helyszínrajza 2.sz. 

melléklet; hatályos szabályozási terv 3.sz. melléklet)  

Az Alapítvány által most előterjesztett kérelem szerint a Jó Pásztor kápolnának helyt adó 

ingatlanon, illetve annak környezetében Boldog Brenner János tiszteletére templomot, a 

templomhoz kapcsolódó szabadtéri miséző helyet és közösségi házat (szálláshely, vizesblokk 

a zarándokok, csoportok részére, állandó kiállítás) szeretnének építeni, a közösségi házat 

2020. évben, a templomot 2021. évben.    

A megvalósítani tervezett létesítményekhez teljes körű közműellátás, a meglévő közlekedési 

keresztmetszetek fejlesztése szükséges. Meglátásunk szerint ez az elképzelés mindent 

mérlegre téve nem támogatható. Az említett 2015. évi elképzelés a lehető legmesszebb ment 

el. A helyszín megközelíthetősége, az igen szűk utak olyan adottságot jelentenek, amin 

változtatni nem lehet illetve olyan költséggel és természeti környezet átalakításával járna, ami 

nem vállalható fel. Az ott megtalálható érintetlen természeti környezet nemzeti parki 

védettség alatt van.  A közművek távolsága, a megfelelő közműhálózat kiépítésének 

nehézsége és költséges megvalósíthatósága mind az elutasítás irányába mutat.  A kérelem 

szerint az utak és közművek kiépítése az önkormányzat feladata lenne – erre sem pénzünk, 

sem szándékunk nincsen. Boldog Brenner János emlékét mindenképpen őrizni kell – ehhez 

egy zarándoktemplom felépítése akár éppen az egyházmegyei kezdeményezésre Zsida 

területén, Brenner János meggyilkolásának közelében sokkal megfelelőbb volna. A boldoggá 

avatás óta láthatóan növekvő zarándokturizmus is egyre inkább indokol egy zarándokház 

megépítését. De ezeket a jogos igényeket nem lehet ott, a Jó Pásztor (Brenner) kápolna 

környezetében megoldani,  Megépítését  az Önkormányzat nem tudja biztosítani, ezáltal a 

rendezési terv kérelmezett tartalmú módosítását sem javasolt támogatni.   

Kérem a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára! 

Határozati javaslat: 
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brenner János 

Emlékhely Alapítvány által a Szentgotthárd 090/45 hrsz-ú ingatlanon kezdeményezett 

templom és közösségi ház építése érdekében a rendezési terv módosítását nem tudja 

támogatni. Szentgotthárd Város Önkormányzata nem látja biztosíthatónak az 

ingatlanra sem a közművek, sem a szükséges közlekedési keresztmetszetek 

kialakítását. Szentgotthárdon zarándoktemplom és zarándokház építésével egyetért, de 

azoknak másik helyszínt kell keresni.  

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelmében foglaltak szerinti 

felülvizsgálatát. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

hatályos rendezési terv módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen 

támogatott kezdeményezés csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező 

szerződésben vállalja a felmerülő összes költség megfizetését és ezen összeget a 

megállapodás alapján letétbe is helyezi az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a 

meghatározott összeget nem helyezi letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető 

el. Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem támogatható, a letétbe 

helyezett költségösszeg felhasznált részét az önkormányzat nem tudja a 

Kezdeményezőnek visszafizetni.   

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

Szentgotthárd, 2019. június 12. 

 

              
             Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 
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3.sz.melléklet 
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Tárgy: Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. 06. 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő testület a 227/2018. számú Képviselő-testületi határozata alapján döntött a 

9970 Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről,  s az 

alábbi határozat született: 

 

227/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában 

lévő  (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest, 

Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky Egyetemi Kórház 9700 Szombathely, 

Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G. 

u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 776 m2 területű ingatlan térítésmentes 

tulajdonba vételére igényt tart. Felhatalmazza a polgármestert egy olyan szándéknyilatkozat 

aláírására, mely szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd, Baross G. u. 8. 

alatti ingatlant önkormányzati tulajdonba vétele esetén  településüzemeltetés segítése, vagy 

kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges épületigény kielégítése vagy szociális 

lakás kialakítása célok valamelyikére kívánja felhasználni.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

A tulajdonba adási folyamata elindult, értékbecslés megküldésre került az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ részére, aki az összes eddig keletkezett dokumentumot 

továbbította az MNV ZRT felé. 

Viszont az eddig megtett nyilatkozatokat az MNV Zrt. nem tartotta elégségesnek, kéri az 

alábbiak szerinti Képviselő-testületi határozat meghozatalát: 

 

A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.  

A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási 

kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, illetve ahhoz csatolni szükséges:  

- a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt [vagyis határozott kérelmet], megjelölve a 

konkrét felhasználási célt [az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos 

célkitűzést, amely nem egyenlő a segítendő feladat fogalmával],  

- valamint a segítendő feladatot [pl. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) vagy egyéb vonatkozó jogszabályban 

meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladatot] és az azt előíró jogszabályi 

rendelkezést [a megjelölt feladatnak megfelelően pl. az Mötv. 13. § (1) bekezdésére 

történő hivatkozást];  

- b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 

megtérítését;  
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- c) a képviselő-testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést 

tartalmazza [tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nevében a képviselő-testület jár el, az 

a), b) és d) pontban írtakat is a képviselő-testületi határozatban szükséges feltüntetni];  

- d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén 

annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. 

 

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

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 

és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

8.
 
 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

Erről 2018-ban írtuk: 

A hasznosítási célként a településüzemeltetés segítését, kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához szükséges épületbiztosítását és szociális lakás kialakítását javasoljuk megjelölni.  

Hatásvizsgálat a 2018. októberi előterjesztésben szerepelt.  
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Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában, tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

(1125 Budapest, Diós árok 3.) és a Markusovszky Egyetemi Kórház (9700 

Szombathely, Markusovszky u. 5.) vagyonkezelésében lévő 9970 Szentgotthárd, 

Baross G. u. 8. sz., szentgotthárdi  1443 helyrajzi számon felvett, lakóház, udvar 

megnevezésű, 776 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés ....) pontjában / pontjaiban meghatározott 

………… feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és …………. célra 

kívánja felhasználni. 

konkrét felhasználási cél meghatározása:  

pl.. / önkormányzati bérlakásként kívánja használni / a szociálisan rászorult személyek 

lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja használni stb.  

(Megjegyzés: a Mötv-n kívül más jogszabályra való hivatkozás is elfogadható, 

amennyiben az rögzíti az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, amelynek 

elősegítésére igénylik az ingatlant. A felhasználási célt pontosan, a segítendő feladattól 

elkülönítve kell meghatározni.) 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő valamennyi költség megfizetését Az igényelt ingatlan nem áll 

(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9970 Szentgotthárd, 

Baross G. u. 8. sz., szentgotthárdi 1443 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9970 Szentgotthárd, 

Baross G. u. 8. sz., szentgotthárdi 1443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. június 12.        

       

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                   Polgármester  

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés, szentgotthárdi 2230 hrsz.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. 06. 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselőtestület 102/2019. számú határozata alapján elrendelte az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, 9073 m
2

 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését vagyonrendelet szerint helyben 

szokásos módon . 

 

Az értékesítés feltételei: 

Vételár: 2 500 000 Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.06.13. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  250 000.- 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 megadott határidőig 2019. június 13-ig, a hivatal 

faliújságján, hivatal honlapján. 

 

A hirdetményt megjelentettük, a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, s a megadott 

határidőig Csiki Attila 4025 Debrecen, Piac u. 1.  sz. alatti lakos nyújtott be pályázatot. (1.sz. 

melléklet) 

Vételi ajánlata 2.500.000.-Ft-ról szól, 250.000.-Ft bánatpénz befizetésre került, pályázata 

érvényes. 
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Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, 

9073 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Csiki Attila 4025 

Debrecen, Piac u. 1.  sz. alatti lakossal  történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul 

hozzá a 102/2019. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel 

és  2.500.000.-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. június 14. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

 

 


