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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 lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati 

bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, karbantartások lehetőségeiről. 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés 
tapasztalatairól. 

3. Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről, a vállalkozó 
háziorvosok, fogorvosok munkájáról. 

4. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása. 
5. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási 

kérelme. 
6. Család- és Gyermekjóléti Központ álláshely betöltése iránti kérelem. 
7. Gotthárd-Therm Kft. törzstőke megfelelése. 
8. Rákóczi Szövetség kérelme a Magyar Iskolaválasztási Program támogatására. 
9. Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. 
10. Leader pályázati lehetőség a színház fejlesztésére. 
11. Súlykorlátozás felülvizsgálata Farkasfa településrészen. 
12. 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 
13. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
14. Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd 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. május 30 -i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 
Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat. 
 

II. 
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. MÁJUS 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás 
munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében 
beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. 
Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában megjelent a 
részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre 
jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A 
Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre 
jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 6.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek 
megfelelően az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az AXILL Kft.-nek 
2018. május 10-én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. május 25. 
10:00 volt. A határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás 
nyertese AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (1102 Budapest, Kőrösi 
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. 

 
 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 
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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. 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

április 09-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakított 202 fős 
54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges fűnyírótraktor és 
tartozékai” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás során 3 
(három) érvényes ajánlat érkezett. Az eljárás nyertese a KITE Mezőgazdasági 
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J u 1.) lett. A szállítási 
szerződés megkötése megtörtént a szerződés teljesítése folyamatban van. 

 
 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95 Kft. adta. 
A kivitelezési szerződést aláírtuk, 2018. október 18-án megtörtént a munkaterület 
átadása. A költségnövekmény-igény hiánypótlását 2019. február elején benyújtottuk. 
A kivitelezésről: Megtörtént az útburkolat profilba marása és megtörténtek a 
közműkiváltások (ivóvíz-, elektromos hálózatot érintő), a távközlési hálózatot érintő 
oszlopáthelyezés folyamatban van. Folyamatos a kiemelt szegély, beton folyóka, 
csapadék csatorna építése, valamint az útpálya szélesítési munkálatok. A kivitelezés 
jelenleg körülbelül 20 %-os készültségű. 
 

 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 
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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, illetve a szerződésmódosítása folyamatban 
van. 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

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

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-1.4.1-15-
VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár 
Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 
meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER  Kft. 9700 Szombathely, Szófia 
út 20. A vállalkozási szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvételi 
eljárása megtörtént. Az építési beruházás teljesítése során pótmunkák 
elrendelésére is szükség volt, amellyel kapcsolatban a vállalkozói szerződést 
módosítottuk. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

április 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „A Szentgotthárdi Ipari 
Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - TOP1.1.1-15-VS1-2016-
00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű területek 
feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról. A közbeszerzési eljárás folyamatba 
épített ellenőrzése befejeződött az önkormányzat az eljárás megindítására 
vonatkozó tanúsítványt 2019. május 17-én megkapta. 

 
 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 Képviselő-testület döntésének megfelelően megküldtük véleményeztetésre a 

helyi környezet-védelem szabályairól szóló új rendelettervezetünket a 
zöldhatóságnak véleményeztetésre, a szomszédos önkormányzatoknak 
tájékoztatásul, illetve kértük az Őrségi Nemzeti Park nyilatkozatát a helyi 
védelem alá vonni tervezett értékekről. 
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 A SZET Szentgotthárd Kft.-vel megkötött új rendszerű az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknál (intézményeknél) elvégzendő feladatokra vonatkozó 
megállapodással kapcsolatban felkerestük az összes intézményt a 
rendeltetésszerű használatot közvetlenül nem befolyásoló tervezhető és 
ütemezhető karbantartási feladatok meghatározása érdekében. 

 
 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. április-május 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 Szentgotthárd, Kethelyi utca 
44. számú ház előtti hídvezeték cseréjét. A munka elkészült. Kivitelező: 
Vasivíz Zrt.  
 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Vasszentmihály, 
nyomásfokozó gépészeti, villamos és irányítástechnikai munkáit. A munka 
tervezett befejezési határideje: 2019. 06. 30. (A számla elkészítése és 
megküldése a Bérleti – üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete – 
Vízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási 
kötelezettségről – II. fejezetében foglaltak alapján, a vízközmű tulajdonos 
Önkormányzatok közötti tulajdoni hányadok arányában történik.) Kivitelező: 
Vasivíz Zrt.  

 
 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 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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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.; 
o Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.; 
o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek 

tisztítása: 741.,733., 097/100. hrsz.; 
o Rábatótfalu, temető melletti 3881. hrsz-ú kőzúzalékos burkolatú út 

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

helyreállítása 
 
A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), 
Vis maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. 
szeptember 4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, 
részletes véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a 
Belügyminisztérium részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől 
számított 90 napon belül dönt.  A Belügyminisztérium felülvizsgálta a kérelmünket, 
mely alapján 2019. március 27-én hiánypótlásban kérte igazolni, hogy a külterületi 
utak (Mikes K., valamint az Örökzöld utcák felső szakasza)  lakott külterület 
megközelítését szolgálják. A hiánypótlást határidőben teljesítettük. A pályázat 
elbírálásáról nem érkezett még döntés. 
 
 A 42/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján szerződést kötöttünk az 

Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, 
Árpád út végétől (Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva 
irányába az utolsó lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a 
Zsida-hegyi bekötőúton a városrész végét jelző településnév tábláig az utak 
környezetében (útpadka, árok, zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt 
hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. 
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 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda 
tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező: 
Vasútterv Tervező Zrt. 

 
 Ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük Máriaújfalu, Kis utcában 

(Máriaújfalui út felőli végén lévő oldalághoz) „Elsőbbségadás kötelező”, 
„Zsákutca”, 5 tonnás súlykorlátozás + kivéve célforgalom” táblák kihelyezését a 
jövőbeni aszfaltrongálások és a közlekedési viszonyok egyértelműsítése végett. 
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

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

hídkorlátokra fényvisszaverő prizmák. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 
 Megrendeltük a kijelölt kutyafuttatókra (Rába töltés, vápa csatorna) információs 

táblák, illetve kutyaürülék gyűjtők kihelyezését. 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: 
 

0. Elszórt hulladék összegyűjtése 9 helyszínen; 
1. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 
2. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése összesen 12 db hat 

helyszínen; 
3. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása összesen 8 db hét helyszínen 
4. Füzesi útra a Dokker Áruház déli oldali „kihajtójához” forgalomtechnikai 

oszlop kihelyezését; 
5. megsüllyedt térkő burkolatok javítása három helyszínen. 

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

0. 3 db BASIC+ típusú WC (ebből 1 db HN típusú WC mozgáskorlátozottak 
részére) kihelyezése körjárati rendszerükben legkésőbb 2019. április 18-ig és 
üzemeltetésük 2019. szeptember 30-ig;  

1. További 2 db BASIC+ típusú WC kihelyezése körjárati rendszerükben 
legkésőbb 2019. június 15-ig és üzemeltetésük 2019. augusztus 31-ig 

Kivitelező: XELESS Kft. 
 
 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  

0. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 
1. Térkőjavítási munkák járdában (Club 3 mellett) 
2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 
3. Zsidahegyi bekötőúton, valamint a Zsidai u. Szépvölgyi utcai híddal szemközti 

oldalon padkajavítás 
Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS: 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 
Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 
 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

     1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 7 
Kiadott hatósági bizonyítványok száma: (1) 
Településképi bejelentési eljárások: 1 

 
 
      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 
 

 
PÉNZÜGY 

 
Költségvetési feladatok 
 
2019. április: Itt az ideje a negyedéves könyvviteli zárásoknak, a negyedéves és éves 
bevallásoknak is, társulási, két települési önkormányzati, valamint a négy nemzetiségi 
önkormányzati szinten is.  
 
Beszámolók, jelentések: 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  
- 2019. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások 
- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

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

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 
- Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt) 

 
 
 
Adóhatósági munka: 
Az adóigazgatási feladatok közül a negyedéves zárás, majd az elmaradt befizetések behajtása 
a legsürgetőbb feladat. Ugyanakkor a május 31-i helyi adó bevallások feldolgozása is 
folyamatos. 
Állandó feladatok:  
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   
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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. 
 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 
 

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte ki, 
hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok 
szerveződjenek gyermekek számára. Az előző évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a 
lehetőségeket. 
2019. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek: 
 
Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: Tábor költsége 
PKKE  2019. 07.08-

2019.07.12. 
18.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2019.06.24-
2019.06.28. 

17.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 
(Rábafüzes Fiókk.) 

Német ifjúsági tábor 2019.07.01-
2019.07.05. 

15.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum  
(Rábafüzes Fiókk.) 

Kézműves tábor 2019.07.15-
2019.07.19. 

15.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 

Olvasó tábor 2019.08.26-
2019.08.30. 

17.000.-Ft 

Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ 

Nyári Napközbeni 
Gyermektábor 

2019.06.24-
2019.06.28. 

8.000.-Ft 

Család-és 
Gyermekjóléti 
Központ 

Nyári gyermek 
felügyelet/közösségi 
szociális csoport 
munka 

2019.07.15-
2019.07.19. 

ingyenes 

Család-és 
Gyermekjóléti 
Központ 

Nyári gyermek 
felügyelet/közösségi 
szociális csoport 
munka 

2019.08.03-
2019.08.09. 

ingyenes 

Szentgotthárd és 
Térsége Iskola Arany 
János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolája 

Erzsébet tábor ( Zánka 
) 

2019. 07.07 – 2019. 
07.12. 
vagy 
2019.07.14 – 
2019.07.19. 

1.000.-Ft 

Szentgotthárd és 
Térsége Iskola 
Széchenyi István  5-8. 
Évfolyamos Általános 
Iskolája 

Erzsébet tábor ( 
Zánka) 

2019. 06.15 – 2019. 
06.21. 

1.000.-Ft 

Szentgotthárd és Művészeti tábor 2019.08.12- 36.000.-Ft 
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Térsége Iskola Takács 
Jenő AMI 

Badacsonytomaj 2019.08.18. 

St.Gotthard 
Spa&Wellness 

Nyári élmény tábor heti turnusokban 
2019.06.17 – 
2019.08.16. 

17.500.-Ft 

Róm. Kat. Egyház 
Plébánia 

Hittan tábor  2019.07.01-
2019.07.05. 

részt vevők 
számától és 
esetleges 
támogatásoktól 
függ 

Evangélikus Egyház Hittan tábor - alsós 2019.06.17- 2019. 
06.20. 

átl.   9.000.-Ft 

Evangélikus Egyház Hittan tábor - felsős 2019.06. 24 -2019. 
06. 28. 

átl. 12.000.-Ft 

 
 
 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 
és ha szükséges korrigáljuk. 
 
Rendeletek felülvizsgálata: 
 
-14/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete: 
 a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 2019. 
márciusában hatályon kivül helyezésre került, új rendelet történt elfogadásra. 
 
 
-15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete: 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.1.)  önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 
 

 
 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 
 

2019. április 
 

Dr. Sütő Ferenc és Dr. Haragh László:  
 A temetőüzemeltető a telephelyén lévő felújításra szoruló köztéri padokból felújításuk 

után tud kihelyezni padokat a temetőkbe. 
 

Kovács Márta Mária:  
 A Szentgotthárd, József A. utcai parkolóba hulladék-gyűjtő kihelyezéséről 

intézkedtünk.  
 

 
 

Határozati javaslat: 
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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. május 20. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. május 

20-án 
 
 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 
szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-
2015-00006 

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

505.000.000,- nettó 426.208.381 
Ft,- 

kormányzati 
támogatásból 

kerül 
finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 
helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 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,- 

Kivitelezés folyamatban. 
Pótmunkák miatt vállalkozási 
szerződésmódosítás történt. 

ÚJ Kivitelezési határidő: 
2019.06.15. 

 
Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-
2016-00011 

139/2016. 
167/2018. 203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

Kivitelezés 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. 

 

Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 
HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 
 

15.000.000,- Ft 
  

15.994.592,- 
Kivitelezés befejeződött. Szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás 

benyújtása folyamatban. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. Ünnepélyes átadó: 

2019.06.20. 
Ellenőrzés várható időpontja: 

2019. június közepe. 

Városarculat és helyi 
termék fejlesztése 

AT-HU 
Ausztria - 

Magyarország 
166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 
döntést még nem 

kaptuk kézhez 
15.000,- € 

Mivel stratégiai partnerként és 
nem pályázóként veszünk részt, 

így a főpályázókra szükséges 
várnunk, hogy előrelépés 

történjen Körmend részéről.  
Közbeszerzés folyamatban 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

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

Ipartörténeti állandó kiállítás 
megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 
elszámolást beadtuk.  A kiállítás 
megnyitásra került 2019. február 
15-én. Az elszámolást elfogadták 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A munkaerőpiaci 
mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 
nyújtandó támogatás 
(Laktanya felújítás) 

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

 
  

269.333.333,- Ft 
 

2019. május 14-én ünnepélyes 
keretek között átadtuk az 

épületet. Kivitelezés lezárult. 
Használatbavételi engedélyezési 

eljárás folyamatban van. 
 

SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-
2017-00005 

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

NYERT! 
Támogatási szerződéskötés 

feltételeként épületenergetikai 
átvilágítást és új energetikai 
tanúsítványt kell készíteni. 

 
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. 
Szakmai beszámoló és pénzügyi 

elszámolás benyújtása 
folyamatban. 

Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 
28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 
homlokzaton  

Belügyminisztérium 88/2018 és 
94/2018 20.096.050-, Ft  10.048.025,- Ft 

Nem nyert. 
Várhatóan lehetőség nyílik 

ismételt benyújtásra 2019-ben  



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 

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 
megkezdődött. 

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

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

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

 

Szentgotthárdi csata - 
Vasvári béke 

VP – Leader – 
Térségek közti 
együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 
(ebből 

6.622.669,- Ft a 
Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft NYERT! 

Testvértelepülési 
programok és 

együttműködések 

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

Mozi felújítása 
VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

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



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kenu projekt – Alpokalja 
Motel 

Magyar Kajak Kenu 
Szövetség  50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 25%-os részteljesítést igazolt a 

műszaki ellenőr 2019.04.12-én. 

Kerékpárral 7 határon át 
Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium 

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

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: Lakáskoncepció felülvizsgálata 
 

E  L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása 

 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Néhány éve eldöntöttük, hogy Szentgotthárdon az önkormányzati  bérlakásállományt annak 
értékesítése helyett inkább a lakások megfelelő bérbeadásával szeretnénk hasznosítani. Azóta 
növeltük a piaci alapon bérbeadott lakások számát, a megüresedett összkömfortos lakásoknál 
mindig, a komfortosoknál ha csak lehet megpróbálkozunk a lakás piaci alapon való 
bérbeadásával. A jelek azt mutatják, hogy ezt sikerrel tudjuk tenni annál is inkább, mert az 
önkormányzati lakásaink „piaci bérleti díja” alatta van a szabad piaci bérleti díjaknak, így 
meglehetősen népszerűek. A megürülő lakások estén azonban ez azzal is jár, hogy azokat a 
szokásosnál jobban kell helyreállítani illetve felújítani – amivel a SZET Szentgotthárdi Kft 
foglalkozik. A bevételeken is látszik, hogy megéri piaci alapon bérbe adni a lakásokat – 
ráadásul Szentgotthárdnak elég sok szóba jöhető lakása van. Különösen érdekes, hogy nagyon 
nagy számban vannak összkomfortos önkormányzati bérlakások szociális alapon kiadva – 
ezek mielőbbi felszabadítására lenne szükség. Még azt is végig kellene gondolni, hogy a 
lejáró bérleti szerződéseket összkomfortos lakásban ne hosszabbítsuk meg automatikusan 
hanem keressünk a 240 lakásunk között olyat,  ahol nem összkomfortos körülmények között 
lehet valaki szociális bérlő. .  
Fontos elem, hogy a piaci alapon bérbe adott lakásokat „megtisztítsuk” a szociális 
szempontokat ebbe a piaci rendszerbe is belevivő elemektől (lásd a háromszoros bérleti díj 
fizetéshez csatolt szociális szempontokat).  
Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha lehet, akkor új lakások is kerüljenek a lakásaink közé – erre 
is számtalan példa volt az elmúlt években és ilyenre példa a következőkben is lesz.  
A kintlévőségek miatt ki kellett alakítani egy hatékonyabb végrehajtási rendszert. A legelső 
eredmény, hogy legalább elkezdett megvalósulni erre egy elgondolás, ami eredményeket is 
mutat. Ezt a tavalyi évben megtörtént kilakoltatások is mutatják.  
Hatékony lakásgazdálkodás akkor van, ha erre  egy alkalmas, több elemet is magába foglaló  
rendszer felépül, melynek az egyes elemeit az előbb említettük. Szereplói: a SZET 
Szentgotthárdi Kft, amely a blrketi szerződéseket köti, a bérleményeket ellenőrzi, a 
kintlévőségeket behajtja, a megürült lakásokat felújítja. A következő fonto elem az 
Eszközkezekő Bizottság, amelyik a lakásokat átruházott hatáskörben eljárva kiutalja. A 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, ahol a lakásigénylők nyilvántartásával, a 
pályázatok előkészítésével, a nyilvántartások vezetésével foglalkozunk. Néhány éve létrejött a 
Lakásügyi Koordináció ami egy viszonylag rugalmas szerveződés amely egybe vonja az 
önkormányzati lakásgazdálkodás szereplőit (Hivatal, Bizottság, SZET Szentgotthárdi Kft, 
szociális tanácsadó, végrehajtásban működő ügyvéd – és mind rövid távú kérdésekben mind 
esetenként koncepcionális dolgokban is tud együtt gondolkodni. Valószínűleg a jövőben a 
jelenleginél nagyobb szerepet is kaphat ez a szerveződés. Amit még nem sikerült 
maradéktalanul megoldani, az a lakások fenntartása, karbantartása. Ennek rendszerét még 
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jobban fel kell építeni és akkor egy igazán sikeres lakásgazdálkodás valósulhat meg 
Szentgotthárdon.  
A jövőben az a dolgunk, hogy ezt a kialakult lakásgazdálkodási rendszert igazán megtöltsük 
tartalommal, legyen hozzá pénz, alakítsuk át a saját szabályrendszerünket, rendeleteinket, és 
ezekre legyen tekintettel a koncepció is.  
 

 
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott 
el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra 
kattintva érhető el: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-
koncepciok.html 
Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd pedig azok teljesüléséről 
számolunk be. 
 

A koncepció teljesüléséről:  
(a koncepcióban megfogalmazottakat színes betűvel közöljük) 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen 
rászorulók számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét 
képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését 
szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek 
jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők 
jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

 
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 
számára utalhatók ki. 
Jelenleg szociális alapon 33 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 1 db. 
lakásigénylést nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.   
Munkakörhöz kapcsolódóan pedig 6 db. lakásigénylést tartunk nyilván. 
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg 
a régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló 
szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2018-as évben 10 db. 
lakás szociális, 7 db. piaci alapon, 2 db munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá 4 
minőségi lakáscsere került megvalósításra. Továbbá a Bizottság 19 bérleti jogviszony 
folytatásához járult hozzá, melyből 8 bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a 
jövedelmük meghaladta szociális szintet. 
 
„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi 
határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001. 
(III.29.) önkormányzati rendeletében a májusi ülésen tárgyalja egy másik előterjesztés 
részeként, javaslatunk ugyan az lenne mint a korábbi évben, a netto minimálbér + 10.000.-Ft.  
 
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 101.770.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló 
rendelettel összhangban 109.085.-Ft-ban határozzuk meg.  A jövedelmi határoknál a 
megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló 
személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében 
a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség). 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.  
 
A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének 
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az 
igénylés benyújtásakor.  
 
A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek: 
A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása 
esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik  vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg 
a továbbiakban. 
Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük 
megváltozott (javult), de a lakást nem kívánják visszaadni lehetőségük van új bérleti 
szerződést kötni a vonatkozó rendeletek szabályai szerint.  Az is lehetséges, hogy a nem 
szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők 
lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú 
(minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt. 
 
Ahogy az első pontnál is írtuk 2018-ban 8 bérlő esetében a bérleti szerződés lejártát követően 
piaci alapon került megkötésre az új bérleti szerződés, mivel jövedelmi viszonyuk alapján 
nem jogosultak szociális bérlakásra, s ez nyilvánvalóan elégedetlenséggel járt részükről. 
 
Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti 
díjakért való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros 
fűtésű és elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A 
lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 
- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban is nagy jelentősége lehet – 
elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett 
bérlakás igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal, 
hogy ők Auszutriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni. A 2017. 
év második felében történt Opel tulajdonos váltását követő tömeges elbocsájtások miatt 
lehetett kicsit aggódni, de a paici alapú albérletre továbbra folymatos igény jelentkezik. 
Továbbá bízunk az Ipari park fejlesztésében.  
2014. szeptemberében megtörtént a Kethelyi, volt határőr laktanya birtokba adása, ahol 
alapvetően szociális lakások kialakítására nyílt lehetőség, mivel a Laktanya ingyenes 
tulajdonba adásáról szóló Megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás feltétele 
volt a szociális lakások kialakítása.  
A Testület 2015. márciusában döntött arról, hogy átmenetileg a Szentgotthárdon működő 
vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját segít orvosolni akként, hogy a laktanya 
épületében kialakítandó lakásokat munkások elszállásolásához  használja fel, melyek 
későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata Munkásszállások kialakítása központi munkaerőpiaci 
program keretében nyújtható támogatáshoz című felhívásra pályázatot nyújtott be, amelyen 60 
%-os támogatási intenzitással 404 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
A volt határőr laktanya épületében 202 fős, 54 lakóegységből álló munkásszállás került 
kialakításra. A tervezett funkció a teljes épületre kiterjedő, "C" kategóriás munkásszálló. Az 
épületben 2 -3-4-5-6 fő befogadására alkalmas szállásegységek kerültek kialakításra. 
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A munkásszálló ünnepélyes átadására 2019. május 13-n került sor. A munkásszállás 
lakóegységei úgy lettek kialakítva, hogy a munkásszállásként való hasznosítást követően ott 
különálló, önálló lakások lehetnek . 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a Rábafüzesi volt határőr laktanya 
illetve a Szentgotthárd. Baross G. u. 8. alatti épület térítésmentes tulajdonba adását is amely 
ingatlanokban esetleg lakásokat lehetne kialakítani illetve felújítani.  
A Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatosan a Képvisleő-
testület 227/2018. sz. képviselő-testületi határozata alapján jelezte a tulajdonosi jogok 
gyakorlója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé az ingtalan térítésmentes tulajdonba 
vételét településüzemeltetés segítése, vagy kötelező önkormányzati feladat ellátásához 
szükséges épületigény kielégítése, vagy szociális lakás kialakítása céljából. 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ inatlan új, közfeladat céljára történő hasznosítását 
támogatta, a tulajdonba adáshoz szükséges ingatlan értékbecslését 2019. márciusában 
elkészítettük s továbbítottuk a központnak további ügyintézés céljából. 
 
 
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig 
elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a 
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában 
meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos 
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a 
felújítás  fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes 
hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor 
a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való 
igazolása; a befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 
 
A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  
A 2018-as évben nem született ilyen megállapodás. Látni kell azonban ennek a másik oldalát 
is, nevezetesen, hogy miközben a lakás  bizonyos szempontok szerint megújul, a bent lakó 
bérlőnek ez komfortosabb érzetet okoz, ugyanakkor az így, a saját szempontjai szerint 
kényelmesebbé tett bérlakásáért a bérlő egy jó ideig nem is fizet bérleti díjat (költségeit 
„lelakja”), de ezt követően is majd a régi, sok esetben szociális lakbért fizet a szociális 
szintnél magasabb színvonalú lakásáért. Ami annyit jelent, hogy az önkormányzat cége felé a 
lelakás időszakában nem folyik be semmilyen bérleti díj, később pedig kevesebb, mint 
amennyi a lakás állaga alapján reális volna.  
 
4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a 
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség 
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell 
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet 
A lakások bérletéről szóló rendelet 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelettel történő 
módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és piaci alapon bérbe adott lakások 
bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők 
jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 
felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban: 
ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló 
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rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az 
ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.  
A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül idén is teljesítette ezirányú kötelezettségét. 
Azon bérlőknek, akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten 
kiküldésre került a felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy 
2019 . április 1-től visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér 
mértéke 100%-kal megemelkedik. 
 
Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az 
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az 
ingatlankezelő felé. 
 
A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az 
ingatlankezelő közli a bérlőkkel.  
 
5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal 
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés 
folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális 
lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő 
szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális 
helyzetet a lakás kiutalása előtt. 
 
Az együttműködés a Városüzemeltetés és a  Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 
Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.  

 
6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak 
esetén  az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj 
megállapításáig) hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő 
öregségi nyugdíjas. 

    
  Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtak szerint járunk el. .   

   
7.) a./ A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott 
lakások értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a 
lakás teljes piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

 
b./ Olyan önkormányzati tulajdonú bérlakás, mely 100%-ban Önkormányzati tulajdonú 
több lakásos lakóházban, vagy társasházban található, nem értékesíthető 
 
Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre, továbbá 100%-ban önk-i tulajdonú 
lakóházban sem került értékesítésre lakás. 
A Testület 2018-ban több lakás értékesítését támogatta s mely során  6 lakás került 
értékesítésre, melyek a piaci forgalmi értékénél (értékbecslésben szereplő összegnél) 
magasabban kerültek értékesítésre.  
 
8.)  
a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a 

bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely 
kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell. 
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A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek 
tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási 
tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel 
végzendő karbantartások, felújítások” címén. 

b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó 
lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg 
felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A 
tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges 

 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások 
bérletéről szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen 
módosításra került, 2012. június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett, s 
2013. július 1-től pedig 100% kerül a bérlőktől beszedésre.  
A 2018-as évben az áprilisi ülésen módosította a rendeletet úgy, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői kötelesek megtéríteni az 
ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költségen felül a társasházban fizetendő felújítási 
hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső részt is. 
A Szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a felújítási hozzájárulás összegéből 20 Ft/m2 
összeget, az üzemeltetői költségbe tartozó  társasházkezelői díjból  bruttó 850 Ft-ot fizetnek 
meg.  
A fentiek alapján javasoljuk a 8. a) pont módosítását is. 
 
A 2018. év alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a bérleti díjra az előírás 
45.881.303,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 45.009.469.-Ft 
 
2018-as évben kimutatásuk szerint 16.206.000,-Ft-ot fordítottak felújításra, karbantartásra s a 
befizetett lakbérek 1/3-a: 15.003.156.-Ft. 
 
A 2019. évi SZET Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2019. évi tervezett felújítások, 
karbantartások 14.750.000.-Ft-tal szerepel.  
 
9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) 
lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben 
az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott 
bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 
 
Tavaly a költségvetés helyzetének javítása érdekében lakásértékesítés történt. Piaci alapon 
történő lakás kiutalásra 2018-ban 15 alkalommal került sor (ebből 7 volt pályázat útján, 8 
pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során). 
 

II. 
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 
tartani. 

 
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 
tartani.  
A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron 30 első lakáshoz 
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jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 5.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben 
minden évben lesz 10 igénylő. 
 (Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése 
céljából ezen összeg növelhető.) 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 
bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő, 
2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben 
2 igénylő, 2018-ban 2 igénylő.) 
 
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletünknek 1998 óta 
eszközölt módosításai és egységes szerkezetbe foglalása átvizsgálásra került, mely alapján 
több ponton kellett pontosítani és módosítani, ezért a Testület a 2019. márciusi ülésén új 
rendeletet alkotott. 
 

III. 
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell 
megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a 
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére 
kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani. 

 
A laktanya munkásszálóvá történő kialakítása 2019-ben megvalósult. A költségvetésünk 
jelenlegi helyzete alapján ezen felül nem számíthatunk bérlakások építésére, forráshiánnyal 
küzdünk még a szükséges felújításoknál is. 
A Széll K. tér 20. sz. alatti társasház tetőtér beépítésével 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-
es) lakás bérbeadása megtörtént piaci alapon.   
- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása.  
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre 
került, de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának 
lehetőségét. A jövőben egyik hasznosítási lehetőségként továbbra is napirenden kell tartani az 
iskola átalakítását, hasznosítását.  
- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan beépítése elkezdődőtt a  ÉPBEST HUNGARY KFt által, 
mely Kft. 2019.12.31-ig korszerű energiatakarékos lakóházat építet, mely lakóházban 1 db., 
összesen legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás kerül önkormányzati tulajdonba.  
- az előző ingatlan szomszédásgában lévő Sztg. Szécheny u.10. sz. alatti társasházas ingatlan 
elbontásáról és új, társasház építéséről is döntött a Tetsület a 18/2009. sz. határozatával, ahol a 
nyertes ajánlatevő ugyancsak az ÉPBEST HUNGARY KFt volt. A jelenlegi társasház 
elbontása során itt is új társaház épülne 2021.12.31-ig,, mely során 1 db. 70 m2 területű lakást 
kap az Önkormányzat cserébe az ingatlanban. A jelenlegi társasházban (annak elbontása 
végett) a bérlők elhelyezése megoldódott/ill. folyamatban van.   
 
- A József A. u. 33., 1329 hrsz-ú és a közelében elhelyezkedő József A. u. 29. , 1327 hrsz-ú 
Önkormányzati területet is értékesítésre meghirdettük, s a Testület a 197/2018. sz. 
határozatával  a nyertes ajánlattevő az ÉPBEST HUNGARY KFT lett, akivel az Adásvételi-
szerződés megkötése még nem valósult meg. Továbbá a Magyar Államnak is nyilatkozni kell 
az elővásárlási joggal kapcsolatban, s megkeresésünkre tájékoztatttak arról, hogy azt addig 
nem adják ki, míg a telekhatár rendezést követően az értékesítésre kerülő ingatlanok 
ténylegesen nem jönnek létre. (A telekhatár rendezésre az 1327-es hrsz-ú ingatlanból ki kell 
vetetni egy útterületet a mögötte lévő József A. u. 29. sz. alatti ingatlan megközelítéséhez, 
továbbá a két önk-i terület között egy magántulajdonban lévő 1328 hrsz-ú ingatlan is 
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található, melyet a KFT meg kíván vásárolni, s annak megszerzését követően lehet ill. 
érdemes telekhatár rendezést megoldani, s ezt követően adás-vételi szerződést kötni, melyre a 
magyar Állam kiadja a nyilatkozatát. (Jelenleg a KFT és a mgántulajdonos közt nem történt 
meg az adásvételi szerződés megkötése – információnk szerint)    
 
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége 
lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási 
alap létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére 
pl. pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával.  
 
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült 
egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a T. Testület döntött is arról, hogy 
melyik megvalósítását támogatja.  8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre nem 
került forrás.  
- Még a jövőben tervezni lehet a Szentgotthárd. Baross G. u. 8. alatti épülettel is a tulajdonba 
kerülést követően. 

 
IV. 

 
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, 
 
- Lakótelkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán: 
ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek 
magántulajdonban van viszont a beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek 
gondoljuk a terület beépítését.  
A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési 
engedéllyel rendelkezünk.  
 
- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. 
A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a 
beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva 
kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre 
nem biztosított. 
- Az Akasztódomb tetején a Vadvirág utca szomszédságában lévő 5,2 ha-os 4904 hrsz-ú 
ingatlanon építési telkek kialakításának lehetősége:  a Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út 
által határolt területen a szerkezeti terv szerinti úthálózat kiépítésével önkormányzati területen 
37 db, összesen a területen cca. 60 db építési telek kialakítására nyílna lehetőség. A 37 db. 
önkormányzati építési telek kialakítása közművekkel kb. 250 millió forint. 
 
- Az Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan  található, út és közmű 
kiépítése szükséges hozzá. – ezen ingatlanokat egyben értékesítésre meghirdettük. 
 
- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által 
behatárolt területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. A 
területeket az önkormányzat ehhez megvásárolta, ill. a tulajdonszerzés folymatban van. 
 
- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása 
lehetséges. 
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően 
önkormányzati bérlakást adnak le. 
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Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  
 

V.  
Lakásfelújítási programterv 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 
határozza meg:   

1.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház –az 
üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) 

2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 
3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 
4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 
5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 
6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

 
A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 
lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek  a jövőben is 
megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 
Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja 
eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  
  
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban készíttettünk felmérési- felújítási tervet 4 tisztán 
Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 
18., és a József A. u. 1.. Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás, 
de 2015 és 2016-ban két Széll K. téri társasház homlokzatát sikerült felújítanunk.  
 
Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb 
felújításra szoruló lakóházaink is, pl. József A. u. 29., Május 1. u. 2.,  
 
Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának kerete 
14.600.000.-Ft,  
A 2017. évi döntésnek megfelelően a Kossuth L. u, 3, szám alatti társasház homlokzatának 
felújítására felújítási tervet készíttettünk, mely alapján a tervezett költség 26.000.000.-Ft 
lenne. 
A földszinti üzlet (köznyelven: „háztartási bolt”) tulajdonosa Vincze Csaba, egy új ajánlattal 
állt elő, mely alapján az ingatlan tetőterét (emelet, plusz tetőtér ráépítéssel 5 lakás 
kialakításával) beépítené cserébe a társasház homlokzatát is felújítja, így az önkormányzatnak 
ezen felújításra nem kell költenie. (viszont célszerű lenne az ingatlanban lévő 3 db önk-i 
lakást is felújítani, korszerűsíteni, mellyel kapcsolatosan a testület külön előterjesztésben 
foglalkozik.)   
 
A lakásfelújítási programtervben szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház felújításánál a 
szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg  
kezelni. 
 
A SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását, 
átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok bérlői elhaláloztak, 
s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. Ehhez Önkormányzat 
anyagi támogatására is szükség lenne.  
 
A Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.   
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Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell. 
 

VI. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 
Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások 
esetleges értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül 
annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell 
alakítani.  
A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 
- tervező által készített felmérési rajz 
- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  
- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  
 
 

VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját 
alakítja ki azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések 
tartását a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs 
megbeszélésen  részt kell vennie a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó 
illetékesének, a lakásfenntartási tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat 
végző személynek, a Közös Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési 
Csoport lakásügyekkel foglalkozó vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a 
jegyzőnek, továbbá tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a 
Városüzemeltetési Vezető hívja össze. 

 
A kontrollmegbeszélések a fentiek alapján bevezetésre kerültek.  
 

Határozati javaslat 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal 
kiegészíti.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
              Városüzemeltetés 
 
Szentgotthárd, 2019. május 9. 

Huszár Gábor 
Polgármester 

Ellenjegyzés: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros 
betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük) 
 
1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 
módosul: 
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 101.770.-Ft-ban 109.085.-Ft-ban határozzuk 
meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó 
nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül 
nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan 
erre most is van lehetőség). 
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak. 
  
2. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjának utolsó bekezdése a következők szerint 
módosul: 
Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért 
való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, jobb állapotban lévő komfortos, 
gázkonvektoros fűtésű   1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A 
lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 
 
3. A lakáskoncepció I. fejezet 8. a) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 
módosul: 
 
8.)  
  a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek 

ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, továbbá a társasházban 
fizetendő felújítási hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső részt is a lakások 
bérletéről szóló rendeletben meghatározottak szerint, s ezen  mely kötelezettséget a 
bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.  
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett 
nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön 
soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, 
felújítások” címén. 
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Tárgy: Beszámoló a hétközi –és a hétvégi orvosi ügyeleti 
tevékenységről, továbbá a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok 
munkájáról. 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I.  

HÉTKÖZI-ÉS HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést 
a hétközi és hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. A szolgáltató 2015. január 01. időponttól 
gondoskodik az ügyeleti ellátásáról Szentgotthárd és a kistérség 14 községe vonatkozásában 
is. A kistérség települései egy feladat-ellátási szerződés keretében bízták meg Szentgotthárd 
Város Önkormányzatát azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátást biztosítsa településükön. A 
szerződés alapján a Morrow Medical Zrt. 2019. december 31-ig látja el a szolgáltatást 
Szentgotthárdon. 
 
A Morrow Medical Zrt elkészítette a 2018. évi központi orvosi ügyelet munkájáról szóló 
beszámolóját, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. A képviselő-
testületi ülésre meghívót küldtünk a Szolgáltató képviselőjének is, de jelzése alapján egyéb 
elfoglaltság miatt azon várhatóan nem tud részt venni. 
 
Az ügyeletet ellátó szakszemélyzet száma megfelelő, az utóbbi időben egyre kevesebb 
alakalommal került arra sor, hogy a Szolgáltatónak máshonnan kellett orvost biztosítania. Az 
ügyeletet stabilan 4 fő orvos, 5 ápoló és a gépkocsivezetők látják el. A tájékoztatásban 
olvasható, sajnos az orvosok után az ápolóknál is várható az elvándorlás, ha nem kerül sor 
bérrendezésre. 
A személyi és tárgyi feltételeket a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet és a 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM rendelet szabályozza. A személyi feltételek mellett a rendeletben előírt eszközök és 
gyógyszerek is rendelkezésre állnak, de nem előírt hasznos eszközök is megtalálhatók az 
ügyeletben (pl. Pulsoxymeter).  
A 2017. évi adatokhoz viszonyítva az ellátottak száma nőtt, 2017-ben 2211 fő volt, míg 2018-
ban 2519 fő volt. Az ellátottak 69%-a  a felnőtt, 31 %-a a gyermek lakosság köréből jelent 
meg az ügyeleten. Az ellátott betegek száma arányos volt a lakosságszámmal, a szentgotthárdi 
betegek tették ki az ellátottak felét. 
 
Az ügyeleti ellátással kapcsolatban az Önkormányzathoz írásos bejelentés nem érkezett. 
 

 
 

II.  
BESZÁMOLÓ A VÁLLALKOZÓ HÁZIORVOSOK,  

FOGORVOSOK MUNKÁJÁRÓL 
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A Beszámoló ezen része a lejárt határidejű 306/2003. sz. határozatban foglaltaknak 
megfelelően a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok kétévenkénti szakmai munkáját mutatja 
be. (Legutóbb ezt a Képviselő-testület 2017. év májusában tárgyalta.) 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 
4. pontja alapján a települési önkormányzatok feladatai különösen az egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Az egészségügyi ellátást a 
lakosságszám és teljesítőképesség figyelembevételével kell megszervezni. A beteg 
lakóhelyén, illetve annak közelében működtetett ellátórendszernek az egészségügyi 
alapellátási feladatok folyamatos végrehajtását kell biztosítani, mely az egészségügyi 
ellátások legkiterjedtebb formája. Az egészségügyi alapellátás feladatait az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. és 152. §-aiban található jogszabályi rendelkezések 
foglalják össze, míg a háziorvosi, házi fogorvosi, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi 
feladatok ellátásának részletes szabályait további jogszabályok állapítják meg.  
 
A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokban rögzítették, hogy az orvos elsődleges 
feladata a beteg személyes és folyamatos ellátása az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok 
ellátásához az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Rákóczi u. 5. sz., a fogászati 
ellátáshoz pedig a Hunyadi u. 18. sz. alatti rendelőket és a hozzájuk tartozó helyiségeket, csak 
a rendelőikre eső rezsiköltséget fizetik (víz, villany, szemétszállítás, veszélyes 
hulladékszállítás, fűtés, takarítás) a vállalkozó háziorvosok. A rezsi tekintetében az évek óta 
húzódó kérdésekre a városüzemeltetési iroda próbált megoldást találni, az ezzel kapcsolatos 
egyeztetés jelenleg is folyamatban van. 
 
Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben, illetve 
az Önkormányzat és a háziorvos között kötött Egészségügyi Ellátási Szerződésben 
meghatározottak szerint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi 
minimumfeltételeket is.  
 

HÁZIORVOSI KÖRZETEK RÖVID HELYZETELEMZÉSE: 
A helyzetelemzéshez egy előzetes kérdőívet (2.sz. melléklet) töltöttek ki a háziorvosok. 

 
I. számú felnőtt háziorvosi körzet:  
 
A Képviselő-testület az 52/2009. sz. határozat 2. pontja értelmében a szentgotthárdi I. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. május 01. napjától a VAR-
MED BT-t bízta meg, azzal, hogy Dr. Varga Ferenc a háziorvosi tevékenységet a személyes 
közreműködésével látja el. Az ellátás folyamatos, zökkenőmentes immár 10 éve. 
Az elmúlt időszakban EKG készüléket szereztek be. A Rendelőintézet szakrendelései közül a 
laborba, röntgenre és a tüdőgondozóba küldi betegeit. Az ügyeleti ellátást megfelelő tartja. A 
kérdéses időszak alatt az ÁNTSZ és a Rendőrség folytatott ellenőrzést, hiányosságot nem 
találtak. Az Önkormányzattal való kapcsolattartást nem tartja megfelelőnek, partnerinek. A 
rendelési idő betartása nem okoz problémát, esetleges távollét esetén a helyettesítés 
megoldott. Megjegyezzük, hogy Dr. Varga Ferenc a vizsgált időszakban a félévente előre 
pontosan rögzített időpontban tartott, háziorvosokkal szervezett koordinációs megbeszélések 
egyikén sem vett részt. Ezeken a megbeszéléseken valóban kötetlenebb formában tudják 
elmondani a háziorvosok a problémáikat illetve az önkormányzat is tud az orvosokkal 



 
32 

egyeztetni. Ebből a szempontból teljesen igaz, hogy nem megfelelő az Önkormányzattal való 
kapcsolattartás.  
 
II. számú felnőtt háziorvosi körzet:  
 
II. számú háziorvosi körzet orvosa: az önkormányzat 192/2010. sz. Képviselő-testületi 
határozata alapján 2010. október 01-jétől Dr. Faragó Beáta, aki vállalkozásban látja el a 
körzetet. A háziorvosi ellátás körülményeit jónak ítéli. A praxis felszereltségében az elmúlt 
időszakban 1 db laptopot szerzett be az Önkormányzat. A Rendelőintézet szakrendelései 
közül elsősorban a laboratóriumba, tüdőgondozóba és orthopediára küld betegeket. Az 
ügyeleti ellátást jónak tartja. Rendőrségi ellenőrzés volt (kábítószer) a körzetben, mindent 
rendben találtak. Nem jónak tartja az Önkormányzat és a háziorvosok kapcsolatát, a feltett 
kérdésekre legutóbb is egy évig nem reagált az Önkormányzat.  
Megjegyezzük, hogy Dr. Faragó Beáta sem jelent még meg egyetlen háziorvosoknak 
szervezett koordinációs értekezleten sem, ahol a felmerült problémákat közvetlenül lehetne 
rendezni az Önkormányzattal.  
 
III. sz. felnőtt háziorvosi körzet:  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2009. sz. határozatával a 
Szentgotthárdi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait 2009. március 01-jétől az 
Aknay és Társa Bt-vel láttatja el, melyet Dr. Aknay Imre háziorvos személyes 
közreműködésével látja el. A háziorvosi körülményeit megfelelőnek tartja, a betegek 
valószínűleg elégedettek, nem jeleztek a betegek. Az elmúlt időszakban a praxis 
felszereltségében új EKG készülék beszerzése történt, továbbá folyamatban van a hűtőcsere 
is. A Rendelőintézettel a kapcsolatuk elfogadható, elsősorban a laboratóriumba, orthopediára 
és a nyitott szakrendelésekre küldenek beteget. Az ügyeleti ellátás tekintetében javítást 
javasolna. Az elmúlt időszakban rendszeres ellenőrzések voltak a praxisban (ÁNTSZ, 
rendőrség, táppénz) , kifogás nem merült fel. Az Önkormányzat és az érintett háziorvos 
kapcsolatát jónak tartja, „a közös anyagi terhekből” viszont az Önkormányzat többet 
vállalhatna. A rendelési idő betartása nem okoz gondot, a helyettesítés gördülékenyen 
megoldott. 
 
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet: 
 
Dr. Kovács Éva 2014. december 01. időponttól vállalkozó háziorvosként látja el a körzetet. 
2017. márciusától 2017. októberig távollétében Dr. Faragó Beáta és Dr. Varga Ferenc 
helyettesítette. A háziorvos által ellátott betegek nem panaszkodnak, számukra igyekeznek a 
lehetőségekhez képest a legjobbat nyújtani. Saját finanszírozásból új nyomtatók, gépházak 
vércukormérő és pulzoxymeterek kerültek beszerzésre. A Rendelőintézetbe orthopediára, 
ultrahangra és neurológiára küld a praxisból betegeket. Úgy tapasztalja, hogy az ügyeleten a 
betegeket maximálisan ellátják. A kérdéses időszakban ellenőrzés nem volt. Az 
Önkormányzattal jó kapcsolatban van, a rendelési idő betartása nem okoz gondot és távollét 
esetén a helyettesítés is megoldott. 
 
I. sz. fogorvosi körzet: 
 
A Képviselő-testület Dr. Kocsis Beatrix fogorvost bízta meg azzal, hogy 2014. október 01. 
naptól vállalkozó fogorvosként lássa el a betegeket. A körülmények javulnak az ellátás terén, 
a Praxis felszereltségében folyamatos változások történtek: autokláv, vérnyomásmérő, 
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sürgősségi táska, amalgámkeverő, papillometerrel bővült a praxis  felszereltsége. Az ÁNTSZ 
ellenőrzést követően kis szekrényt kellett vásárolni, Legionella ellenőrzés kapcsán 
kockázatbecslés készült. Az Önkormányzattal való kapcsolat lehetne jobb is véleménye 
szerint. A hivatalos rendelési idő betartása kissé gondot okoz, a helyettesítés viszont 
megoldott. 
 
II. sz. fogorvosi körzet: 
 
1995. november 30. időponttól Dr. Bedics Katalin egyéni vállalkozó látja el vállalkozásban a 
körzetet. 
Az ellátás körülményeit megfelelőnek tartja, a felszereltség jó, a fogászati kezelőegység 
kivételével, melynek cseréje 2019. évben megtörténik (árajánlatkérés, beszerzés, 
lízingszerződés folyamatban). A működtetésre fordítandó OEP finanszírozás elégtelen. A 
pszichiátriai betegek közül többen elégedetlenek, túlzott elvárásaik vannak, külön rendelőre 
lenne szükségük. Az elmúlt időszakban a rendelő klímával bővült, a hőlégsterilizátort 
autoklávra cserélte az Önkormányzat és fóliahegesztőt szerzett be. A Rendelőintézet 
szakrendeléseit nem veszik igénybe, legtöbbször Szombathelyre a szájsebészetre és a röntgen 
osztályra küldik a beteget. Fogászati ügyelet csak Szombathelyen van, ahol az egész 
megyéből fogadják a betegeket. Az érintett időszakban az Országos Atomenergiahivatal 
ellenőrizte a röntgent, az ÁNTSZ a rendelőt, mindent rendben találtak. 
Az Önkormányzat és az orvos kapcsolatát jónak találja, mivel az orvosok részére szervezett 
konzultáción elmondhatja észrevételeit, kéréseit. (Pl. a pszichiátriai betegek ellátása során 
felmerült probléma megoldásában is segítséget kapott, illetve a gépek beszerzésében 
ugyanúgy.). A rendelési idő betartása nem okoz gondot, az I. számú fogászati körzettel 
kölcsönösen, megközelítőleg azonos mértékben helyettesítik egymást. 
 
I. sz. gyermek háziorvosi körzet: 
 
2015. január 1. időponttól Dr. Tőkés Emma látta el helyettesítéssel a körzetet.  
Az Önkormányzat hirdetésére jelentkezett Dr. Haj Muhammad Anwar, aki 2017. 
szeptemberétől december 31-ig a Rendelőintézet alkalmazásában látta el a körzetet. 2018. 
január 01. napjától a Gotthárd Medical Kft-t bízta meg az Önkormányzat a feladatellátással 
azzal, hogy Dr. Haj Muhammad Anwar a háziorvosi tevékenységet személyes 
közreműködésével lássa el. A praxis az előírt feltételeknek megfelel, digitális 
csecsemőmérleget és oxigén sat. mérőt kapott a körzet, továbbá a rendelőt kimeszelte az 
Önkormányzat. A Rendelőintézettel a kapcsolatot megfelelőnek találja, elsősorban a laborba, 
szemészetre és az ultrahangra küldi a betegeket. A hétközi – és hétvégi ügyeletet jónak tartja. 
Ezen időszak alatt az ÁNTSZ ellenőrzött, hiányolták a min-max. hőmérőt, amit azóta 
beszereztek. Az Önkormányzattal a kapcsolatot jónak tartja, bármilyen problémával meg lehet 
keresni véleménye szerint az Önkormányzatot, minden alkalommal segítőkészséget tapasztalt. 
A hivatalos rendelési idővel kapcsolatban nincs problémája, a távollétében a helyettesítése 
megoldott. 
  
II. sz. gyermek háziorvosi körzet: 
 
1997. február 01. időponttól Dr. Tőkés Emma és Társa Bt. látja el a gyermek háziorvosi 
teendőket Dr. Tőkés Emma gyermekorvos személyes közreműködésével. A körzet ellátása a 
minimum felszereléssel rendelkezik, az elmúlt időszakban a felszerelésben nem történt 
változás. A gyermekeket elsősorban a Rendelőintézet szakrendelései közül a fül-orr 
gégészetre, bőrgyógyászatra és a laborba küldi a doktornő.  2018. decemberében volt ÁNTSZ 
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ellenőrzés, ahol a veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatban merült fel probléma (a jelenlegi 
hűtő rossz állapotú, cserére szorul ) – az új hűtő beszerzése folyamatban van .  
Az Önkormányzattal való kapcsolatot jónak ítéli, a rendelési idő betartása nem okoz gondot 
számára és a helyettesítést is megoldja, elsősorban kölcsönösen egymást helyettesítik a másik 
körzet gyermekorvosával. 

III.  
A HÁZIORVOSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 

 
A KÖZVETLEN KAPCSOLAT: 
 
Az Önkormányzat/Hivatal néhány éve már – a folyamatos rendelkezésre állás, az eseti 
egyeztetések, megkeresések mellett - állandó jellegű személyes konzultációs fórumot is 
biztosít a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára, minden félév 
első hónapjának első csütörtökén, ahol az Önkormányzat, a Hivatal képviselői és a 
háziorvosok vagy azok megbízottjai vesznek részt. Ezeken a megbeszéléseken a felnőtt 
körzetekből csak Dr. Aknay Imre vett részt rendszeresen, egy-egy alaklommal Dr. Kovács 
Éva, a gyermekorvosok és a fogorvosok pedig szinte mindig jelen vannak. Ezeken a 
megbeszéléseken illetve a más alkalmakkor felmerülő problémákat, kéréseket a Hivatal 
igyekezett megoldani, ennek eredményeként az elmúlt időszakban: 

- több praxisban javultak a minimum eszköz feltételek,  
- az utóbbi évben biztosított volt a továbbképzési lehetőség az orvosok és az 

asszisztensek számára úgy, hogy az Önkormányzat az ügyeletet biztosító Szolgáltatót 
kérte, hogy a továbbképzés idejére hétköznap is 24 órás ügyeletben lássák el a 
betegeket,  

- az Önkormányzat vízautomatát helyezett el a Rákóczi út 5-ben,  
- a II. sz. fogászati körzetben folyamatban van a fogászati kezelő egység cseréje,  
- a gyermekorvosi váró elavult  berendezését (pelenkázók, székek) lecseréltük,  
- a veszélyes hulladék tárolására új hűtőt vesz az Önkormányzat,  
- a III. sz. felnőtt háziorvosi körzetben is rövidesen hűtőcsere less, 
- a háziorvosok kérésére a rezsiköltségek megoszlását felülvizsgálta az Önkormányzat. 

 
A háziorvosok többsége szerint jó az Önkormányzattal a kapcsolat, a felmerült problémák 
megoldásában segítette őket a Hivatal. Kettő orvos szerint nem jó a kapcsolat, ők azonban 
közvetlenül nem is keresték a Hivatalt, a félévi egyeztetéseken sem vesznek részt, illetve 
konkrét javaslatokkal sem élnek a javítás céljával. 
 
BETEG KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN 
 
Megkérdeztük a háziorvosi (felnőtt és gyermek) rendeléseket igénybe vevő betegek 
véleményét egy, a váróhelyiségben kihelyezett, anonim módon kitölthető kérdőív alapján- 
lásd: 3. sz. melléklet. Ez alapján 88 db kitöltött kérdőív érkezett vissza - az egyes körzetekre 
különböző számban. 
 
1.sz. felnőtt háziorvosi körzet (24 db kitöltött kérdőív): 
 
A rendelési idő időtartalmával 71% teljesen elégedett. A háziorvos tevékenységével 75% 
teljesen elégedett. A válaszadók 54%-a havonta keresi fel az orvost. A rendelési idők 
betartásával 79% teljesen elégedett. Az asszisztensek tevékenységével 100%-os az 
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elégedettség. A rendelő felszereltségével 58% elégedett. Az orvos által adott tájékoztatással 
58 % teljesen elégedett. Arról senkinek nem volt tudomása, hogy az orvos hívás ellenére nem 
ment ki a beteghez. Mindösszesen a kérdezettek 20%-a válaszolta azt, hogy vizsgálat során az 
orvos egyéb mással is foglalkozott (orvoslátogatót fogad, mással beszélget). 67% elégedett a 
betegek a rendelő tisztaságával. 75%-ban nagyon fontosnak tarják a rendelési idő orvos általi 
elkezdését. A válaszadók 54%, tehát a többség 2-5 percet tölt el egy vizsgálat során a 
rendelőben.  
Egy válaszadó írt véleményt a körzettel kapcsolatban: „Elégedett vagyok”. 
 
2. sz. felnőtt háziorvosi körzet (18 db kitöltött kérdőív):  
 
A rendelési idő időtartalmával 39%-a elégedett, 17-17% elégedetlen vagy nagyon elégedetlen. 
A háziorvos tevékenységével 28-28%-a elégedett vagy részben elégedett, de 11-11%-a 
elégedetlen és nagyon elégedetlen. 66%-a havonta jár orvoshoz a válaszadók közül. A 
rendelési idők betartásával 39% elégedett, de 17% elégedetlen és 11%-a nagyon elégedetlen. 
44%-a teljesen elégedett az asszisztens tevékenységével, de 11%-a nagyon elégedetlen választ 
adott. 44%-a elégedett, 33%-a viszont csak részben elégedett a rendelő felszereltségével. 
33%-a elégedett az orvos által adott tájékoztatással, viszont 22%-a elégedetlen, 11%-a nagyon 
elégedetlen. A válaszadók 17%-a szerint előfordult, hogy az orvos nem ment ki hívásra a 
beteghez. 33%-a válaszolta, hogy az orvos a vizsgálat során más tevékenységet is végez. A 
rendelő tisztaságával 50%-a elégedett, 33%-a teljesen elégedett. 55%-a nagyon fontosnak, 
45% fontosnak tartja a rendelési idő orvos általi elkezdését. A válaszadók 50%-a 5-10 percet 
tölt a vizsgálat során a rendelőben.  
A körzettel kapcsolatban volt olyan, aki elégedett, de voltak, akik a rendelési idő pontos 
betartását kérték, illetve azt, hogy az orvos a beteget ápoló hozzátartozóval is foglalkozzon, 
lássa el tanácsokkal – az ügyelet és a mentők nem megoldás. 
 
3.sz. felnőtt háziorvosi körzet( 14 db kitöltött kérdőív):  
 
43%-a teljesen elégedett a rendelési idő időtartalmával. 29%-a csak részben, 64%-a teljesen 
elégedett a háziorvos tevékenységével. A válaszadók 57%-a havonta jár az orvoshoz, a 
többiek csak akkor, ha betegek.  64%-a teljesen elégedett a rendelési idők betartásával, 71%-a 
az asszisztens tevékenységével. A rendelő felszereltségével 43%-a csak részben elégedett, 
36%-a viszont teljesen. Az orvos által adott tájékoztatással 64%-a teljesen elégedett, 1 
válaszadó volt, akinek tudomása szerint az orvos nem ment ki a beteghez hívásra. Mindössze 
2 beteg válaszolta azt, hogy az orvos más tevékenységet is folytat a vizsgálat alatt, 64%-a 
teljesen elégedett a rendelő tisztaságával, a betegek 57%-a nagyon fontosnak tartják a 
rendelési idő orvos általi elkezdését, a válaszadók 57%-a a 5-10 percet tölt egy vizsgálat során 
a rendelőben. 
A körzettel kapcsolatban a betegek elégedettek, de többen javasolták, hogy jó lenne heti egy 
alkalommal délutáni rendelés is. 
 
4. sz. felnőtt háziorvosi körzet (17 db kitöltött kérdőív): 
 
29%-a elégedett, 35%-a csak részben elégedett a rendelési idő időtartalmával. Az orvos 
tevékenységével 47%-a elégedett. A válaszadók 82%-a csak akkor jár orvoshoz, ha nagyon 
beteg. A rendelési idő betartásával 41%-a elégedett, 24%-a csak részben és 1-1 beteg 
elégedetlen is. Az asszisztens tevékenységével 47%-a teljesen elégedett, 35% -a elégedett. 
41%-a a rendelő felszereltségével elégedett. 53%-a az orvos által adott tájékoztatással  
elégedett. 3 válaszadó szerint volt olyan eset, hogy az orvos hívásra nem ment ki. 35%-a 
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válaszolta, hogy az orvos a vizsgálat során egyéb tevékenységet is folytatott. 47%-a teljesen 
elégedett a rendelő tisztaságával. 53%-a tartja nagyon fontosnak a rendelési idő orvos általi 
elkezdését. A válaszadók 53%-a 2-5 percet tölt a vizsgálat során a rendelőben, a többiek 5-10 
percet.  
A körzettel kapcsolatban az elégedettség mellett volt olyan kérés, hogy hetente egyszer kora 
reggel kellene kezdeni a rendelést, hogy a dolgozók még munka előtt betudjanak menni az 
orvoshoz. 
 
1.sz. gyermek háziorvosi körzet (10 kitöltött kérdőív): 
 
50%-a elégedett, 20%-a teljesen elégedett, de 20%-a csak részben elégedett a rendelési idő  
időtartalmával, a háziorvos tevékenységével. A válaszadók 90%-a csak akkor megy orvoshoz, 
ha beteg. A rendelési idő betartásával 30% teljesen elégedett, 30%-a csak részben, de 10%-a 
nagyon elégedetlen. Az asszisztens tevékenységével 70% teljesen elégedett, 30%-a elégedett. 
A rendelő felszereltségével és az orvos tájékoztatásával 40%-a teljesen elégedett, 40%-a 
elégedett. 100%-a nyilatkozta azt, hogy nem tud olyan esetről, hogy az orvos hívásra nem 
ment ki. 10%-a válaszolta, hogy a vizsgálat során egyéb tevékenységet is végez az orvos. A 
betegek 70%-a teljesen elégedett a rendelő tisztaságával és ugyancsak 70%-a tartja nagyon 
fontosnak a rendelési idő orvos általi elkezdését, a megkérdezettek 50% 2-5 percet 50%-5-10 
percet tölt a vizsgálat során a rendelőben. 
A körzettel kapcsolatban az elégedettség mellett a válaszadók többen megjegyezték, hogy 
előfordul orvosi késés, de valamelyik gyermekorvost el lehet érni. 
 
2.sz. gyermek háziorvosi körzet (5 db kitöltött kérdőív): 
 
A rendelési idő időtartalmával 60% teljesen, 40%-a részben elégedett. Az orvos 
tevékenységével 80%-a teljesen elégedett. A megkérdezettek csak akkor mennek orvoshoz, ha 
nagyon betegek. 60%-a teljesen elégedett a rendelési idők betartásával, és az asszisztens 
tevékenységével. A rendelő felszereltségével 40%-a teljesen elégedett, 20-20%-a részben 
elégedett, illetve elégedetlen. A válaszadók 80%-a teljesen elégedett az orvos 
tájékoztatásával. 100%-a válaszolta azt, hogy nincs arról tudomása, hogy hívásra nem ment ki 
a beteghez az orvos. 20%-a válaszolta azt, hogy az orvos néha mást is csinál a vizsgálat alatt. 
A rendelő tisztaságával 60%-a teljesen elégedett. 80%-a fontosnak tartja a rendelési idő orvos 
általi kezdését. A válaszadók egy-egy vizsgálat során 2-5 percet töltenek a rendelőben. 
A körzettel kapcsolatosan a többség elégedett, sőt, volt, aki mindkét orvosnak és az 
asszisztenciának megköszönte a sok segítséget, de megfontoltabb döntést is kérnek a 
lázcsillapítás terén a körzet orvosától. 
 
Összességében az orvosi tevékenységről a válaszadók az alábbiak szerint nyilatkoztak: 
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A rendelési idők betartásával kapcsolatban is megoszlott a válaszadók véleménye: 
 

 

 
 
 
A rendelők felszereltsége a betegek szerint az alábbi: 
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IV.  
ÁNTSZ, INTÉZMÉNYVEZETŐI VÉLEMÉNYEK: 

 
A Beszámoló elkészítéséhez megkértük a szakmai felettes szerv (ÁNTSZ) véleményét is, ez 
az 4. sz. mellékletben található. Megállapították, hogy a praxisokban a minimumfeltételek 
biztosítottak, valamennyi alapellátási körzet betöltött, a körzeteket vállakozásban látják el az 
orvosok, kivéve a Rendelőintézet keretein belül működő iskolafogászat, ahol az orvos 
közalkalmazott. Tájékoztattak a háziorvosi tevékenységi adatokkal és a működéssel 
kapcsolatos észrevételekről is. 
 
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője az ügyelet és a háziorvosok tevékenysége 
kapcsán az 5. sz. mellékletben fogalmazta meg észrevételeit.  
Az ügyelet szervezésében az intézmény nem vesz részt, csak a helyet biztosítja a Rákóczi út 
5. sz. alatt, így a rezsi tekintetében számláz tovább. 
A felnőtt háziorvosokkal a szakmai jellegű kapcsolattartás van, illetve az önkormányzat 
kezdeményezésére szervezett évenkénti 2 alkalommal van lehetősége az intézménynek és a 
megjelent háziorvosoknak az egyes felmerülő kérdések tisztázására. Pénzügyi vonatkozásban 
a háziorvosok rezsiköltségeinek továbbszámlázását végzi az intézmény. 
A felnőtt fogászati rendelők a Rendelőintézet épületében működnek, szervezetileg viszont 
nem tartoznak az intézményhez, így a két rendelő esetében is a rezsi továbbszámlázását végzi 
az intézmény, valamint mindkét rendelő vonatkozásában az intézmény költségvetésében 
tervezik az adott éves karbantartási igényt. Az intézményvezető javaslata, hogy a jövőben 
megfontolandó lenne, hogy a Rendelőintézethez szervezetileg nem tartozó vállalkozó 
tevékenységeket ellátó praxisok pénzügyi vonatkozásban se tartozzanak az intézményhez. 
 

V.  
ÖSSZEGZÉS: 
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- Az orvosi ügyelettel kapcsolatban az Önkormányzat és a Szolgáltató érdeke is az, 

hogy az ügyeletre érkezők továbbra is megfelelő szolgáltatást kapjanak. Fontos 
feladata lesz az Önkormányzatnak 2020. január 1. időponttól is az ügyeleti ellátás 
megszervezése, biztosítása. 

- Összességében az Önkormányzat és a háziorvosok közötti együttműködés jónak 
mondható. Az Önkormányzat a jövőben is biztosítja az érdeklődő orvosok számára 
a féléves konzultációs lehetőséget , amelyen az esetleges problémákat tudják jelezni, 
kéréseket, javaslatokat meg tudják az érintettek közvetlenül beszélni, de 
természetesen folyamatosan is a rendelkezésükre állunk a továbbiakban is. 

- A szakmai munka feltételei, valamint a betegellátás tárgyi és környezeti feltételei 
megfelelőnek mondhatók, karbantartásukat / fejlesztésüket továbbra is biztosítani 
kell. 

 
Mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-
mellekletei/2019-ev-13.html 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek.  
 

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja / a következő 
kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………………………………… 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok, 

házi gyermekorvosok és fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja / a következő kiegészítésekkel fogadja el: 
……………………………………………………. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
Szentgotthárd, 2019. május 20. 
 

                                                                                                Huszár Gábor 
                                                                                                             polgármester 
 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
 
 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-13.html


 
40 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva 
tartása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019.május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).  
 
KÖNYVTÁR: 
 
Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok: 
 
A könyvtár intézménye már évek óta szervez nyári olvasó– és ifjúsági táborokat a központi 
illetve a rábafüzesi fiókkönyvtárban kisgyermekek részére. Az előző évekhez hasonlóan az 
intézmény idén nyáron is táborokat szervez 8-12 éves gyermekek számára: 

- 2019. június 24-28. és 2019. augusztus 26-30. között egy hetes napközbeni 
olvasótábort szervez az érdeklődő gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a 
gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel, a 
többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel majd. 

- A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2019. július 1-5. és 2019. július 15-19. között német 
nemzetiségi ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodások és általános kisiskolások 
számára.  

A táborok alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 
 
Az intézmény nyári nyitva tartása: 
 
A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása hétköznap  10-17 órára módosul, július augusztus 
hónapban az elmúlt évek tapasztalatai alapján szombati napokon a könyvtár kisszámú 
látogatottsága miatt a kölcsönzés szünetel. 
 
Az intézményben 2019-ben július 22. és augusztus 02. között a könyvtár minden részlege 
zárva tart, hogy a jogszabályban előírt egybefüggő szabadságot ki tudják venni a dolgozók. 
 
A Múzeum nyitva tartása változatlan. A Múzeum hétfőtől szombatig 10.00-15.00 óráig tart 
nyitva illetve előre bejelentkezés esetén ettől eltérő időpontokban is látogatható a múzeum.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
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- 2019. július 22-től augusztus 2-ig a központi könyvtár minden részlege zárva tart, 
- 2019. június 24-28. között és 2019. augusztus 26-30. között a központi könyvtár 

gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2019. július 1-5-ig 
és 2019. július 15-19-ig tartó időszak alatt a rábafüzesi fiókkönyvtárban zajló 
nemzetiségi és kézműves tábor miatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel, 

- a Múzeum nyitva tartása hétfőtől szombatig 10 – 15 óráig, illetve előre bejelentett 
csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.   

Egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 
tartás módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 
Szentgotthárd, 2019. május 14. 
 
                  Huszár Gábor 
                             polgármester 
Ellenjegyezte:   
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 2. 
9970 
Tel.: 94/380-113 
Fax: 94/554-129 
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 
Web: www.mfvk.hu 
 
 

Tárgy: A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása 
 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
9970 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok 
 
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2019. június 24-28. 
között, valamint augusztus 26-30. között egy-egyhetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 
éves gyerekeknek. Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan 
lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel.  
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2019. július 1-5., illetve július 15-19. között német nemzetiségi 
ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő 
alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 
 
A könyvtár nyári nyitva tartása   
 
A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása hétköznap 10-17 órára módosul. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron szombati napokon kicsi a könyvtár látogatottsága, 
így idén is július-augusztus hónapban szombati napokon szünetel a kölcsönzés. 
 
2019-ben július 22. és augusztus 2. között a könyvtár minden részlege zárva tart, hogy a 
jogszabálynak megfelelően minden dolgozó 14 nap egybefüggő szabadságot tudjon kivenni. 
 
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni. 
 
Szentgotthárd, 2019. május 10. 
 

Köszönettel: 
 

Molnár Piroska 
könyvtárigazgató 

 

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net
http://www.mfvk.hu/
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Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati 
Szabályzatának módosítási kérelme 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati Szabályzat 
módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. Melléklet). 
 
A fiókkönyvtárakban az igénybevétel alapján 2-2 órával az intézmény csökkenti a nyitva 
tartást. A felszabaduló órakeretben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó könyvtáros a központi 
könyvtár felnőtt részlegében teljesít szolgálatot és a fiókkönyvtárak adminisztrációs és 
takarítói feladatait látja el. 
Továbbá a Pável Ágoston Múzeum nyitvatartási idejét megnövelné – az eddigi kedd – 
szombat 11.00 – 15.00 időtartamot hétfő – szombat 10.00 – 15.00 időtartamra módosítaná. 
Tapasztalat alapján a látogatók már 10.00 órától megtekintenék a múzeumot. 
 
Egyebekben a könyvtár szolgáltatási és a könyvtárhasználati szabályzat változatlan marad. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum SZMSZ-ének 1. sz. Mellékletét képező Használati Szabályzatát az előterjesztés 1. 
sz. Melléklete szerinti módosítással elfogadja és felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy a 
jelenlegi Szabályzatot ez alapján módosítsa, a változásról a könyvtárhasználókat és a 
múzeumlátogatókat tájékoztatni szíveskedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Molnár Piroska igazgató 
 
Szentgotthárd, 2019. május 16. 
                Huszár Gábor 
                            polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1.sz. Melléklet 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 2. 
9970 
Tel.: 94/380-113 
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 
Web: www.mfvk.hu 
 

Tárgy: A könyvtár és a múzeum használati szabályzatának módosítása 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
9970 
 

Tisztelt Képviselő-testület 
 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ-e 1. sz. mellékletét képező Használati 
szabályzatát az alábbiak szerint módosítjuk 2019. június 1-jétől: 
 
A fiókkönyvárak nyitva tartása: 
 
Eredeti szöveg: 

Farkasfa: csütörtök 14.00 – 18.00 óra 
   szombat 12.00 – 18.00 óra 

Jakabháza: szerda  16.00 – 18.00 óra 
 Rábafüzes: szerda  13.00 – 16.00 óra  
   péntek  12.00 – 18.00 óra  

Rábatótfalu: kedd  13.30 – 18.00 óra 
   Foglalkozások vasárnap  
 
Módosított szöveg: 

Farkasfa: hétfő  14.00 – 18.00 óra 
   csütörtök 14.00 – 18.00 óra 

Jakabháza: szerda  16.00 – 18.00 óra 
 Rábafüzes: szerda  14.00 – 16.00 óra  
   péntek  13.00 – 18.00 óra  

Rábatótfalu: kedd  13.30 – 18.00 óra 
  

Foglalkozások szombaton és vasárnap  
 
Indoklás:  
A fiókkönyvtárakban a nyitva tartást 25,5 óráról 21,5 órára csökkentettük (Rábafüzesen és 
Farkasfán 2-2 órával csökkentettük a nyitva tartást) az igénybevétel megfigyelései alapján. 
Minden városrészen megtartottuk az esti 18 óráig tartó nyitva tartást. Tapasztalataink szerint 
inkább a késő délutáni órákban veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat a városrészeken. 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/
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Bedi Beatrix fiókkönyvtáros munkaidejében kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 8-13 
óráig a központi könyvtár felnőtt részlegében teljesít szolgálatot. A fennmaradó 
munkaidejében a fiókkönyvtárak takarítását és az adminisztrációs feladatokat látja el. 
 
A Pável Ágoston Múzeum nyitva tartása: 
 
Eredeti szöveg: 

kedd – szombat: 11.00 – 15.00 
 
Módosított szöveg: 
  hétfő – szombat: 10.00 – 15.00 
   
Indoklás: 
A múzeumban szolgálatot teljesítő közalkalmazottak munkaidő-beosztása lehetővé teszi a 
hétfői nyitva tartást, illetve tapasztalataink alapján már 10.00 órától jelentkeznek látogatók. 
Így túlóra nélkül megoldható a múzeum hosszabb nyitva tartása. 
Előzetes bejelentkezés esetén ettől eltérő időpontokban is látogatható a múzeum. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjék a módosítást jóváhagyni. 
 
Szentgotthárd, 2019. május 10. 
 

Tisztelettel: 
 

                                                                                Molnár Piroska 
                                                                                                       könyvtárigazgató 
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Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Központ álláshely betöltése iránti 
kérelem. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel 
fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet). 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
4/2019 (II.29.) EMMI rendelet, továbbá a  szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi XXXIII törvény 64/A §, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 
szakmai feladatairól  és működésük  feltételeiről  szóló  1/2000. ( I. 7.) SzCsM rendelet 30.§ 
(1) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. évi (IV. 
30.) NM rendelet 1. Melléklete alapján 1 fő szociális diagnózis felvételi esetmenedzser 
munkakör létesítése szükséges, ezért kéri az intézményvezető a plusz álláshelyet. 
 
A jogszabályi előírásban foglaltak szerint az álláshelyet biztosítani és lehetőség szerint 
be kell tölteni. Az intézmény a feladatot az álláshely betöltéséig belső helyettesítés 
elrendelésével oldja meg már jelenleg is. 
Az intézmény engedélyezett álláshelyek száma a jelenlegi 11-ről 12 álláshelyre változna 
2019. július 01. időponttól. 
Az álláshely fedezete az intézmény 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll 
(zárszámadásnál visszakapott pénzmaradvány). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja az intézményt fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, járuljon hozzá 
ahhoz, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményében 2019. július 
01. időponttól a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser munkakör betöltésére további 
egy fő álláshelyet létesítsen az intézmény. Az álláshely fedezete az intézmény 2019. évi 
költségvetésében biztosított. 
Így a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye engedélyezett létszáma 
2019. július 01. időponttól összesen 12 fő. 
 
 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester  
      Uhor Anita intézményvezető 
      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 



 
47 

Szentgotthárd, 2019. május 15. 
 
         Huszár Gábor 
          polgármester 
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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1.sz. Melléklet 

 
 

Ikt: 89-1/2019                                             
                                             Tárgy: Kérelem – 2019. évi 1 fő szociális diagnózis felvételi  
                                                        esetmenedzser – munkakör pályáztatása.   

 
Üi: Uhor Anita 
      intézményvezető  

 
 
Huszár Gábor – Polgármester Úr 
részére 
 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
H – 9970 Szentgotthárd,  
Széll Kálmán tér 11. 

 
Tisztelt Cím! 

 
 

  Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének 
jelenlegi intézményvezetője Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 
azzal a Tiszteletteljes kéréssel fordulok, hogy a lenti hatályos jogszabályok alapján 1 fő 
szociális diagnózis felvételi esetmenedzser munkakör létesítésével kapcsolatos plusz státuszt 
biztosítani szíveskedjenek. 
 
Tisztelettel tájékoztatom, hogy a lenti hivatkozások értelmében a Család-és Gyermekjóléti 
Központ intézménye, köteles a jelenlegi szolgáltatási elemeket, ezzel párhuzamosan a 
jelenlegi munkaköröket kiegészíteni az ún. szociális diagnózis felvétel, mint speciális 
szolgáltatás létrehozásával.  
 
Jogszabályi hivatkozások: 
 A fenti szolgáltatási elemet, illetve munkakört beiktatta: Magyar Közlöny 2019. évi 
30. száma, 4/2019. (II.27.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról.  
 
1993. évi XXXIII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
jogszabály 64/A. §: 
 
(1) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít 

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális 
szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás - ide nem értve a gyermekek 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6. 

Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03 
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu 
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napközbeni ellátását - igénybevétele válik szükségessé, amelyben az ellátott 
vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek tartja, 

b) a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén 
akkor, ha az esete nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja 
alá, 
és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul. 

(2) A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti 
jelzőrendszer tagjai is kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központnál. 

(3) A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata 
alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - 
ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. 
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a 
szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni. 
 
 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály 30.§ (1): 
 
30. §  (1) A szociális diagnózist a szociális diagnózist készítő esetmenedzser a 
(2) bekezdés szerinti adattartalommal, a szociál - és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter által e célra rendszeresített, Szociális Ágazati Portálon közzétett 
adatlapon készíti el. 
(2) A szociális diagnózis az egyén 
a) személyi állapotára és családi kapcsolataira, 
b) lakhatási körülményeire, 
c) egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára, 
d) mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire, 
e) kommunikációjára, személyes kapcsolataira, 
f) munkaerőpiaci státuszára, 
g) krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére, 
h) támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékére és 
i) számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására 
vonatkozó adatokat tartalmazza. 
(3) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis 
elkészítése során 
a) az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei 
meglétének vagy hiányának, valamint jogosultságának megállapítása, 
b) a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása, 
c) az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről 
vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő 
kapcsolatfelvételben. 
(4) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén 
elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj124id84a6
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munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk 
vonatkozó információk évenkénti aktualizálása 
 
15/1998. évi (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló jogszabály 1 melléklet:  
 
Ellátás                                                             Munkakör/fő 
Család-és Gyermekjóléti Központonként       szociális diagnózist készítő esetmenedzser 1 fő    
 
 
A munkakör teljes munkaidős, határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyos 
munkavállalóval tölthető be. Napi tevékenységét a család-és gyermekjóléti központ 
szakterület vonatkozásában végzi. Ellátási terület: Szentgotthárd Járás.                                            

  

 
 
 

 
 

 
 
A fenteikre hivatkozva Tisztelettel kérem Önöket, hogy a jogszabályi előírásokra tekintettel, 
az új kötelező szolgáltatási elem bevezetéséhez, a kérelmemet támogatni szíveskedjenek. 
Kérem, hogy az intézmény kötelező feladatainak ellátása érdekében, a plusz 1 fő státuszt 
biztosítani szíveskedjenek.  

Útiköltség szombathelyi munkavallóval, vonatbérlettel számolva: 
Bérlet: 40 000 Ft/hó
Kiküldetés: 25 000 Ft/hó
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Együttműködésüket köszönöm! 
 
Szentgotthárd, 2019. 05. 07.  

Tisztelettel:                                                                    
Uhor Anita 

                                                                                               intézményvezető  
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Tárgy: Gotthard-Therm Kft törzstőke megfelelése 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2019. május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2019. április ülésén a 70/2019. határozatával elfogadta a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságának törzstőke megfeleléséhez szükséges 
967 655 e/Ft – kötvénykibocsátásból származó kezességvállalóként vállalt összeg – 
biztosításáról. E dontés alapján kell megindítani a cégbírósági eljárást. Az eljáró jogi 
képviselő azzal kereste meg a Kft ügyvezetőjét, hogy a bejegyzéshez a testületi határozatnak 
az alábbi szövegezést kell  tartalmaznia.  A cégbírósági bejegyzéshez a határozati javaslatban 
leírt szövegezés elfogadása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti határozatot fogadja 
el! 
 

Határozati javaslat: 
 
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonát képező 

Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját – (mínusz) 979 
930 eFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel), osztalék kifizetése nélkül, a 2018. évi 
mérleget eszköz és forrás oldalon egyezően 2 910 456 eFt összegben elfogadta.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben hozzájárul a 2018. évi 
– (mínusz) 979 930 eFt adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő 
elhatárolásához, továbbá a 967 555 eFt összegnek tőketartalékba történő helyezésével. 
 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Gotthárd-Therm Kft. 
egyedüli tagja – törzstőkeemelést határoz el. A Ptk. 3:198. § (2) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel jelen határozatban rögzítésre kerül, hogy:  
a) a törzstőkeemelést 100 eFt (azaz Egyszázezer) forint nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással (követelés apportálásával) fogja a Képviselő-testület teljesíteni.  
A jegyzett tőke emelés forrása a Gotthárd-Therm Kft. kötvénykibocsátásának 
kezességvállalójaként fizetett összegből 967 655 eFt. 

b) A Ptk. 3:198 § (2) bekezdés d. pontjában előírtak okán rögzítésre kerül, miszerint 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az a személy, aki a nem 
pénzbeli hozzájárulás teljesítésére jogosult, de egyben köteles is. Az egyszemélyes 
társasági jelleg okán elsőbbségi joggal rendelkező személy nincs, és a kijelölt 
személyeknek a törzstőke-emelésben való részvételi arányáról sem kell határozni. 

c) A vagyoni hozzájárulás teljesítési ideje: 2019. április 25. 
d) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft. között 

„Tartozáselismerési és tartozásrendezési szerződés” elnevezésű okiratban foglaltakkal 
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egyetért és feljogosítja a polgármestert az Önkormányzat képviseletében történő 
aláírására.  

e) A társasági szerződés eddigi 4. pontja, melynek szövege: „A társaság törzstőkéje 
összesen 140.700.000,- Ft, amely 110.200.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.500.000,- Ft 
nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre 
került, az apportlista szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes 
egészében szolgáltatta. A törzstőke jelenlegi mértéke tartalmazza a 2018. április 25-én 
végrehajtott törzstőkeemelés összegét.” a Képviselő-testület – jelen alapító okiratot 
módosító – döntése alapján „A társaság törzstőkéje összesen 140.800.000,- Ft, amely 
110.300.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.500.000,- Ft nem pénzbeli betétből 
(apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre került, az apportlista 
szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes egészében szolgáltatta. A 
törzstőke jelenlegi mértéke tartalmazza a 2019. április 25-én végrehajtott 
törzstőkeemelés összegét.” szövegrészre fog változni. 

f) A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és 
intézkedéseket tegye meg.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 
 
 
Szentgotthárd, 2019. május 13. 
 
         Huszár Gábor  
         polgármester   
                          
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: A Rákóczi Szövetség kérelme a Magyar Iskolaválasztási 
Program támogatására 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Rákóczi Szövetség a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat (lásd: 1. sz. 
melléklet).  
 
A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja azt a célt szolgálja, hogy a 
határon túli magyar családok a helyi magyar iskolák választásával megőrizzék közösségük 
magyar nyelvét és kultúráját, illetve gyermekük számára többlettudást nyújtó intézményt 
választhassák. A Program segít abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolaválasztás a 
Felvidéken, Kárpátalján, a partiumi és erdélyi megyékben, a délvidéki szórványban, beleértve 
Horvátországot is. Ezt szolgálja Kárpát-medence szerte az óvodásokat és szüleiket megszólító 
iskolaválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási ünnepségek és a magyar újszülötteket 
köszöntő Gólyahír Program is. 
 
A Szövetség felkérése, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata is csatlakozzon a 
Program támogatói közé.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 
támogatásával csatlakozzon a Programhoz, illetve határozza meg azt is, hogy támogatásunkat 
mely régió vagy település részére kívánjuk felajánlani.  
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 
Szentgotthárd Város Önkormányzata is fontosnak tartja a határon túli magyarok 
helyzetét, élő kapcsolatot ápol a Hargita megyében lévő Szépvíz településsel is. A 
Program támogatásával hozzájárulunk a határon túliak magyar iskolaválasztásához. 

 
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  
A 2019. évi költségvetésben nem terveztünk ilyen kiadással.  

 
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A támogatott szervezetnek a támogatás elosztásáról, felhasználásáról el kell 
számolnia, így nyomon követhető, hogy mire fordítják a támogatást. 

 
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatás esetén, így itt is kockázat lehet, hogy nem a megfelelő módon 
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele, viszont mindkét esetben van 
következménye az elmaradásnak.  

 
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
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A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programját kevesebb támogatásból 
tudja megvalósítani, ezáltal kevesebb határon túli magyar család részesül 
támogatásban.  

 
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogatási szerződés megkötésének ügyintézése illetve az elszámolás kontrollja. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

Magyar Iskolaválasztási Programját megismerte és támogatja azt: a Szövetség részére 
………e/Ft Ft támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés ………….. terhére, azzal, hogy a 
támogatást a ………………régió VAGY ……………. település számára ajánlja fel.  
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2019. június 30. 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezet hiányában nem 

tudja támogatni a Rákóczi Szövetség kérelmét, nem csatlakozik a Programhoz. 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
Szentgotthárd, 2019. május 20. 
 
                               Huszár Gábor 
                                polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével pályázatot hirdet Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a következő pályázati alcélokkal: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
(továbbiakban: intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális – kapacitásbővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban: óvodafejlesztés),  
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)  
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.  
 
A pályázat keretében  

- az a) pont szerinti, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására maximálisan 30 millió Ft, 

- a b) pont szerinti Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre 20 
millió Ft, 

- a c.) pont szerinti fejlesztésekre 10 000 fő lakosságszám alatti településeken 15 millió 
Ft támogatás igényelhető maximálisan. 

 
Az elbírálás során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, 
felújítások (nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés).  
 
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Mivel a támogatási 
intenzitás meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető 
támogatás maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 
50%-a. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. 
 
A pályázatot 2019. május 31-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2019. szeptember 16-ig, 
de legkésőbb 2019. október 16-ig születik döntés.) 
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A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 
 
Az előzetes egyeztetések alapján a pályázati felhívással kapcsolatban az a) pont szerinti 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán a 
Kolostorépület (Széll Kálmán tér 11.) keleti homlokzata, illetve délkeleti sarokrésze 
ablakainak felújítására nyújtanánk be a pályázatot az alábbiak szerint. Az ablakok 
elkészítésére és a kapcsolódó kőműves és festési feladatok elvégzésére helyi vállalkozóktól 
kértünk be árajánlatot: László Tibor asztalos vállalkozótól (az ablakok elkészítésére) és a 
SZET Szentgotthárdi Kft.-től (kapcsolódó kőműves munkák elvégzésére). 

 
Megnevezés Nettó ár Bruttó ár 

A kolostorépület keleti homlokzatán és délkeleti sarkán 
található ablakok felújítása, köztük az irodák, a 
refektórium és az emeleti tanácsterem ablakainak 
felújítása, valamennyi ablak esetében az egyik szárnyon 
hőszigetelt üveg beépítésével, az alsó szinten az 
ablakrácsok felújítására is kiterjedően.  

17.413.704,- Ft 22.115.404,- Ft 

 
A felsorolt felújítások megvalósításához kapcsolódóan a tavaly hasonló tartalommal 
benyújtott, de forráshiány miatt elutasított pályázat kapcsán elkészültek a tervek, amelynek a 
költsége az idei pályázatban a pályázati kiírás értelmében nem elszámolható, de nem is merül 
fel újra. Az örökségvédelmi engedélyt a kivitelezésre a tavalyi évben megszereztük. Egyéb 
járulékos költség a műszaki ellenőr alkalmazásának költsége lesz: bruttó 250.000, - Ft.  
 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása építési beruházás esetén csak nettó 25 millió Ft 
beruházási érték felett szükséges. 
 
Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 22.365.404,- Ft a 
következő megosztásban: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Ablakok felújítása  22.115.404,- Ft 11.057.702,- Ft 11.057.702,- Ft  
Műszaki ellenőr 
költsége 250.000,- Ft 125.000,- Ft 125.000,- Ft 

ÖSSZESEN: 22.365.404,- Ft 11.182.702,- Ft 11.182.702,- Ft 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kolostorépület nyílászárói rendkívül rossz 

állapotban vannak, az ablakszárnyak rosszul illeszkednek, a megfelelő hőszigetelés 
hiánya miatt magasak a fűtési költségek. 

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot vagy a szükséges 
felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az Önkormányzatnak vagy 
várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásra. 
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- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak-e: az önrésszel tervezett az Önkormányzat, 10.048.025,- forintot 
állított be erre a projektre a 2019. évi költségvetésben. 

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok fenntartásával – kell használni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), 
b) és c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiak szerint: a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (volt ciszterci kolostor, 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. hrsz. szentgotthárdi 26) keleti homlokzatán és 
délkeleti sarkán található 28 db ablak felújítására és hőszigetelésére: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

A kolostorépület kelti 
homlokzatán és 
délkeleti sarkán 
található 28 db ablak 
felújítása és 
hőszigetelése 

22.115.404,- Ft 11.057.702,- Ft 11.057.702,- Ft 

Műszaki ellenőr 
költsége 250.000,- Ft 125.000,- Ft 125.000,- Ft 

 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
11.182.702,- Ft összegben biztosítja a 2019. és 2020. évi költségvetés terhére. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 31. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 
Szentgotthárd, 2019. május 20.                                                                                                        

   Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Leader pályázati lehetőség – a színház fejlesztésére 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent az Őrség Határok Nélkül LEADER helyi akciócsoport által kiírt „Élhető Vidékért - 
Települések közösségi célú fejlesztése”, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú felhívás a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül. A felhívás célja olyan helyi, térségi, települési szintű 
közcélú, kulturális kezdeményezések támogatása, amelyek elősegítik a településeken, 
térségben élő generációk, csoportosulások találkozási, informálódási, együttműködési 
lehetőségeik megvalósulását, vonzóvá teszik a települést, faluképet, térséget és hozzájárulnak 
a szabadidő hasznos eltöltését biztosító feltételek megteremtéséhez. Mindemellett fontos cél a 
térségi/települési értékek megőrzése, amely a térség múltjához, hagyományaihoz tartozik és a 
vidék vonzerejét növelik. A felhívás azon fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek 
elsősorban helyi (települési) jelentőségűek, hozzájárulnak a településképet javító, valamint 
egyéb közösségi célú fejlesztésekkel a vidéki élet vonzerejének növeléséhez. 
 
Benyújtási időszak: 2018. február 05-től – 2019. június 30-ig 
A támogatás mértéke: minimum 500.000,- Ft, maximum 5.000.000,- Ft  
Támogatási intenzitás: 75%  
Önerő: 25%  
Előleg: jelen felhívás keretében beruházást tartalmazó támogatott projektek esetében van 
lehetőség előleg igénylésére. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető 
támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a. Egyszeri 
elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető. 
Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezését követő 5 évig 
 
Választható önállóan támogatható tevékenységek: 
Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 
Településképet, közösségi életet 
meghatározó fejlesztések 

A településkép szempontjából és/vagy a 
település közösségi életét meghatározó 
fontos épületrészek, építmények és 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségeik és 
létesítményeik, használati térelemek, (pl. 
emlékmű, kereszt, emlékhely, harangláb stb.) 
felújítása, kialakítása 

Települési tájékozódást elősegítő 
fejlesztések 

A települést bemutató, a településen való 
eligazodást segítő információs, tájékoztató 
táblák beszerzése 

A szabadidő hasznos eltöltését elősegítő, 
közösségi életet meghatározó fejlesztések 

Közösségi célú, a szabadidő hasznos 
eltöltését biztosító fejlesztések megvalósítása  

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Tájékoztatási és nyilvánossági 

tevékenységek az ÁÚF alapján 
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 
Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően 
legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 
 
 
A BENYÚJTANDÓ PROJEKT: 
 
Ugyanezen pályázati ablakon Önkormányzatunk már nyújtott be pályázati projektet a mozi 
felújítására (nézőtéri ajtók cseréje, filmklub programok), ezért - az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően - jelen előterjesztésben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által benyújtandó 
projektről esik szó. Az Egyesület a fent ismertetett pályázati konstrukcióban a Színház alsó 
szinten lévő két öltözőnek és a hozzá tartozó szociális blokkjainak a felújítására, 
valamint az elavult színházi hangtechnikai eszközök beszerzésére igényelne támogatást. 

 A szociális blokkok felújítása alatt a következők valósulnának meg: falfelületek 
festése, meglévő ajtótok, valamint ajtólapok lefestése, szaniterek cseréje (öltöző + 
vizesblokk), vizesblokk padlóburkolat és csempeburkolat felújítása, lámpa és 
kapcsoló cserék, radiátor szelepcsere, villany; víz -és szennyvízvezetékek 
cseréje. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem elegendő a felsorolt elemek 
megvalósítására, úgy csak egy öltöző és hozzá tartozó szociális blokkjának felújítását 
vállalnánk. 

 A hangtechnika korszerűsítésére a következő fejlesztéseket szeretnék: a teremben a 
hangkép opcionálása, a négyutas rendszer kialakítása a kor követelményeinek 
megfelelően,  multimédiás lejátszó beszerzése. Fénytechnikai park fejlesztése, a 
színház szcenikai A++-os energiahatékonyságának megfelelően 350 wattos ledes 
fejgép beszerzése, mely DMX üzemkörben is szabályozható. A fentiek alapján a 
hangtechnikai eszközök a következők lennének: 2 db 900 W-os aktív hangfal, 2 db 
1000 W-os aktív mélynyomó, 1 db Denon bejátszó eszköz és 1 db Eurolite fejgép.  

 
Az árajánlatkérések folyamatban vannak, az Egyesület a maximális 5 millió Ft támogatási 
összegre kíván pályázni, melynek önereje: 1.250.000,- Ft. Ennek mentén a projekt 
költségvetése – a projekten belül előírt arányoknak megfelelően és egyelőre hozzávetőlegesen 
- a következőképpen alakulna: 
 

Tevékenység Teljes összeg* Támogatás összege* Önerő* 
Öltözők és szociális 
blokkok felújítása 

3.750.000,- Ft 3.000.000,- Ft 750.000,- Ft 

Hangtechnikai 
eszközök beszerzése 

2.470.000,- Ft   1.976.000,- Ft 494.000,- Ft 

Nyilvánosság 30.000,- Ft 24.000,- Ft 6.000,- Ft 
Összesen: 6.250.000,- Ft 5.000.000,- Ft 1.250.000,- Ft 
*bruttó összeg 
 
A fenti összegek az árajánlatkérések alapján még változhatnak. Önkormányzatunktól az önerő 
biztosítását kéri a pályázó. 
 

 



 
71 

HATÁSVIZSGÁLAT: 
 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 
A színház művész öltözői közül a felső szinten lévő öltözők és hozzá tartozó 
vizesblokkok felújításáról tavaly gondoskodott az Önkormányzat. Az alsó szinten lévő 
ugyanezen helyiségek felújítása azonban továbbra is várat magára. A helyiségek 
állapota mielőbbi beavatkozást igényel. Az épület Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának tulajdona, tehát ha a pályázaton az Egyesület nyer, akkor az 
önkormányzati vagyon értékmegőrzésére kerül majd sor. Az önrész biztosításával, ha 
áttételekkel is, de a saját vagyonunk állagának megőrzését segítjük. A színház 
hangtechnikai fejlesztése is jó ideje megoldásra váró feladat. Jelen felhívás keretében 
ezen fejlesztéseket részben meg lehetne valósítani.   

 
8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  
Az Egyesületnél az önrész nem áll rendelkezésre. A megvalósításhoz szükséges saját 
forrás, illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét az Önkormányzat 
költségvetésében kellene megtalálni. A döntés végrehajtásához szükséges egyéb 
feltételeket az Egyesület tudja biztosítani.  

 
9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 
 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Nem releváns. 

 
11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az öltözők és a hozzájuk tartozó szociális blokkok felújítását és a hangtechnikai 
eszközök beszerzését a tulajdonos Önkormányzatnak vagy az üzemeltető 
Egyesületnek kell majd a közeljövőben megvalósítani saját forrásból. 

 
12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, Támogatáskezelővel folytatott konzultáció Őriszentpéteren, sikeres 
pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, megvalósítás, 
elszámolás. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot nyújtson be 
az „Élhető Vidékért - Települések közösségi célú fejlesztése”, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú 
pályázati felhívásra a 15 hrsz-on található szentgotthárdi színház fejlesztésére vonatkozóan. 
Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 
legfeljebb 1.250.000,- Ft önerőt a pályázó Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára a 2019. 
évi költségvetés terhére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
Szentgotthárd, 2019. május 20. 
 
                                                                                                                Huszár Gábor 
                                                                                                                 polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Tárgy: Súlykorlátozás felülvizsgálata Farkasfa településrészen 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2019. május 30-i ülésére 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. októberi ülésén 
részletesen foglalkozott az önkormányzati útjaink forgalmi rendjével.  
 
Ezen az ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a farkasfai településrész Fővég és Kiserdő 
utcáinak súlykorlátozását. 
Már az akkori előterjesztésben is ismertettük, hogy lakossági jelzést kaptunk nagy 
mennyiségű fa kiszállításáról a fent említett utcákban. A szállítások főként a Fővég utca 
aszfaltos burkolatában és az út menti árkokban okoznak nagy kárt. A farkasfai lakosok jelzése 
és kezdeményezése, illetve saját helyszíni tapasztalatunk alapján a Fővég utca állagának 
védelme, illetve további állagromlásának megakadályozása érdekében ideiglenes közútkezelői 
intézkedésként 5 tonnás súlykorlátozást rendeltünk el. Ezek a kis teherbírású utak nem 
alkalmasak ilyen nagy súlyú speciális erdészeti járművek közlekedésére. A tábla kihelyezését 
követően az utcában lakók többsége által aláírt beadvány (1. számú melléklet) érkezett 
hivatalunkba  melyben sérelmezték az 5 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezését, továbbá 
bejelentést tettek a Vas megyei Kormányhivatalnál, valamint jelezték hogy az intézkedéssel 
nekik okozott kár miatt kártérítést fognak tőlünk követelni. Az ideiglenes közútkezelői 
intézkedést felfüggesztettük, a súlykorlátozó jelzőtáblákat eltávolíttattuk.  
Az ott lakó aláírók azzal érvelnek, hogy a mezőgazdasági járműveik meghaladják ezt a súlyt, 
ellehetetlenül a földjeik művelése illetve a termény hazaszállítása, de akár építőanyag vagy 
más nagyobb súlyú szállítmány házaikhoz szállítása is. A másik oldala ennek, hogy korlátozás 
hiányában semmilyen hatósági intézkedést nem lehet tenni (pl.: a nagysúlyú járművek 
behajtásának megakadályozására). 
 
A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban az a döntés született, hogy 5 tonnás 
tengelyterhelés-korlátozást kell elrendelni a Fővég és Kiserdő utcákban. 
A tábla azt jelzi, hogy az úton olyan járművel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése - 
bármelyik tengelyén - a táblán megjelöltnél nagyobb. Ennek ellenőrzése mérések nélkül 
gyakorlatilag lehetetlen. A tengelysúly mérésekhez pedig nem rendelkezünk megfelelő 
infrastruktúrával, így betartatni sem lehet. A T. Képviselő-testület az októberi ülésén 
képviselői felvetésre - előzetes vizsgálat lehetősége és szakértői vélemény kikérése nélkül - 
fogadta el a határozatot.  
 
A képviselő-testületi döntést követően a jogszerűség és betarthatóság érdekében közlekedési 
szakértő véleményét is kikértük, aki 7,5 tonnás össztömeg korlátozás elrendelését 
javasolja, kivéve engedéllyel kiegészítő táblával a probléma megoldására. Így nem rónánk 
felesleges adminisztrációs terhet a lakosságra, a tűzifa, a termény stb. szállítmányozása előtti 
engedélykérésekkel, mivel a lakosságnál „rendszeresített” szállító eszközök, rakománnyal 
együtt sem lépnék túl ezt a korlátozást, viszont a nagy tömegű erdészeti gépek, építőanyag 
szállítójárművek behajtása kontroll alá kerülhetne.  
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A súlykorlátozás elrendelése azt jelenti, hogy a közútkezelő megtagadja ezekre a szakaszokra 
a behajtást, ha a súlykorlátozást túllépő szállítmány megbontható, vagy más közlekedési 
eszközzel is továbbítható, illetve időjárás függvényében engedi ezekre az utakra történő 
behajtást. Jogszabályi előírás alapján többek között a súlykorlátozást abban az esetben kell 
elrendelni, ha az út kiépítettsége, műszaki állapota, illetve teherbírása a meghatározott 
tömeget meghaladó jármű közlekedését nem teszi lehetővé. A súlykorlátozás lényege, hogy 
be lehet hajtani a korlátozással érintett útszakaszokra, csak ebben az esetben közútkezelői 
hozzájárulást (behajtási engedélyt) kell kérni a nagytömegű járművel közlekedőknek, amelyet 
nemcsak egyszeri alkalomra, hanem hosszabb időtartamra is ki lehetne adni (pl.: éves 
időszakra) de az útpálya meghibásodása esetén a helyreállítás költségei az engedéllyel 
behajtótól követelhetők. 
 
A Fővég utca mellett az előzetes lakossági kérelemben a Kiserdő utcai szakaszra is kérték a 
súlykorlátozás elrendelését. A Kiserdő utcával szemközti, hasonló paraméterekkel rendelkező 
(kavicsolt felületű) Zsilavek úton jelenleg is érvényben van 5 tonnás súlykorlátozás. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 
tulajdonú utak forgalmi rendjével, kapcsolatos döntés meghozatalát. 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd Farkasfa 
városrészen, a Fővég, illetve a Kiserdő utcákban 5 tonnás tengelyterhelés-korlátozás 
visszavonásával, valamint egyetért a Fővég, illetve a Kiserdő utcákban „kivéve engedéllyel” 
kiegészítő táblával ellátott 7,5 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz 
szükséges fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.   
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Szentgotthárd, 2019. május 17. 

                                                                                      
 Doncsecz András 
 városüzemeltetési vezető 
 
Ellenjegyezte:  
                    Dr. Dancsecs Zsolt 
                               jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 
2019.05.29-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          217.493 Ft 
Ebből: személyi jutt.            182.000 Ft 
 munkaa.terh.jár.  35.493 Ft 
Járóbetegek gyógyító gondozás          174.470 Ft 
Ebből: személyi jutt.   146.000 Ft 
 munkaa.terh.jár.    28.470 Ft 
Eü. laboratóriumi szolgáltatás          119.978 Ft 
Ebből: személyi jutt.            100.400 Ft 
 munkaa.terh.jár.  19.578 Ft 
Képalkotó diagnosztika                 9.082 Ft 
Ebből: személyi jutt.   7.600 Ft 
 munkaa.terh.jár.  1.482 Ft 
Fizikoterápiás szolgáltatás             32.026 Ft 
Ebből: személyi jutt.            26.800 Ft 
 munkaa.terh.jár.  5.226 Ft 
Család – nővédelem eügondozás            48.756 Ft 
Ebből: személyi jutt.            40.800 Ft 
 munkaa.terh.jár.  7.956 Ft 
Ifjúság eü.gondozás              62.977 Ft 
Ebből: személyi jutt.   52.700 Ft 
 munkaa.terh.jár.  10.277 Ft 
 
Móra F. Városi Könyvtár                   71.702 Ft 
Ebből: személyi jutt.    60.000 Ft 
 munkaa.terh.jár.   11.702 Ft 
 
Fedezete: 
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    736.484 Ft 
Ebből: kötelező feladat             183.435 Ft 
 nem kötelező feladat     553.049 Ft 
 
2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2019. évi kulturális illetménypótléka 
Móra F. Városi Könyvtár                    947.397 Ft 
Ebből: személyi jutt.     792.800 Ft 
 munkaa.terh.jár.    154.597 Ft 
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Múzeum                                169.211 Ft 
Ebből: személyi jutt.     141.599 Ft 
 munkaa.terh.jár.      27.612 Ft 
 
Fedezete: Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.              1.116.608 Ft 
Ebből: kötelező feladat     1.116.608 Ft 
  
3. A 10/2019. (IV.26) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2018 évi zárszámadás  
alapján pénzmaradvány rendezése. 
A./Móra F. Városi Könyvtár    
Elvonások és befiz.                                                     684.011 Ft 
Központi könyvtár                            3.398.275 Ft 
Ebből: személyi jutt.  210.000 Ft 

munkaad.terh.jár   62.600 Ft 
dologi kiadás    50.000 Ft 
beruházás          3.075.675 Ft 
  

Múzeum                   787.500 Ft 
Ebből: személyi jutt                  40.000 Ft 

dologi kiadás    70.000 Ft 
beruházás  677.500 Ft 

Fedezete 
Előző évi költségv.maradvány                4.869.786 Ft 
 
B./ Rendelőintézet   
Elvonások és befiz.                15.603.788 Ft 
Járóbeteg gyógyító szakellátás                   14.082.706 Ft 
Ebből: dologi kiadás       227.696 Ft   

beruházás   13.855.010 Ft 
Járóbeteg gyógyító gondozás  /dologi kiadás/      426.750 Ft 
Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/                 332.218 Ft 
Képalkotó diagnosztika /dologi kiadás/         60.000 Ft  
Fogorvosi alapellátás /beruházás/        194.990 Ft 
Család- és nővédelmi egészségügyi gond./beruházás/     277.470 Ft 
Ifjúság – egészségügyi gondozás /beruházás/      100.000 Ft 
EFI Iroda fenntartása /dologi kiadás/       263.556 Ft 
Foglalkoztatás hely.tám. (Hosszab időt.közfogl.)      178.958 Ft 
Ebből: személyi jutt.          163.060 Ft 
 munkaad.terh.jár.           15.898 Ft 
 
Fedezete 
Előző évi költségv.maradvány              31.520.436 Ft 
 
C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   
Elvonások és befiz.                  1.550.203 Ft 
Önkorm.igazg.tev.                  7.829.062 Ft 
Ebből: személyi jutt.      6.551.000 Ft 
 munkaad.terh.jár.     1.278.062 Ft 
Foglalkoztatás hely.tám. (Hosszab időt.közfogl.)     179.685 Ft 
Ebből: személyi jutt.          163.060 Ft 
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 munkaad.terh.jár.           16.625 Ft 
Fedezete 
Előző évi költségv.maradvány              9.558.950 Ft 
 
 
D./ Önkormányzat 
Város és községgazd.szolg /dologi kiadás/             23.064.618 Ft 
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.fel.            21.907.000 Ft 
Ebből: dologi kiadás         8.640.000 Ft 
 beruházás       13.267.000 Ft 
Belterületi vízrendezés /Felújítás/                       10.000.000 Ft 
Út építés /Felújítás/                  1.454.000 Ft 
Játékvár óvoda bővítése   
86/2019.sz.hat Pótmunka (beruházás, felújítás)             13.340.747 Ft
   
Sztg és Térsége Önkormányzati Társulás               1.400.000 Ft 
Városi Gondozási Központ (egyéb műk.c.kiad) 76/2019 sz.hat. 
 
Tartalék                    140.251.452 Ft 
Ebből: Viziközmű számla /szennyvíz/                              37.865.915 Ft 
 Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet                    90.163.303 Ft 
 Pályázat – Európa a polgárokért program 15/2019 sz.hat 1.930.653 Ft 
 Pályázat – Kerékpárral 7 határon át 37/2019 sz.hat     100.000 Ft  
 Pályázat – Térségi turisztikai attrakciófejl. 34/2019 sz.hat 7.191.581 Ft  
 Hopplá Fesztivál 48/2019 sz.hat               3.000.000 Ft 
 
Fedezete               362.943.812 Ft 
Előző évi költségv.maradvány             345.105.810 Ft 
Intézményektől elvonás     17.838.002 Ft 
Ingatlan értékesítés            - 151.525.995 Ft 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
Lakbér emelés esetén a tervezett 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. május 20. 
       

 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 
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 4.543.914.081 Ft azaz négymilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-
kilencszáztizennégyezer-nyolcvanegy forintban 
b) bevételi főösszegét 4.543.914.081 Ft azaz négymilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-
kilencszáztizennégyezer-nyolcvanegy 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     2.325.852.264 Ft 
a) Intézményi működési bevételek:             437.854.717 Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.300.000.000 Ft 
c) Működési támogatások:              395.254.545 Ft 
d) Egyéb működési bevételek:             192.743.002 Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek       440.304.029 Ft 
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           66.733.335 Ft 
b) Felhalmozási támogatások                             0 Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek          373.570.694 Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.                    267.000 Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.766.423.293 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. 



 
82 

 
 
(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 2.115.297.709 Ft-ot 
b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2.234.126.873 Ft-ot 
c) támogatások kölcsönök nyújtására          182.000  Ft-ot 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 185.918.352 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  454.983.819 Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  97.438.578 Ft 
c) dologi kiadások előirányzata  797.459.897 Ft 
d) egyéb működési kiadásra  745.305.415 Ft 
 ebből   
da) műk. célú peszk átad. államh belülre       681.126.415 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 64.179.000 Ft  
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20.110.000 Ft 
 Működési kiadások összesen:     2.115.297.709 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 182.918.352 Ft összegben, az alábbiak szerint 
 
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
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a) Pályázati pénzek 9.222.234 Ft 
b) Viziközmű számla       37.865.915 Ft 
c) Egyéb kötött felhasználású pénzk. 135.830.203 Ft 
   
   
   
   
   
„ 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 395.254.545 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 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 2019. …….. 
  
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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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. 
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat 

 
 
 
 
 
 

 Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző 
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása vagy új rendelet elfogadása 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2019. 05. 30-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Ennek az Előterjesztésnek két, egymástól elkülönülő része van (I. és II. rész) – ezekhez 
kétféle rendeletalkotás kapcsolódik. A döntéshozatal során vagy az első résszel és a hozzá 
kapcsolódó tervezettel vagy a másodikkal és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezettel  kell 
foglalkozni – a két rész egymással nem vegyíthető.  
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 
határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. 
 
Utoljára 2018. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, 
ekkor fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér 
általános mértéke (szociális bérlakásoknál) 174.-Ft/m2-ről lett megemelve a nyugdíj emelés 
mértékével azonosan, 3,8 %-kal  a jelenlegi 184 Ft/m2-re. Amennyiben a T. Testület a 
meglévő önkormányzati rendelet szerinti bérleti díjakat kívánja módosítani, akkor az 
előterjesztés II. részét kell figyelembe venni és a meglévő rendeletet kell módosítani.  
 
A rendszeres lakásügyi megbeszéléseken azonban előtérbe került a lakbérek 
megállapításának, ill. az erről szóló rendeletünk átdolgozásának, egyszerűbbé és átláthatóbbá 
tételének az igénye, mely alapján a jelen előterjesztés I. része szerint egy új rendelet kerülne 
megalkotásra, ezzel  a lakbérek korrekciója is megtörténne. .  
 
Mindezek segítéseképpen A lakbérek megállapításáról szóló jelenleg hatályos 15/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet az Előterjesztés  1. sz. mellékletben megtalálható. 
 

I. Új rendelet alkotása esetén: 
Az ingatlankezelő SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője is szorgalmazta azt, hogy új 
lakbérrendelet kerüljön  bevezetésre, melyre javaslatot is tett. Véleményünk szerint is szükség 
van a meglévő rendszer átdolgozására, melynek nem titkolt célja, hogy a szociális alapon 
kiadott összkomfortos lakások és a költségelven és piaci alapon kiadott lakások bérleti díjai 
növekedjenek. A SZET-nek szüksége van a bevételek növelésére. A meglévő bérlakás 
állományunk egy Szentgotthárdnyi településen igen magas, hiszen korábban úgy döntöttünk, 
hogy nem azt az utat választjuk, hogy eladjuk szinte az összes lakásunkat mint számos város 
tette és nem bajlódunk tovább a bérlőkkel, a lakásállomány fenntartásával vagy 
karbantartásával. Azt választottuk, hogy a lakásvagyont megtartjuk, és megpróbáljuk azt 
minél gazdaságosabban és hatékonyabban kezelni. Minél több lakást kiadunk piaci alapon, a 
bérleti díjból befolyó bevételeket minél nagyobb mértékben visszaforgatjuk a 
lakásállományra, amikor csak lehet gyarapítjuk lakásaink számát, illetve a kintlévőségek 
behajtása érdekében is egy hatékonyabb rendszert alakítunk ki.  Ezen rendszer elemeit 
kitaláltuk és el is kezdtük működtetni, a hatékonyságot meglátásunk szerint rontja a még 
1995-ben elfogadott lakbérrendelet, mert egyes elemei nehezen illeszkednek a mi mai 
elképzeléseinkhez. Ezért született a 2. számú mellékletben olvasható rendelettervezet.  
 
A lakásállomány legtöbb lakása olyan, amely folyamatos ráfordítással megfelelő szinten 
tartható – ehhez azonban többek között arra van szükség, hogy megfelelő bérleti díj folyjon 
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be, amiből a lakások fenntartása, korszerűsítése finanszírozható. Ennyi lakás hasznosításából 
jól látszik, hogy sokkal több bevételt kellene realizálni.   
 
A tervezet a lakbérek mértékét táblázatba foglaltan, átlátható módon, csak néhány korrekciós 
tényező alapján határozná meg - csak az ingatlan állapotát, komfortfokozatát és a 
jövedelmi viszonyokat veszi figyelembe - az egyéb szorzószámokat - amelyek jelentősen 
bonyolítják, nehézkessé és nehezen átláthatóvá teszik az egész rendszert -  nem (emelet, fűtési 
mód, városon belül elhelyezkedés).  
Ehhez két táblázat készült ami a rendelet mellékletét képezi.  
A másik lényeges változás, hogy megszűnne az úgymond „kedvezményesebb piaci alapú 
bérbeadás” lehetősége, ami a jelenlegi rendszer szerint (rendelet 4. § (4) bekezdése) a 
szociális alapon megállapított bérleti díj 3-szorosának megfelelő összeg.  
Ezzel elérnénk, hogy Szentgotthárdon olyan egyedülálló átlátható rendszer alakulna ki a 
bérlakás-piacon, melyben jelen vannak a nem önkormányzati bérlakások - a teljesen 
„szabadpiaci” lehetőségek”, az önkormányzati szabályozott de teljesen átlátható piaci 
körülmények, valamint a szociális illetve az ezekből kinövő költségvelven bérelt lakások 
rendszere. A javasolt változtatás elfogadása esetén az önkormányzat által szabályozott piaci 
körülmények is teljesen átláthatók: nem torzítják azokat kedvezményre jogosító elemek – pl. a 
piaci alapon lakást bérlők személyes és szociális körülményei. Csak hogy egy példát 
mondjunk: sok vitára adott okot, hogy egy piaci alapon lakásra pályázó valóban jogosan 
jelentkezik-e a kedvezményes piaci (3-szoros bérleti díj) lakbérre egyedülállóként? Valóban  
egyedülálló volt-e olyankor,  amikor bár addig együtt élt valakivel,  ám a kedvezményes 
bérleti díj lehetősége miatt a pályázatban már egyedülállónak tüntette fel magát, aztán a 
kedvezményes bérleti díjra jogosító szerződéssel a zsebében visszaköltözött hozzá a társa – 
mindezt viszont a rendszer nem tudta követni, még inkább nem tudta bizonyítani – 
ugyanakkor a lakásra befolyó bérleti díj kevesebb lett. Számos ilyen példa mondatja azt, hogy 
ezen a területen egyetlen tényező lehet csak: az ötszörös bérleti díj vállalása.  
 
 
Ha a Testület az új rendeletet elfogadja, abban a jelenlegi rendszerhez képest a rendelet 
elfogadásakor már kedvezményes (3-szoros) bérleti díjat fizető, öregségi nyugdíjjal 
rendelkezőknél a bérleti szerződés meghosszabbítása esetén maradhatna továbbra is a 
kedvezményes bérleti díj. A többi kedvezményes piaci bérleti szerződés lejárta után a 
szerződés nem hosszabbítható meg, csak új bérleti szerződés köthető már csak ötszörös bérleti 
díj vállalása esetén.  
 
Jelenleg a  Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke184.-
Ft/m2 komfortos lakások esetében, amihez hozzáadódnak a rendelet 5. §-a szerinti korrekciók.  
A mostani, új leképezéssel 3 excel táblát tartalmazó kalkulációt is mellékeltünk (elérhetők a 
következő linkre kattintva:  

 
http://archiv.szentgotthard.hu/!test/lakber_mellekletek.zip  
 

 melyek közül az 1. a jelenlegi lakbérekhez igazodó kalkulációt mutatja, a 2. az inflációval 
történő 2,8 %-os emelést, a 3. egy 10 %-os emelést mutat be.  Az inflációval történő emelés 
mindenképpen szükséges lenne a bevételek értéken tartása végett. 
Az látható a táblázatokból, hogy bizonyos esetben az új számítás végett valahol csökkenne a 
bérleti díj, de az a rendeletben szabályozva lenne, hogy a jelenlegi rendelet alapján fizetett 
bérleti díj nem csökkenhet.  
 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/lakber_mellekletek.zip
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Az Új rendelet a 2. sz. mellékletben található. 
 

Előzetes hatásvizsgálat: 
Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása:  
Társadalmi: Az összes lakásbérlőre kihat, hiszen az emelés a bérlőknél többletkiadást jelent. 
Emiatt a bérleti díj emelkedése többnyire elégedetlenkedéssel járhat, de járhat ez azzal is, 
hogy a bérlők ezáltal magasabb szolgáltatást várnak el, köztük olyanokat is, amelyek az ő 
feladatuk (pl. csepegő csap javítása - ingyen.), s azt többen is nehezen veszik tudomásul, hogy 
ők a piaci körülményekhez képest egy jóval kedvezőbb rendszerben bérlik a lakást. Továbbá 
az emelés egyik következménye lehet, hogy  a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem fizetők 
esetében  még jobban nő a tartozás.  
Nem utolsó szempont, hogy az emelés mértéke a piaci alapon bérbe adott lakásoknál 
hatványozódik. 
Gazdasági, költségvetési hatása: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent.  
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár 
csak egyszeri hatás ez: a bérleti szerződések lakbér mértékére vonatkozó részének módosítása 
szükséges. 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  
A bérleti díjak a piaci változásokat nem követik.  

 
II. Meglévő rendelet módosítása a korábbi évekhez hasonlóan: 

 
Ha a T. Testület nem támogatja az I. fejezet szerinti  új rendelet megalkotását, akkor a 
meglévő rendelet módosítása szükséges a korábbi évekhez hasonlóan a jövedelmekhez és az 
inflációhoz igazodóan. 
 
Mint ahogy írtuk, 2018. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának 
módosítására, ekkor fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. 
A havi lakbér általános mértéke (szociális bérlakásoknál) 174.-Ft/m2-ről lett megemelve a 
nyugdíj emelés mértékével azonosan, 3,8 %-kal  a jelenlegi 184 Ft/m2-re. 
 
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 
határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A 
KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke 2,8 % volt, amely  alapján ezen mértékű emelés 
esetén a havi lakbér általános mértéke 189,152.-Ft/m2 lenne. 
Ha emelés mellett döntene a testület, akkor figyelembe vehető szempont lehet a 
nyugdíjak emelésének mértéke 2,7 %*. Ha ennyivel emelnénk az alaplakbér mértékét 
akkor az 184.-Ft-ról 189.-Ft/m2-re történő emelkedést jelent. 
*forrás: 40/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. 
január havi emeléséről 
Tehát idén szinte mindegy, hogy az infláció, vagy a nyugdíj emelés mértéke az irányadó 
a két tényező kis különbsége miatt. (A kerekítést javasolnánk 190.-Ft/m2-re.) 
 
A rendelet módosításra a lehetőség adott. 
A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző 
mértékű lakbérek.  
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A lakásbérleti díjak között vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva,  ezek a 
bérleti díjak – a  rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak 
és elsősorban a rendeletben rögzített korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.  
  
 

Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása 
 
Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci 
alapon van bérbe adva.  
 
A rendelet részét képezi, hogy a szociális alapon megállapított bérleti díj a megállapított 
jövedelem szinttől függően emelekedik (ill. ez dönti el részben, hogy ki jogosult szociális 
bérlakásra) és a költségelven bérbe adott lakásoknál is mértékadó tényező. 
A rendelet 4.§ (2) bekezdése: 
„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem meghaladja a 101.770,- Ft-ot, vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 
29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 
korrekcióval számított értéket, 127.213.- Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet 
táblázatában foglalt korrekciókkal módosul. 

„1. melléklet 
a 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
A havi lakbér általános mértékének korrekciói jövedelemhatár túllépés esetén 

 
 A B 
1 Amennyiben a jövedelmi határok a 4. § 

(1) bekezdése szerinti mértéket 
meghaladják… 

A havi általános lakbér emelésének 
mértéke a 4. § (1) bekezdése szerinti 
lakbérhez képest: 

2 0 -10.000,-                    Ft-tal 50 % 
3 10.000 - 20.000,-         Ft-tal 70 % 
4 Több, mint 20.000,-     Ft-tal  100 % 

 
 
 
A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem 2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi 
nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak 
emelkedtek fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint 
eltörlésre került, helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a 
nyugdíj emeléseket figyelembe vette.(ezek 1-3%-os emelések voltak.)  
Ez a rendszer működött a 2016-ig, akkor ugyanis a minimálbér 7%-os emelésével a 
minimálbér elkerülte a szociális szintet, tehát a minimálbéren foglalkoztatottak nem lettek 
volna jogosultak szociális bérlakásra, ezért a Testület 2016-ban  a minimálbérhez hasonlóan 
7%-kal emelte, azutáni években pedig a netto minimálbér  + 10.000.-Ft összeg mellett 
döntött. Idén is javasoljuk ezen módszer alkalmazását.: netto minimálbér:* 99.085.-Ft + 
10.000.-Ft 
*http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli041.html 
* http://www.vasarlocsapat.hu/_kalkulator/_ber/minimalber.shtml 
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Tehát a fenti 4.§ (2) bekezdésében a jövdelem szint 101.770,- Ft-ról 109.085.-Ft-ra , vagy a 
lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított értéknél, 127.213.- Ft-ról 
136.356.-Ft-ra emelkedne. ,  
 

A piaci alapon történő bérbeadás jövedelmi szintjeit is a 
béremelkedésekhez kell illeszteni: 

 
(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint 
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti 
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525,- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ 
tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály 
vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában 
szabályozott, piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy 
költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros 
bérleti díj minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 150.525,- Ft-ot. 
 
Tavaly a piaci alapon történt bérbeadásoknál kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott 
küszöbszám 3,8%-kal került megemelésre, mely a nyugdíj emeléssel volt összhangban.  
Ezen határt most is lehetséges a nyugdíj emelés mértékével (2,7%) megemelni, így az 
154.589.-Ft/fő-re módosulna.  
De véleményem/ünk szerint ezt is a minimálbérhez lehetne igazítani, mint a szociális 
rászorultság szintjét, s nem a nyugdíj emelés mértékéhez... tehát egy olyan 
küszöbszámot megállapítani, ami a kedvezményesebb piaci alapon történő bérlés 
lehetőségét biztosítja. 
Tehát javasoljuk ezen módszer alkalmazását: netto minimálbér:  
99.085.-Ft + 55.000.-Ft = 154.085.-Ft  
99.085.-Ft + 60.000.-Ft = 159.085.-Ft  
Ettől eltérő szinthatár növekedéséről is dönthet a T. Testület, nagyobb mértékű emelés esetén  
s akkor több bérlő maradhat a szociális szintet jelentő jövedelem határ alatt, kevesebben esnek 
költségelvű bérlői besorolásba, továbbá többen lesznek jogosultak szociális alapon 
lakásigénylési kérelmet benyújtani.  
Ha a T. Testület azt mondja, hogy a jövedelmi szintet csak a nyugdíjak mértékének 
megfelelően emeli, akkor nyugdíjasokon kívül szűkül azok köre akik szociális alapon 
bérelhetnek lakást. 
Nyilván való  az is, ha két felnőtt akik minimálbért keresnek és van egy-két-három 
gyermekük azok a családok ezután is beleférnek ebbe a körbe (egy főre eső nettó havi 
jövedelem miatt), s akkor csak a nem egyedülálló minimálbért kereső, dolgozó, s gyermek 
nélküli párok szorulnak ki ezen körből. 
Mindkét emelés mértéke kettős hatású: 
- ha csak 2,7 %-kal emelünk, akkor az alacsony jövedelműek közül egyre kevesebben tudják 
beadni lakásigénylési kérelmüket a minimálbér nagyobb arányú emelkedése miatt, másik 
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oldala, hogy a bérbeadó felé bevétel kiesés nem jelentkezik, mert az eddigi költségelvű bérlők 
továbbra is ebben a kategóriában maradnak, ha jelentősebb jövedelem csökkenésük nem 
jelentkezik. 
- ha minimálbérhez igazodóan (korábbiak szerinti döntés szerinti, minimálbér + 10.000.-Ft) 
emelünk, kb. 8%,  akkor az alacsony jövedelműek közül többen tudnak lakásigénylési 
kérelmet benyújtani, viszont akkor valamennyi bevétel kiesés történhet, mert kevesebb bérlő 
esik költségelvű besorolásba – itt inkább azok érintettek, akik a költségelvű besorolás határán 
mozognak. Pozitívan érintheti a nyugdíjasokat is, a nyugdíj emelés mértékénél nagyobb szintű 
növekedés esetén többen maradhatnak szociális szintű besorolásban.    
Azt minden esetre meg lehetne gondolni, hogy akik minimálbért keresnek, azok  szociális 
alapon jó lenne, ha jogosultak lehetnének szociális lakásra. Ha ugyanis ezt a kört kiszorítjuk a 
szociális lakáspiacról, akkor ők átkerülnek abba a piaci körbe ahol viszont a jelenlegi piaci 
lakbéreket nem tudják megfizetni  ,  
 
Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a lakbérek megállapításáról 
szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3.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. 
 
Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása:  
Társadalmi: Az emelés az összes lakásbérlőre kihat, hiszen az emelés a bérlőknél 
többletkiadást jelent. Emiatt a bérleti díj emelkedése többnyire elégedetlenkedéssel járhat, de 
járhat ez azzal is, hogy a bérlők ezáltal magasabb szolgáltatást várnak el, köztük olyanokat is, 
amelyek az ő feladatuk (pl. csepegő csap javítása - ingyen.), s azt többen is nehezen veszik 
tudomásul, hogy ők a piaci körülményekhez képest egy jóval kedvezőbb rendszerben bérlik a 
lakást. Továbbá az emelés egyik következménye lehet, hogy  a bérleti díjat nem rendszeresen, 
ill. nem fizetők esetében  még jobban nő a tartozás.  
Nem utolsó szempont, hogy az emelés mértéke a piaci alapon bérbe adott lakásoknál 
hatványozódik az 5-szörös szorzótényező miatt. 
Ami a jövedelemhatárok módosítását illeti: ez 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. 
Gazdasági, költségvetési hatása: Bérbeadói oldalról a lakbéremelés bevétel növekedést 
jelent. Nem szerencsés, ha évek maradnak ki amikor nem emelkedik a bérleti díj amennyiben 
az árak más területeken is emelkednek és van infláció. Ugyanis a végén a fizetendő bérleti díj 
annyira elmarad a realitásoktól, hogy azt később már nem  nagyon lehet rendezni vagy olyan 
nagyot kell lépni, ami további elégedetlenséget illetve nehézségeket okoz. Így logikusabb az 
évenkénti folyamatos emelés.  
A jövedelemhatárok emelése Bérbeadói oldalról kisebb  bevétel csökkenést okozhat, mivel a 
nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén többen  maradnak a 
kedvezményesebb körben.   
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár 
csak egyszeri hatás ez: a bérleti szerződések lakbér mértékére vonatkozó részének módosítása 
szükséges. 
A jogalkotás elmaradásának esetén:  



 
91 

Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon dönt. így a jogalkotás elmaradásának ebből a 
szempontból következménye nincs.  
A bérleti díjak a piaci változásokat nem követik.  
  
 
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy bármelyik rendelet módosítás elfogadását követően kerül 
módosításra a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet is. 
 
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 
Szentgotthárd, 2018. május 15. 

                                                                                   Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                    jegyző 
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1.sz. melléklet: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) Önkormányzati  rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Módosítva: 10/1997. (II. 27.), 11/1998. (III. 26.), 7/1999. (II. 25.), 7/2000. (II. 24.), 24/2000. 
(VI. 29.), 13/2001. (III. 29.), 7/2002. (II. 28.), 10/2003. (II. 26.),8/2004. (II. 26.) ,a 7/2005. (II. 

28.),a 34/2005.(XII.01.) a 9/2006. (II. 24.), a 8/2007.(III.01.),  a 6/2008.(II.28.),  az 
5/2009.(II.26.) a 8/2010.(II.25.) a 26/2010.(IX.2.), a 13/2011.(III.31.) , a 14/2012.(III,30.) , a 

12/2013.(III.28.) ,a 13/2014.(III.27.) , a 19/2014.(VI.26.), a 26/2014.(VIII.27.) , a 
12/2015.(IV.30.), 18/2015.(VI.25.) ,a 27/2015.(X.29.) , a 11/2016.(IV.1.),a 38/2016.(XII.1.) , 

a 7/2017.(III.30.) , a 20/2017.(VI.29) ,a 28/2017.(XI.30.) és a 9/2018 (III.29.)Önk. 
rendeletekkel. (Egységes szerkezetbe foglalva: 2018.04. 04.-én) 

1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 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: 
 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 2minden Szentgotthárd város önkormányzatának 
tulajdonban álló bérlakásra. 

(2) A rendeletnek a lakásokra vonatkozó rendelkezéseit a szükséglakásokra is alkalmazni 
kell. 

II. Fejezet 

LAKBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

2. § Lakásbérleti jogviszony fennállása esetében a lakás (lakás helyiségei) használatáért, 
továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott, jogszabályban és helyi 
rendeletben megállapított szolgáltatásokért a bérlő lakbért köteles fizetni. 

 

3. § A lakbér megállapításával, módosításával kapcsolatos viták eldöntése bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

 
 

                                                
1 Módosította: 27/2015. (X.29.)Önk..r. Hatályos: 2015.XI.01.-től. 
2 Módosította: 34/2005. (XII.1.)ÖKT.r. 1. § Hatályos: 2006.I.1.-től. 
 



 
93 

III. Fejezet  

A LAKBÉR MÉRTÉKE ÉS KISZÁMÍTÁSA 

4.§ 3(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 184.-
Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 101.770.-Ft-ot vagy a 
Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 127.213.-Ft-ot 
 
4 (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem meghaladja a 101.770.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 
29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 
korrekcióval számított értéket, 127.213.-Ft-ot a havi lakbér általános mértéke az 1. melléklet 
táblázatában foglalt korrekciókkal módosul. 
 
 
 (2a)5 Költségelven bérbe adott lakások esetén amennyiben a bérlő vagyoni helyzete 
meghaladja a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) 
bekezdésében szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke a (4) bekezdésben szereplő 
magasabb bérleti díj szerint kerül megállapításra. 
 6(3) Munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja  

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához 
szükséges szakemberek: az önkormányzat, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás által fenntartott intézményekben, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalban, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban és a SZET 
Szentgotthárdi Kft-nél dolgozók esetében  

aa) 0-4 évig az (1) bekezdés szerinti lakbér, 

ab) 5-6 évben az (1) bekezdés szerinti lakbér kétszerese, 
ac) 7 évtől: piaci alapú, a (4) bekezdésben szabályozottak szerint; 

b) a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és a 
Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott 
szakemberek, valamint az a) pontban nem említett munkaköri szolgálati lakásban 
lakók esetében 

ba) 0-3 évig az (1) bekezdés szerinti lakbér, 
bb) 4-5. évben: az (1) bekezdés szerinti lakbér kétszerese, 

bc) 6. évtől: piaci alapú, a (4) bekezdésben szabályozottak szerint. 

                                                
3 Módosította: 9/2018. (III.29.).)Önk.r.1. § Hatályos: 2018 .IV.01..-től. 
4 Módosította: 9/2018. (III.29.).)Önk.r.1. § Hatályos: 2018 .IV.01..-től. 
5 Kiegészítette: 38/2016. (XII.1.)Önk.r. 2. § Hatályos: 2016.XII.02..-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
6 Módosította: 20/2017. (VI.29..).)Önk.r.1. § Hatályos: 2017 .V(.30..-tól. Rendelkezéseit a hatálybalépéskor már 
fennálló munkakörhöz kötött bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell azzal, hogy e jogviszonyok esetén a 
bérleti díj kiszámításakor a hatályba lépést megelőző bérleti jogviszony idejét figyelmen kívül kell hagyni, 
azonban a bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb a rendelet hatályba lépésekor fizetett bérleti díjnál. 
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(4)7 A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és 
az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint 
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti 
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525.-Ft-ot,  továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ 
tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály 
vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában 
szabályozott, piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy 
költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros 
bérleti díj minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 150.525.- Ft-ot. 
 
 
85.§ (1) A lakbér kiszámítása során a havi lakbér 4.§ (1) bek. szerinti általános mértékét az 
alábbi bekezdések szerinti korrekciókkal kell módosítani. 

(2) Korrekció a bérlakás településen belüli fekvése miatt: A lakbért 
 városközpontban 10%-kal 
 városközpont közvetlen környezetében 5%-kal 
 családi házas környezetben 15%-kal növelni kell 
 Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa városrészeken a 

bérlakás fekvése miatt korrekció nem alkalmazható. 

(3) Korrekció a bérlakás épületen belüli fekvésére tekintettel:  
- III. emeleti bérlakás esetében a 4.§ (1) bekezdése szerinti  lakbér mértékét 5%-kal, IV. 
emeleti bérlakás esetén  10% -kal csökkenteni kell. 

 (4) Korrekció a bérlakás fűtési módja miatt: a lakbért  
 lakásonkénti gázkazános központi fűtésnél 30 %-kal 
 gázkonvektoros fűtésnél 25 %-kal 
 távfűtésnél 20%-kal növelni kell 

9 (5) Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: a lakbér 4. § (1) bekezdése szerinti 
mértékét 8 éven belül épített lakások esetében 50%-kal, 9-15 éven belül épített, vagy teljes 
felújításban részesült lakások esetén 30%-kal növelni kell. 

 (6) Korrekció a bérlakás komfortfokozatára tekintettel: 
- A félkomfortos lakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték  40%-a. 
- A komfort nélküli lakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték  25%-a. 
- A szükséglakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték  15%-a. 

(7) A lakbér mértékéből az (1) – (6) bekezdésben foglalton kívül további korrekciós 
kedvezmény nem adható. 

 
                                                
7 Módosította:9//2018. (III.29.)Önk.r.2. § Hatályos: 2018.IV.1.-től. 
8 Módosította: 34/2005. (XII.1.)ÖKT.r. 5. § Hatályos: 2006.I.1.-től. 
9 Módosította: 28//2017. (XI.30-.)Önk.r.1. § Hatályos: 2017.XII.1.-től. 
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 106.§ (1) A szociális alapon, költségelven bérbe adott és munkakörhöz kötött  lakások 
lakbérét az e rendelet szerinti valamennyi korrekció összegzésével kell kiszámítani. 

 (2) Az e rendelet 114. § (2)bekezdésében  korrekciók alól kivételt képeznek azok a bérlők, 
akik szolgálati viszonyból kifolyólag,, munkakörhöz kapcsolódó határozatlan idejű bérleti 
szerződéssel rendelkeznek.  

7. § (1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében, 12fűtési módjában,  vagy 
komfortfokozatában változás következett be, illetve az 5.§ (5) bek. hatálya alá tartozó teljes 
felújítására sor kerül.  

(2) Ha a bérlő a lakást saját költségén úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás 
alapterülete, vagy komfortfokozata megváltozik, e címen a lakbér a lakásbérleti jogviszony 
megszűnéséig nem módosítható. 

13(3) A bérbeadó a bérlővel a megváltozott lakbért a módosítástól számított 15 napon belül 
közli. 

 
148. §  A Bérlő által fizetendő üzemeltetési költség mértéke a 2011. évben a bérlakásra 
megállapított tényleges üzemeltetési költség 1/3 része, 2012. évben a bérlakásra megállapított 
tényleges üzemeltetési költség 2/3 része, 2013. évtől a bérlakásra megállapított tényleges 
üzemeltetési költség 100%-a.” 

 
15IV. Fejezet 

Jövedelmi viszonyok közlése 

 
9.§ Amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelemben változás következik be, ezt 

a bérlő köteles a bérbeadóval 15 napon belül közölni és a következő hónap elsejétől a jelen 
rendelet szerinti korrekciók figyelembe vételével megállapított lakbért megfizetni. 

Amennyiben a szociális alapon bérbe adott bérlakás bérlői éves jövedelmi viszonyainak 
felülvizsgálata során derül ki a jövedelem megváltozás, a jkorrigált bérleti díjat a 
felülvizsgálatot követő hónaptól kell érvényesíteni. 

V. Fejezet 

16ÉRTELMEZŐ-  ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

10.§ Értelmező rendelkezések: 

E rendelet alkalmazása során 

                                                
10 Módosította: 26//2014. (VIII.27-.)Önk.r.1. § Hatályos: 2014.VIII.28.-től. 
11 Módosította: 9/2006. (II.23.)ÖKT.r. 2. §.-a. Hatályos: 2006.III.31.-től. 
12 Módosította: 34/2005. (XII.1.)ÖKT.r. 7. § (1)..-e.Hatályos: 2006.I.1.-től. 
13 Kiegészítette:  a 13/2011.(III.31-.) ÖKT rendelet 3. §-a. Hatályos: 2011.03.31-től. 
14 Módosította:  a 13/2011.(III.31-.) ÖKT rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011.03.31-től. 
15 Módosította: 34/2005. (XII.1.)ÖKT.r. 9. §.- a .Hatályos: 2006.I.1.-től. 
16 Módosította: 13/2001. (III.29.)ÖKT.r. 3. §.- a. Hatályos: 2001.III.29.-től. 
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Városközpont: Rába híd, József Attila utca, Széchenyi utca a Bethlen Gábor utcáig, Bethlen 
Gábor utca, Rózsa Ferenc utca a Tompa Mihály utcáig, Tompa Mihály utca, István király 
utca, Rába folyó által határolt terület, a felsorolt utca szakaszok épületeivel együtt. 

Városközpont közvetlen környéke: a városközponton kívüli terület a csatolt települések és 
Rábakethely és Zsida kivételével. 

Családi házas környezet: jelenleg a Kethelyi u.35.számú épület. 
 

1711. § Az Önkormányzattal mint szolgáltatóval kapcsolatos információhoz való 
hozzáférési lehetőség a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található. 

Jelen rendeletmódosítás  a kihirdetés napján lép hatályba.   
 

           18 12.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.” 

             

 

 

Kihirdetés napja: 2010.09.02-től. 

 

 
1. melléklet 

19a 38/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet 
a 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
A havi lakbér általános mértékének korrekciói jövedelemhatár túllépés esetén 

 
 A B 
1 Amennyiben a jövedelmi határok a 4. § 

(1) bekezdése szerinti mértéket 
meghaladják… 

A havi általános lakbér emelésének 
mértéke a 4. § (1) bekezdése szerinti 
lakbérhez képest: 

2 0 -10.000,-                    Ft-tal 50 % 
3 10.000 - 20.000,-         Ft-tal 70 % 
4 Több, mint 20.000,-     Ft-tal  100 % 

 

 

 

                                                
17 Módosította: 5/2009. (II.26.)ÖKT.r. 2. §. - a .Hatályos: 2009.II.26.-tól. 
18 Beiktatta: 5/2009. (II.26.)ÖKT.r. 3. §. - a .Hatályos: 2009.II.26.-tól. 
 
19 Kiegészítette: 38/2016. (XII.1.)Önk.r. 4. § Hatályos: 2016.XII.02..-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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2.sz. melléklet: ÚJ RENDELET ALKOTÁS ESETE! 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének       

…../….. (….) önkormányzati rendelete a lakbérek megállapításáról  
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 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. A RENDELET HATÁLYA 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden Szentgotthárd város önkormányzatának 
tulajdonban álló bérlakásra. 
(2) A rendeletnek a lakásokra vonatkozó rendelkezéseit a szükséglakásokra is alkalmazni kell. 

 
2. LAKBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 
2. § Lakásbérleti jogviszony fennállása esetében a lakás (lakás helyiségei) használatáért, 
továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott, jogszabályban és helyi 
rendeletben megállapított szolgáltatásokért a bérlő lakbért köteles fizetni. 
3. § A lakbér megállapításával, módosításával kapcsolatos viták eldöntése bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

 
3. A LAKBÉR MÉRTÉKE ÉS KISZÁMÍTÁSA 

 
 

4. § (1) A bérleti díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 1. kategóriába azon lakások tartoznak, melyek 20 éven belül 
épültek, vagy azok teljes  vagy részleges felújítása 20 éven belül történt. 
(3) A (2) bekezdés szerinti teljes felújítás alatt az alábbiak teljesülése értendő: 
a) fűtés korszerűsítés, vagy új tüzelőberendezés beépítése 
b) nyílászárók cseréje 
c) közművezetékek cseréje (víz, szennyvíz, villany) 
d) burkolatok cseréje 
e) szaniterek cseréje. 
(4) Részleges felújításnak számít a (3) bekezdés a) – e) pontjai közül legalább három 
teljesülése számít. Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is, és 15 éven belül több 
munkamenetben (különböző alkalmakkor)  több részletben is.  
 
 (5) Szociális lakbér abban az esetben állapítható meg, ha az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem nem haladja meg a 109.085.-Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. 
(III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben 
megállapított korrekcióval számított értéket, 136.356.-Ft-ot 
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meghaladja a 109.085.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 
korrekcióval számított értéket, a 
136.356.-Ft-ot.  
(7) Költségelven bérbe adott lakások esetén a költségelven megkötött bérleti szerződés 
lejártakor amennyiben a bérlő jövedelme meghaladja illetve továbbra is meghaladja az (5) 
bekezdés szerinti mértéket vagy vagyoni helyzete meghaladja illetve továbbra is a lakások 
bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) és (5) bekezdésében 
szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke piaci alapon kerül megállapításra. 
 
5. § Munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja  

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, 
az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges szakemberek: 
az önkormányzat, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott 
intézményekben, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, az egészségügyi 
alapellátásban és szakorvosi ellátásban és a SZET Szentgotthárdi Kft-nél dolgozók esetében  
aa) 0-4 évig a 4. § (1) bekezdés szerinti szociális lakbér, 
ab) 5-6 évben a 4. § (1) bekezdés szerinti szociális lakbér kétszerese, 
ac) 7 évtől: piaci alapú, a 4. § (1) bekezdésben szabályozottak szerint; 
b) a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és a 
Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek, 
valamint az a) pontban nem említett munkaköri szolgálati lakásban lakók esetében 
ba) 0-3 évig a 4. § (1) bekezdés szerinti szociális lakbér, 
bb) 4-5. évben: a 4. § (1) bekezdés szerinti szociális lakbér kétszerese, 
bc) 6. évtől: piaci alapú, a 4. § (1) bekezdésben szabályozottak szerint.  

6.§ Az e rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti  korrekciók alól kivételt képeznek azok a bérlők, 
akik szolgálati viszonyból kifolyólag,, munkakörhöz kapcsolódó határozatlan idejű bérleti 
szerződéssel rendelkeznek.  
 
7. § (1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében, fűtési módjában,  vagy 
komfortfokozatában változás következett be, illetve a 4.§ (2) – (4) bekezdés alá tartozó teljes 
vagy részleges felújítására sor került.  
(2) Ha a bérlő a lakást saját költségén úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás 
alapterülete, vagy komfortfokozata megváltozik, e címen a lakbér a lakásbérleti jogviszony 
megszűnéséig nem módosítható. 
(3) A bérbeadó a bérlővel a megváltozott lakbért a módosítástól számított 15 napon belül 
közli. ???  

 

 
4. Jövedelmi viszonyok közlése 

 
8. § Amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelemben változás következik be, ezt a 
bérlő köteles a bérbeadóval 15 napon belül közölni és a következő hónap elsejétől a jelen 
rendelet szerint i megállapított lakbért megfizetni. 
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Amennyiben a szociális alapon bérbe adott bérlakás bérlői éves jövedelmi viszonyainak 
felülvizsgálata során derül ki  a jövedelem változás, a korrigált bérleti díjat az adott év július 
1-től kell érvényesíteni. 

5. ÁTMENETI-  ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

9.§ (1) Az egyes bérlakásokra a rendelet hatálybalépésekor megállapított lakbérek mértéke 
az 1. melléklet szerinti korrekciók alkalmazása esetén nem csökkenhet. Amíg e lakások  
lakbéreinek mértéke nem éri el az 1. melléklet szerinti nagyságot, addig  a rendelet  
hatályba lépésekor meghatározott lakbért a bérleti díjak időközbeni változásának 
mértékével korrigálva kell nyilvántartani.  

 (2) A rendelet hatályba lépésekor pályáztatással 3-szoros piaci lakbérért bérbe adott 
lakások bérleti díja a szerződés szerinti határozott idő elteltéig nem változik.  

(3) A rendelet elfogadásakor már kedvezményes (3-szoros) piaci bérleti díjat fizető, 
öregségi nyugdíjjal rendelkező bérlők esetében a bérleti szerződés meghosszabbítása 
esetén továbbra is lehetséges a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj megállapítása. 

 
10. § Az Önkormányzattal mint szolgáltatóval kapcsolatos információhoz való hozzáférési 
lehetőség a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található. 

 
11.§ (1) A rendelet 2019.07.01.  napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésekor hatályát veszíti Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 
Lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelete.  
 
12.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 
 
 

 
Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                              jegyző 
 
Kihirdetve: 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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1. melléklet a …../….. Önkormányzati rendeletjez 
Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó): 

„A” verzió, jelenlegi bérleti díjak átlagához alakított bérleti díjak:  
 

1. kategória szociális költségelvű piaci 
összkomfortos 290 460 1200 

komfortos 250 440 1000 
félkomfortos 150 300 600 

komfort nélküli 125 250 500 
szükséglakás 100 200 400 

 
2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 235 420 1020 
komfortos 200 340 610 

félkomfortos 85 170 240 
komfort nélküli 50 100 400 

szükséglakás 30 60 320 

 
„B” verzió, inflációval, 2,8%-kal történő emelés esetén a bérleti díjak:  

1. kategória szociális költségelvű piaci 
összkomfortos 298 473 1234 

komfortos 257 452 1028 
félkomfortos 154 308 617 

komfort nélküli 129 257 514 
szükséglakás 103 206 411 

          
2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 242 432 1050 
komfortos 206 350 627 

félkomfortos 87 175 247 
komfort nélküli 51 103 411 

szükséglakás 31 62 329 

 

„C” verzió, 10%-kal történő emelés esetén a bérleti díjak:  
1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 320 506 1320 
komfortos 275 484 1100 

félkomfortos 165 330 660 
komfort nélküli 138 275 550 

szükséglakás 110 220 440 



 
101 

          
2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 260 462 1122 
komfortos 220 374 671 

félkomfortos 94 187 264 
komfort nélküli 55 110 440 

szükséglakás 33 66 352 

 
 
Indokolás: 
 
1.§-hoz: 
Azokat a lakásokat említi, amelyekre ezt a rendeletet alkalmazni kell.  
2. §-hoz: 
Az önkormányzati lakás használatának ellenértéke a bérleti díj. Ez a § azt határozza meg, 
hogy mi az, amit a lakbér kell, hogy magában foglaljon, amiért külön nem lehet díjat szedni.  

4. §-hoz: 
A bérleti díjakat lakáskategóriánként, komfortfokozatonként és a bérleti jogviszony fajtáiként 
jól átláthatóan a rendelet melléklete tartalmazza.  
a 4.§ (2) –bek-hez: 

A rendelet a lakások állaga alapján két kategóriát különböztet meg. A rendelet itt határozza 
meg azokat a szempontokat, amelyek alapján egyes lakások korszerűbbnek mondhatók építési 
idejüket vagy a bennük elvégzett felújítási munkálatokat tekintve. A rendelet meghatározza 
azokat a munkálatokat, amelyek alapján egy lakás magasabb kategóriába kerülhet.  

 
 
 (4) bek-hez:  
Vita tárgya lehet, hogy mi minősül részleges felújításnak – így a rendelet erre is ad 
megoldásokast.   
 
 (5)-(7) bek-hez: 
A rendelet meghatározza aszociális és a költségelven történő bérbeadáshoz szükséges 
jövedelmi határokat. Aki költségelven tud lakást bérelni és a bérleti szerződés lejártáig nem 
csökken az egy főre eső jövedelem a szociális jövedelemszint alá, azzal a továbbiakban már 
csak piaci alapon bérlővel lehet bérleti szerződést kötni. Megszűnik a hosszú időn keresztül 
költségelven bérlés lehetősége.  
 

5. §-hoz: 
 Munkakörhöz kapcsolódó lakások bérleti díjával foglalkozik, amely a korábbi szabályozással 
azonos továbbra is.   

6.§-hoz: 

A korábbi szabályozással egyező módon külön kezeli a rendelet azokat, akik korábban 
szolgálati viszonyból kifolyólag, munkakörhöz kapcsolódó határozatlan idejű bérleti 
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szerződéssel rendelkeznek. Itt kizárólag régi, régóta nyugalmazott idős emberekről van szó, 
számuk folyamatosan csökken. Az ő bérleti jogviszonyukhoz eddig sem nyúlt hozzá a 
szabályozás.   
 
7. §-hoz: A lakbért módosításának szabályait tartalmazza a korábbi gszabályozásnak 
megfelelően.   

 
8. §-hoz: 
A jövedelemváltozás jelzésének szabályait tartalmazza.  
 

9.§ (1) bek-hez: 

A rendelet szerint a lakbéreket a melléklet szerinti táblázatok tartalmazzák, minden lakbért ez 
a táblázat tartalmaz. Kivétel ez alól az itt szabályozott kör: azok, akiknek a lakbére az 
átalakítást követően csökkenne – ezekre az esetekre is a rendelet hatályba lépésekor fennálló 
lakbért kell továbbra is érvényesnek tekinteni. Ezekre a bérlőkre a táblázat szerinti lakbérek 
akkor fognak vonatkozni, amikor az évenkénti változtatások után a lakbér mértéke eléri a 
táblázat szerinti  nagyságot.  

9.§ (2) bek.-hez: 

A rendelet hatályba lépésekor pályáztatás alapján 3-szoros piaci lakbérért bérlők körére 
mondja ki a rendelet, hogy ezek a szerződés lejártáig nem emelkednek ötszörösre.  

9.§ (3) bek.-hez: 

 A rendelet elfogadásakor már kedvezményes (3-szoros) piaci bérleti díjat fizető, öregségi 
nyugdíjjal rendelkező bérlőkre állapít meg olyan kedvezményt, hogy ők a meglévő bérleti 
szerződésüket ugyanezen kedvezményes bérleti díjért meghosszabbíthatják. Tekintettel arra, 
hogy számukra az ötszörös lakbér lehet, hogy megfizethetetlen volna. z azonban csak a most 
bérleti szerződéssel rendelkezőkre vonatkzik, új bérleti szerződések esetén már nincs 
lehetőség kedvezményes piaci szerződést kötni.   

 
10. -12.§:  
technikai szabályokat tartalmaznak.   
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3.sz. melléklet: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1.§ A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 4. §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 
 
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 184.-
Ft/m2, 
....... .....-Ft/m2 ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 101.770.-Ft-
ot 109.085.-Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 
2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított 
értéket, 127.213.-Ft-ot. 136.356.-Ft-ot 

 
 (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelem meghaladja a 101.770.-Ft-ot 109.085.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 
12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben 
megállapított korrekcióval számított értéket, 127.213.-Ft-ot. 136.356.-Ft-ot a havi lakbér 
általános mértéke az 1. melléklet táblázatában foglalt korrekciókkal módosul.” 
 
2.§. A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által,  az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül – amennyiben számítható – legalább egy korrekció figyelembevétele szerint 
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló 
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti 
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembevétele szerinti 
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525,-Ft-ot ...........-Ft-ot,  továbbá nem rendelkeznek 
legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e 
szabály vonatkozik a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. 
§-ában szabályozott, piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy 
költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros 
bérleti díj minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 150.525.- Ft-ot ............- Ft-ot. 
 
3.§ Ez a rendelet 2019. július 01. napján lép hatályba. 
       
          Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 
                         jegyző                                                       polgármester 
Kihirdetés: 
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Indoklás: 
 
1.§-hoz: 
A lakbér mértékét a piaci viszonyok alakulása végett korrigálni szükséges.   
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 
tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 
szükséges a 2018-ban  megállapított jövedelemszint emelése. 
 
2.§-hoz: 
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 
tényező az öregségi nyugdíjak és a bérek emelkedése. Ezért szükséges a jövedelemszint 
harmonizációja, ezért szükséges 2017-ben megállapított érték emelése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
105 

 
Tárgy: Ingatlanértékesítés, szentgotthárdi 2230 hrsz.   
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A Képviselő-testület márciusi ülésén az 82/2019. sz. határozatával a szentgotthárdi 2230 
hrsz-ú, 9073 m2

 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az 
Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte 
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 
 
Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (1.sz. melléklet), amely szerint az 
értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 1.705.724.-Ft, az értékbecslés költségét 
(30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 1.735.724.-Ft. 
Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 2.268.000.-Ft 
Vagyonrendeletünk szerint: 
 12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor] 
(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 
könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 
(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 
meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. 
Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 
nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az 
értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 
 
Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az 
összegtől  felfelé a Képviselő-testület természetesen eltérhet. 
 
A vagyonrendeletünk értelmében  
15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  
(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-
ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   
(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  
a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 
b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 
szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 
részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 
értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 
értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 
meghatározott értéket nem haladja meg. 
 
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 



 
106 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 
 
2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 
(4) bekezdés c) pontja: 
5.§ (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 
Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 
millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 
Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 
szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény: 
„86. § (1) Mentes az adó alól: 
j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak 
a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 
amelynek 
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 
jb)első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 
véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 
hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy 
beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű 
bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 
és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 
k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 
értékesítését; 
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259.§ 
7. építési telek: az olyan 
a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 
kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 
magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 
megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 
m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 
b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 
(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 
 
Építéshatósági állásfoglalás: A jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható, ami 
alapján a telek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 
 
Az önkormányzat a jelen esetben a könyv szerinti értéket meghaladó vételárat is 
meghatározhat amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk.  
Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az 
összegtől  felfelé a Képviselő-testület eltérhet. 
Azért egy 9073 m2-es ingatlanról beszélünk, igaz régen kavicsbányaként működött. 
 

Határozati javaslat 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, 9073 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű,   ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. 
(III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon 
meghirdeti eladásra.  
Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2019.06.13. 
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 
fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 
testületi ülés  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.  
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
főtanácsos 
Szentgotthárd, 2019. május 2          

          
                                                                                          Doncsecz András 
       városüzemeltetési vezető 
  Ellenjegyzem : 
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. 
melléklet:
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
 A szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, ingatlan értékesítésének feltételei: 
 
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül.  
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár 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). 
Abban az esteben ha, a vételár az 5.000.000.-Ft-ot meghaladja a szerződés kötési és fizetési 
feltételek az alábbiak szerint módosulnak: 
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar államot 
elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló 
értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő 
bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje, a döntés kézhezvételét követő 15 napon 
belül. 
A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a 
magyar állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
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