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2019. november 13-i testületi ülés előterjesztései 

 

TARTALOMMUTATÓ 

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

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat 

tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok 

hasznosításáról. 

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

4. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló. 

5. 2020.évi költségvetés előkészítése.            

6. Beszámoló Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve 

teljesítéséről és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási 

helyzetének áttekintése. 

7. A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának 

felülvizsgálata. 

8. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási 

kérelme. 
9. 2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása. 

10. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések.  

11. Ingatlanértékesítés Sztg2846 hrsz.    

12. Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények 

ismertetése. 

13. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása. 
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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.november 13 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 174/2019.számú Képviselő-

testületi határozatával értékesítésre meghirdette a Szentgotthárd, Kodály Z. u. 2. szám alatti 

ingatlant (volt általános iskola).  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.10.15. volt, ezen időpontig nem érkezett 

pályázat . A  meghirdetés folyamatos. 

 

Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság  29/2019. számú Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottságának határozatával bérbeadásra meghirdette a  Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 87. 

alatti,  76 m
2
 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást piaci alapon történő bérbeadásra.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.10.15. volt, ezen időpontig nem érkezett 

pályázat . A határozat értelmében 2019. november 13-ig folyamatosan hirdetijük 

sikertelenség esetén a bizottság újra napirendre tűzi a témát 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. NOVEMBER 
 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

Két ülés között történtek 

2019. november 
 

 

 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 
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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. Használatbavételi eljárás 

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

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 
június 11-én megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, 

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

202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról. Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a 

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

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

Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor 

út 6.). - nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelelt a kiírás 

követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés 

megkötése megtörtént az előre nem látható pótmunkák és a végleges 

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt módosult kivitelezésre 

vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az üzemeltetésre vonatkozó szerződést 

is módosítani kellett. A létesítmény beüzemelése megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 

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

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

54 szobás munkásszállás üzemeltetéséhez szükséges fűnyírótraktor és 

tartozékai” elnevezésű beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 

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

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

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

szerződés megkötése megtörtént a fűnyírótraktort 2019. augusztus 21-én 

leszállították. Jelenleg a fűnyíró traktor üzembe helyezése zajlik. 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-
VS1-2016-00011 

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

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

átadása.  

A kivitelezésről:  

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

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

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

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

műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozataik megküldésére.  
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Eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kerülhet sor a 

forgalomba helyezési eljárás megindítására, melynek decemberig meg kell történnie. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

október 19-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi Ipari 

Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-

00003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve 

kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást 

lezáró döntés meghozataláról. Előzmények: Ajánlattételi határidő: 2018. 
október 05. 10:00 volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 (három) ajánlattevő 

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

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

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

Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg 

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

közlekedési hatóság megindította a tárgyi létesítmény forgalomba helyezési 

eljárását. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 

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

2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese az AXILL Építőipari és 

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

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

javítása van folyamatban. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. 
augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a  „TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár 

Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER  Kft. 9700 Szombathely, Szófia 

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

eljárása megtörtént. Az építési beruházás teljesítése során pótmunkák 

elrendelésére is szükség volt, amellyel kapcsolatban a vállalkozói szerződést 

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

hiányosságok pótlása, javítása, beépített rendszerek beüzemelése van 

folyamatban. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás 

megindításához szükséges előzetes szakhatósági nyilatkozatok beszerzése van 

folyamatban, amelyet majd a használatbavételi engedélyezési eljárás 

lefolytatása követ. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019. 
szeptember 09-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi 

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

2016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű 

területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek 

(vízellátás, szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről. Az 
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eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A 

közbeszerzési eljárás lezárásának folyamatba épített ellenőrzése megtörtént, a 

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

döntést ekkor lehetett véglegesíteni. Az eljárás nyertesével a kivitelezői 

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

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

munkálatok vannak folyamatban. 

 

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

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

munkaterület átadás-átvételi eljárásán. Beruházó: Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű 

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

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

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2019. szeptember-október 

hónapban 3 egyedi hibát és 1 szakaszhibát kellett  bejelentenünk. A 

közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat 

tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal 

szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárdi Művezetőség 

telephelyén a gépházban lévő kombi gázkazán cseréjét. Kivitelező: Vasivíz 

ZRt. 

 

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

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

 

 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság 

részéről. Az igények kivizsgálására helyszíni bejárást tartottunk február 

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

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

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

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

túlnőtt tuják; stb. 

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

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

fenyőfák kivágása megtörtént, a kivágott fák elszállítása folyamatban van. 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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Az igények kivizsgálására újabb helyszíni bejárást tervezünk, továbbá tervben van a 

város területét érintő „zöldprogram” kidolgozása fás növények ültetése, illetve 

szükség szerint a túlnőtt fás növények lecserélése érdekében. 

 

 Megrendeltük az alábbi fakivágási munkákat: 
o Mártírok út 9. számú társasház előtti közterületen lévő 4 db fenyőfa 

kivágása és kituskózása 

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

kivágása és kituskózása 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy 
mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az 

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

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

maior pályázat benyújtásáról az alábbi helyszíneken: 

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

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

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

hrsz.; 

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

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

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

o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek 

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

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

helyreállítása 

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

helyreállítása 

 

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

Vis maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A pályázat elbírálása jelentősen elhúzódott, 

végül a pályázat csökkentett költségvetéssel nyert. A benyújtott műszaki tartalom 

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

önkormányzat. Támogatás intenzitása 90 %. A kivitelezésre sikeres beszerzési 

eljárást követően szerződést kötöttünk az Utplan ’95 Kft-vel. Teljesítési határidő: 

2020. március 31. 

 

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

hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. A második 

hulladékgyűjtési akció megtörtént. 

 

 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda 

tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező: 

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

engedély 2019. szeptember 2-án véglegessé vált. 

 

 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. 

 

 Ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük a Felső utcában „Várakozni 

tilos” tábla kihelyezését  lakossági kérelemre és az út padkájának védelme végett. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a megkötött 

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

november közepéig megtörténik. Vállalkozó: Nyári Aladár EÜ. gázmester 

 

 Megrendeltünk 10 db kopott, hiányzó közterületi utcanév tábla legyártását és 

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

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

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

 

 Megrendeltük, illetve a közterület-felügyelők jelzései alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft. folyamatosan végzi az alábbi feladatokat: 

 

1. Elszórt hulladék összegyűjtése; 

2. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 

3. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése; 

4. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása, helyreállítása 
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 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  

1. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 

2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 

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

oldalon padkajavítás 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 

 

 Megvizsgáltuk a Hársas-tavi játszóeszköz állapotát, melynek felújítására árajánlatot 

kértünk. Ez alapján megtörtént a balesetveszélyes elemek javítása, cseréje (1. kisház 

padozat tartó elkorhadt léc cseréje, 1-2. kisház közti gömbölyű gerenda cseréje 

szögletesre, lemart élekkel, sérült padozat deszkák cseréje, 2-3 kisház közti korlátok 

cseréje, információs tábla készítése). A későbbiekben azonban az eszköz további 

javítása szükséges az esztétikus megjelenés és biztonságos használhatóság érdekében. 

Kivitelező: Laczó Péter ev. A munka elkészült. 

 

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

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

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábafüzesi temető bejárójának és a ravatalozó előtti 

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

Kft. 

 

 Megrendeltük az Arany J. utcai bazaltos parkoló víztelenítési munkáit. Kivitelező: 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült a Haris utca végén található fákkal benőtt töltés mindkét 

oldalának teljes körű kitisztítását, kaszálhatóvá tételét. Kivitelező: Sasfiók Trade Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészültek Farkasfa, Fővég utca útburkolati helyreállítási munkái. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült Szentgotthárd - Zsida, Örökzöld utca burkolat-felújítása. 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 
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 Megrendeltük a zárt csapadék-csatorna hálózat mosatását több helyszínen. (Átrium 

Hotel környezete, Örökzöld utca átereszei, Felső utca, Bethlen G. utca, Máriaújfalu 

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

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

csapadékcsatorna). A munka elkészült. Kivitelező: VASI HEPI Kft. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével szerződést kötött a SZET 

Szentgotthárdi Kft.- vel a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső 

felújítási munkái IV. ütem ” kivitelezésére. 

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

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

           el.  

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

nem érintett területeken vízvezeték, szennyvízvezeték falban és padozatban haladó 

vezetékeinek teljes épületre vonatkozó - tervdokumentáció szerinti kiépítése valamint 

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

orvosi rendelő helyiségben ajtó magasságig csempeburkolat készítése, mosdó 

elhelyezése 

A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján árajánlatkérések közvetlen megküldését 

követően szerződést kötött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső 

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

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

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

           el.  

Beruházás keretén belül a meglévő gázkonvektoros fűtés elbontását követően a teljes 

épületben radiátoros központi fűtés kerül kiépítésre kondenzációs gázkazánról 

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

konvektorokkal együtt, az építészeti átalakításoknak megfelelően új gázszerelés készül 

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

kibocsátó cső kerül kiépítésre tetőn kívülre történő kivezetéssel. 

A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29. 

 

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

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

10/2019. számú megállapodásban megnevezett játszóterek állapotának felmérésére. 

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

Radnóti úti 475/47 hrsz., Brenner J. tér 316 hrsz., Máriaújfalu 2723 hrsz.)  
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A bejárást követően elrendelt munkák: 

 

 

Máriaújfalu 2723 

hrsz. 

 

  játszótéri elem 

megnevezése 
feladat megnevezése 

Mászófal 

kapaszkodó - mászó elemek rögzítésére 

használt  

csavarok lazák 

információs 

pályázati tábla tábla eltávolítása 

Csúszdás vár 

mászókákkal 

feljárat elején található oszlopok javítása 

kereszt  

rögzítő elemnél 2 x 2 db átmenő csavar 

rögzítése 

Brenner J. tér 316 

hrsz 

 játszótéri elem 

megnevezése 
feladat megnevezése 

Hinta ülőke, háttámla deszkázat cseréje 

Mérleghinta ülőke deszkázat cseréje 

  Radnóti úti 475/47 

hrsz 

 játszótéri elem 

megnevezése 
feladat megnevezése 

szemetesedény 

törött szemetes eltávolítása, üres oszlopok 

elbontása 

  labdafogó háló rögzítése 

kapu hálók rögzítése 

tájékoztató, 

információs tábla áthelyezése, oszlop elbontása 

Homokozó 1. homok feltöltése 

  Várkert 23/1 hrsz 

 játszótéri elem 

megnevezése 
feladat megnevezése 

Kétüléses hinta 1. jobb hátsó oszlop acéltartó tüske javítása,  

ütéscsillapító gyöngykavics pótlása 3 m3  

Kombinált mászóka 

II. íves korlát első oszlop elem rögzítése 

  

fák kiálló gyökérzetének takarására 

földfeltöltés 3 m3 

  Pável Ágoston lakótelep 1400/25 hrsz 

játszótéri elem feladat megnevezése 
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megnevezése 

Rugós kakas fejet rögzítő csavar cseréje 

Kombinált mászóka 

(kötél) kötél mászóka alsó rögzítő elem mozog 

Mászókás csúszda kötél mászóka kettő rögzítő elem mozog 

kosárlabda palánk háló csere 

  Liget 1121/1 hrsz.,  

 játszótéri elem 

megnevezése 
feladat megnevezése 

kosárlabda palánk láncháló leszakadva, cseréje szükséges 

Hatüléses hinta ülőke cseréje 

Zumdorf torony + 

csúszda vár tető rögzítése hiányos 

Futógerenda 3., 4., 5., elem mozog 

  

kivágott fák tuskóinak visszavágása, 

helyének  

feltöltése 

 

Az elrendelt munkák teljesítési határideje: 2019. november 15. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd Liget játszótér forgó karuszel javítási munkáit. (3 db 
ülés cseréjét rögzítőelemekkel)  

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán lévő fákról a fagyöngy 
eltávolítását és elszállítását. 

Kivitelező: Vincze József EV 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. (szállítás) 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Farkasfa, Kultúrház melletti PB gáztartály töltését cca. 

2000 kg PB gázzal.  

Szállító: FLAGA Hungária Kft. 

 

 Elkészültek a Szentgotthárd – Rábafüzes óvoda épület ereszcsatorna csere munkálatai. 
(Ereszcsatorna bontása, új felszerelése, csatornavasak festése).  

Kivitelező: Dancsecz Endre EV 

 

 Elkészültek a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola konyha helyiségében 
lévő dugulás feltárási és helyreállítási munkáit. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Elkészültek a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola konyha helyiséghez 
tartozó személyzeti WC dugulás elhárítási munkáit. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd SZOI Arany János Általános Iskola konyha külső sérült 

szennyvíz-bekötővezeték helyreállítási munkáit. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft 
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 A közterület felügyelők 2019 évben eddig a feladat meghatározásunkban körülírt 

kiemelt területeken naponta az egyéb területeken pedig legalább hetente biztosították 

az egyenruhás jelenlétet, amely során a következő intézkedések történtek: 

o Az év folyamán eddig 51 db közterület használati engedély került kiadásra, 

amelyek ellenőrzése folyamatos volt. A kérelmezők betartották a 

megállapodásban foglaltakat emiatt eljárást nem indult. Megállapodás lejárta 

előtt 6 esetben figyelmeztettek, amely hatására a megállapodás 

meghosszabbításra került.  

o A reklámtáblák kihelyezése során tapasztalt kisebb hiányosságok miatt 9 

alkalommal figyelmeztettek szabálytalan kihelyezés miatt.  
o Az év folyamán 6 db közterület-bontási engedély kiadására került sor, amelyek 

helyszíni ellenőrzését folyamatosan ellátták.   

o Termelői piac és környezetének ellenőrzése során engedély nélküli 

területfoglalást nem tapasztaltak, ezért eljárást nem kezdeményeztek, 

figyelmeztetést nem alkalmaztak. A megállási, várakozási korlátozásra 

vonatkozó szabályok betartását kapcsolatban eddig 93 db figyelmeztetést adtak 

ki, illetve 27 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 6 esetben 

feljelentést kezdeményeztek. 

o Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése során 14 alkalommal 

figyelmeztettek, amely parkok használatának megsértése, ebtartással 

összefüggő szabályok betartása (játszótéren, iskolaudvaron, strandon 

kutyasétáltatás), dohányzási tilalom megszegése (játszótéren, buszmegálló 

közelében dohányzás) volt. 

o A játszóterek ellenőrzése folyamatos, amely során szerzett tapasztalatokról, 

feltárt hiányosságokról heti rendszerességgel tájékoztatást adnak az 

önkormányzat és az üzemeltető SZET Szentgotthárd Kft részére. 

o Temetők ellenőrzésére általában heti rendszerességgel került sor, szükség 

esetén, illetve ünnepek előtt szükség szerint gyakrabban kerül sor;  

o Közutakon a közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, illetve állapotának 

ellenőrzése során 87 esetben tettek bejelentést;  

o Közutakon a megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra, 

illetve korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése során 31 

alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot és 6 alkalommal tettek feljelentést.  

o Zöldterületen történő parkolásért 17 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot 

és 39 alkalommal figyelmeztettek; 

o  Írásbeli figyelmeztetést a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 

341 alkalommal adtak ki;  

o Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése során úthibát 26 

alkalommal jeleztek. Sárfelhordás miatt 3 esetben intézkedtek, amely 

intézkedés figyelmeztetés volt. 

o Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítására 6 esetben került sor 

o Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű 

használatának és birtoklásának ellenőrzése napi rendszerességgel történik. 1 

alkalommal helyszíni bírság került kiszabásra. Figyelmeztetés 27 alkalommal 

került sor, amely döntő mértékben azért történt, hogy az igazolványt nem 

helyezték el a szélvédő mögé.  

o Gondozatlan (kaszálatlan) területek felkutatása, beazonosítása, dokumentálása, 

folyamatos volt. 2019 évben 51 db ilyen ingatlan került felkutatásra, amelyből 

4 esetben kellett kényszerkaszálást elrendelni. 

o Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés kapcsán feladatok idén 

október 7-én és október 21-én merültek fel a szolgáltató által el nem szállított 
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hulladékok felmérése kapcsán. Megállapítható, hogy az elmúlt évekhez képest 

lényegesen kevesebb olyan hulladék került kirakásra, amit a szolgáltató nem 

szállított el, ezek elszállítása október 10-én és október 29-én megtörtént. 

 

 

 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

        1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 4 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1(10)                                                                                                                        

Településképi bejelentési eljárások: 4 

Településképi konzultáció: 1 

Belföldi jogsegély 1 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

Az utolsó negyedévében további többletfeladattal növekszik munkánk. A lentebb felsorolt 

jelentések, beszámolókon túl az idei évben aktuális a 3 évente kötelező leltározás elvégzése, 

ezt megelőzően a selejtezések lebonyolítása.   

 

Beszámolók, jelentésekről  

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2019. havi ÁFA 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: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóigazgatási munkatársaknak is a harmadik negyedév okozta a legtöbb feladatot, 

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

végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt. 

Állandó feladatok:  
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A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI  ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Tájékoztató a Széll Kálmán Ösztöndíjról: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évben már hatodik alkalommal hirdette meg a 

Széll Kálmán Ösztöndíjpályázatot. A rendelet alapján március 31-ig a pályázati lehetőséget 

meghirdettük a szokásos módon - hirdető táblákon, plakátokon, szentgotthárdi lapban, 

honlapon, Facebook oldalon, Ifjúsági Tanács Facebook oldalán. A lehetőségről mindkét 

középiskola tájékoztatta az érintett diákokat is. 

 

A pályázat beadási határideje: augusztus 31. volt. A határidőig hét pályázat érkezett: 2 fő 

középiskolás, 5 fő felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgató. A Széll Kálmán Ösztöndíj 

pályázatra a középiskolai pályázatok közül mindkét pályázót támogat az önkormányzat. 

A felsőoktatásban tanulók számára hirdetett kategóriában 3 főt támogat az önkormányzat. 

 

A benyújtott pályázatok a kiírásának megfeleltek, a Bizottság mind az öt pályázó munkáját 

elfogadta.  

A témák, melyet a pályázók feldolgoznak és a témadolgozatot december 31-ig elkészítik: 

- A szentgotthárdi zöldkártya 

- Interaktivitás a (város) központban 

- Kalandok a Hármashatáron 

- Média és az egészségünk 

- A diákmunka lehetőségei és útvesztői Szentgotthárdon  

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- 22/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

            Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III.  

            28.) önkormányzati rendelet szociális tanácsnokra vonatkozó rendelkezéseinek 

            hatályon kívül helyezéséről értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 23/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete: a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati  jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
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önkormányzati rendelet módosítására a mostani, 2019. novemberi képviselő-testületi 

ülésen kerül sor. 

 

      -    24/2018.(XI.29.) 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. október 

 

Képviselői felvetés az elmúlt időszakban nem volt. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 Szentgotthárd, 2019.november 6. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. november 04-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe 

helyezése  és az önkormányzati 

utak végleges helyreállítása 2018-

ban megtörtént.  A Máriaújfalui 

út végleges helyreállítása 

megtörtént. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

86/2019. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

13.340.747,- 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 

2019.07.11-én lezárult. 

Végszámla kifizetve. 

Záróbeszámoló benyújtása 

2019.10.31. 

Udvar rendezése folyamatban. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

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

Kivitelezés és Műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárult. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

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

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Kivitelezés befejeződött. Szakmai 

beszámoló és pénzügyi elszámolás 

benyújtásra került 2019.05.30-ig. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

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

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

2. ütem elkészült, jelenleg 3. ütem 

folyamatban. 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

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

4., azaz utolsó féléves periódus 

lezárult, utolsó elszámolás 

folyamatban 

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

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

Írányító Hatóság jóváhagyta az 

indikátor módosítási 

kérelmünket. Záró beszámolót és 

elszámolást benyújtottuk. 

Ellenőrzése folyamatban. Záró 

helyszíni ellenőrzés várhatóan 

2019. november végén.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

Városarculati elemek elkészültek, 

sportpark (Várkert) és ledfal 

(Gyógyszertár melletti falon) 

telepítésre került. Projekt zárása 

folyamatban. 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség 

Sportpark Program 

2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 év után NYERT 1 db 

sportparkot! (a szükséges 

információkat megadtuk, várjuk 

a Támogató jelentkezését). 

Szerződés elpostázva, várjuk a 

kivitelezés megkezdését.  

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

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

Megérkezett a Támogatói Okirat 

a nyertes pályázatról, amit 

követően végül a Testület 

visszalépett a projekt 

megvalósításától. 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

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

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Megvalósítás 

megtörtént, elszámolás 

feltöltésre került. Időközi 

kifizetési igénylét elfogadták. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

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

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolást beadtuk.  A kiállítás 

megnyitásra került 2019. február 

15-én. Az elszámolást elfogadták 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

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

 

  

269.333.333,- Ft 

 

2019. május 14-én ünnepélyes 

keretek között átadtuk az 

épületet. Kivitelezés lezárult. 

Használatbavételi engedély 

megérkezett. Záró beszámoló és 

elszámolást benyújtottuk. Záró 

helyszíni ellenőrzés 2019. 

decemberére várható. 

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 

Építési enedélyt megkaptuk. 

Kiviteli tervek elkészültek. 

Megkezdődött az épület bontása. 

Közbeszerzési eljárást 

lefolytattuk a kivitelezésre 

vonatkozóan, nyertes Tender 

Kft. Vállalkozási szerződést 

2019. október 11-én 

megkötöttük. 

KOLOSTOR épület 28 db 

ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

keleti homlokzaton  

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2018  

Belügyminisztérium 

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

határideje 2020. december 31. 
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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. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000  0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

fejlesztése (kiálltási katalógus, 

foglalkoztató füzet. kiállítások 

promóciója) Elbírálás alatt 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem 

és Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

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

NYERT! Kivitelezés már be is 

fejeződött. Elszámolás is 

sikeresen lezárult. 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

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

Nyert! Beszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban. 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 

6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft 
NYERT! Megvalósítás 

folyamatban. 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft 
Nyert! Beszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban. 
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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 

Kész, elszámolás is siekeresen 

lezárult. 

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

NYERT 3 millió Ft-ot 

„A Szentgotthárd Települési 

Értéktár népszerűsítése és könyv 

Széll Kálmánról” címmel. 

 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

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

Az Önkormányzat 149 millió Ft-

ot átad a Szentgotthárdi 

Kézilabda Klubnak vissza nem 

térítendő támogatásként, melyet 

kizárólag a szentgotthárdi 

sportcsarnok befejezéséhez 

használhat fel. 

Elszámolás határideje: 

2020.12.31. 

A kivitelezésre vonatkozóan 

ajánlattételi felhívást kiküldtük, 

ajánlatok benyújtásának 

határideje: 2019. nov. 20. 

Szerződéskötés: 2019. november 

végén. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének férőhely-

bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 
 154.000.000,- 154.000.000,- 0,- Elbírálás alatt 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
elbírálás alatt 0,- 

Pályázó a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége, pályázat benyújtva 

2019. október 11-én. 

 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése 

99/2019. KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
elbírálás alatt 1.227.887,- Ft 

Pályázó: PKKE, benyújtva 2019. 

október 31-én. 

 



 

 

 

Tárgy: Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2020. évi 

vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselő-

testületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális 

Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne 

változtatni. 

A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt 

olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé 

tárni azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel 

évek óta visszatérő, meg nem oldódott problémák 

I. 

Beszámoló a 2018. évben elfogadott Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról: 

 

1.) Belterületi ingatlanok: 

Hasznosítható ingatlanok: 

Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak: 

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett, 

- Az „Akasztó domb” nyugati oldalán (8 db telek) és keleti területén 

elhelyezkedő területek értékesíthetőségének, illetve hasznosíthatóságának 

vizsgálata, út-, illetve közműépítés céljából építőközösség létrehozása. 

- A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok 

esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 

Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 

Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 

ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 

Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, kivéve, 

ha az már a vételár részét képezi. 

  

 A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a 

szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra. 

 

A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság bevonásával az 

értékesítési lehetőségeket. 

 

Építési telkek kialakítása érdekében a Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca 

kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakításához szükséges ingatlanok értékesítését 

elő kell készíteni..   

 



 

 

Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park KFT 

működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba vállalkozások 

letelepítéséről gondoskodni kell.   

További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as 

gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése a magyar államtól. 

 

A városi sporttelep tulajdonjogának rendezéséhez a szükséges, Képviselő – testület által 

elfogadott megállapodást alá kell írni,  annak   üzemeltetéséről gondoskodni kell. . 

 

- A már 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a 

volt ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem 

került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a 

„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így 

sem jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető 

telkek után, de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész, ill. azon 

belül az ingatlanok elhelyezkedése) jelenleg nem vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen 

ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási 

költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt eredményeznek.  

- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető közművesített építési telkek - mint amilyen 

éveken keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

A Vakarcs K. úttól déli irányban lévő területből hármat 100%-ban megvásároltuk, itt több 

építési telek kialakítható lesz. Ezen ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd 

telekalakítást követően közművesíteni kell, s ezután értékesíthetővé válnak A negyedik 

ingatlan esetében a nehézséget legfőképp az okozza, hogy a közúthoz közel eső kis 

területnagyságú teleknek nagyon sok tulajdonosa van, s nehéz felvenni velük a kapcsolatot 

(Külföldi állampolgárok is vannak köztük cím nélkül, továbbá a Magyar állam is tulajdonos 

benne), ill a vételárról megegyezni, mivel valakinek csak pár száz forint jutna a vételárból.  

 

- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban:  

Az elfogadott településrendezési eszközök a telkek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. 

Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük 

többszörösébe kerülnének.  

A Testület döntött az ingatlanok értékesítéséről, vételáráról melyeket meg is hirdettünk több 

ízben, sőt az értékbecsült ár alatt is. a Testület álláspontja az volt, hogy az ingatlanokat akkor 

értékesíti, ha mindegyik ingatlanra érkezik vételi ajánlat. Vételi ajánlat 2-3 ingatlanra 

érkezett. Igazából a terület közművesítése nélkül ez nehezen fog megtörténni, a 

közművesítésre viszont anyagi forrással nem rendelkezünk.  Az érdeklődőknél nagymértékű 

bizonytalanságot jelent az, hogy nem ismert a telkekre jutó közművesítés költsége, a 

beépthetőség időpontjának a meghatározása, az építőközösség létrehozása sikerül-e. 

   

-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan: Az elfogadott településrendezési eszközök a 

telek kertvárosias lakóterületi hasznosítását lehetővé teszik - közművesítés, útépítés 

szükséges. Az I. ütemben megvalósítható, Vadvirág utcai megközelítéssel legalább 10 db 

építési telek kialakítható - közmű- és útfejlesztés szükséges. Az elmúlt időszakban beruházási 

szempontból változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén 

lehetne azon terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni. A 

legnagyobb problémát okozza a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe 

van adva, továbbá Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 

-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János 

erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa 



 

 

kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása 

következtében az ingatlan értékesebbé válik.  

A József A. u. 29. és 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és az 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok 

értékesítése folymatban van, szerzdőés kötés előtt állunk az ÉPBEST Hungary Kft-vel. 

Jelnelg az MNV ZRT. nyilatkozatát várjuk az elővásárlási joggal kapcsolatosan.   

Sztg. József A. u. 29. és 33. ügyében elakadt az értékesítés, - 3.048.000.-Ft bánatpénz 

befizetésre került, az ingatlanok vételára br. 30.480.000.-Ft. Az értékesítésről 2018. 

szeptemberében döntött a Testület, melyről a Kft-t is tájékoztattuk, -a szerződést nekik kell 

elkészíttetniük, továbbá a z MNV ZRT-től is kezdeményeztük az elővásárási joggal 

kapcsolatos nyilatkozat megadását.  

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérte, hogy olyan 

dokumentumot kell küldeni részükre, amely ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául 

szolgálhat. Több dokumentum mellett az Adás-vételi szerződést is szükséges számukra 

megküldeni, viszont annak létrejöttéhez szükséges az ingatlanok megosztása-telekhetár 

rendezése.  
A telekalakítás miatt egyeztettünk a Kft ügyvezetőjével, Tóth Lászlóval, s arról tájékoztatott 

személyesen, hogy a két ingatlan közti 1326 hrsz-ú terület is megvásárolja, s kérte, hogy majd 

azután történjen meg a telekalakítás fiygelmebe véve a beépíthetőséget és a parkolók 

kialakítását. Sajnos  azóta már eltelt egy év – nem jött létre megállapodás, többszöri 

megkeresés és ígéret ellenére sem.  

 

-  A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására 

a Képviselő-testület 176/2018. sz. határozata alapján megállapodás köttetett az  ÉPBEST 

Hungary Kft-vel, mely ingatlanon lakásokat tartalmazó társasház épül, s  a beruházást 

követően az Önkormányzat 1 db., legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakáshoz jut. Az 

ingatlanra 2019. júliusában a 2/2019. sz. Képviselő-testületi határozat alapján a korábbi 

megállapodás módosítása és tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó ráépítési szerződés aláírásra 

került. Az eredetileg tervezett határidőig, 2019.12.31-ig a beruházás nem valósul meg. Az 

Önkormányzat által előírt határidő felülvizsgálatra kerül oly módon, hogy a határidő 

tarthatatlanságára tekintettel a vállalkozó külön írásbeli kérelmet nyújt be az 

Önkormányzathoz a határidő meghosszabbítására, melynek tárgyában a képviselő-testület fog 

dönteni. 

 

- Dr. Augustin-Gyurits Katalin által felajánlott szentgotthárdi 04/14 (10.553 m2) és 04/16  

(10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlása megtörtént, az ingatlanok az Önkormányzat 

tulajdonába kerültek. A Testület a 82/2018. sz. határozata alapján az ingatlanok 

idegenforgalmi fejlesztéséhez befektető partnert keres. A 04/16 hrsz-ú ingatlan tulajdoni 

lapjára nagyvízi mederben való elhelyezkedés van bejegyezve, melynek törlése a terület 

feltöltését és geodéziai magassági felmérését követően indítható el. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen 

növelte a tulajdonában lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek 

részére maga az Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés volt 

az ingatlanokra, 2018-ban a RABACSA KFT. részére 8,2 ha-os területet értékesítettünk és 

előrehaladott tárgyalások folynak más befektetőkkel is.   

- A Testület döntött további terjeszkedési igényekről is a 2015. évben, 66/2015 és a 190/2015. 

sz. határozatával, melyben két ütemre osztva, első körben az Ipari Park II-ben 4 db, kb. 6.8 ha  

Állami tulajdonban lévő terület megszerzését célozta meg, második ütemben az Ipari Park III-

nak  nevezett területen, az árapasztó vápától északra és az M8-as gyorsforgalmi úttól délre 

lévő mintegy 35-40 ha területet kívánja megszerezni.  



 

 

Az Ipari Park II-ben lévő 0256/5 és a 0269/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása a Magyar 

Államtól megtörtént, melyek közül a 0269/9 hrsz-ú ingtalan belterületbe vonása és 

értékesítése is, a vételár kifizetésére várunk a  RABACSA KFT. részéről.  

Az 1615 hrsz-ú utat térítésmentesen átvettük.  

Az Ipari Park „II. ütem” elnevezésű területén közlekedőfelület kialakítása (egyesített 

kerékpárút- és járda), valamint az autóbuszöblök és buszforduló kiépítése megtörtént 

pályázati projekt keretében.  

Az Ipari Park III estében, vápától északra lévő területekkel az M8-as gyorsforgalmi úthoz 

szükséges telekalakítást követően lehet továbblépni. 

Az Önkormányzata által elnyert „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése”, TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 pályázati projekt összköltsége 478.000.000,- Ft, 

100%-os támogatási intenzitás mellett. A gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív a 

térségben, ezért az ipari park fejlesztését és bővítését valósítjuk meg a projekt keretében az 

M8-as gyorsforgalmi út tervezett  

Az Ipari Park „II. ütem” elnevezésű területén közlekedőfelület kialakítása (egyesített 

kerékpárút- és járda)  megtörtént.  Az ipari parkban már működő és a jövőben betelepülni 

kívánó vállalkozások számára az alapinfrastruktúra kialakítása elengedhetetlen, így ezen 

vállalkozások térségbe vonzásához, illetve megtartásához szükséges a III. ütemmel történő 

bővítés is, a projekt által a közlekedési infrastruktúra (út) kiépítésével és a teljes 

közművesítéssel (víz, csatorna, áram, közvilágítás).  
A III. ütem kialakításához - az árapasztó vápa és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út között - 

szükséges volt a területek megszerzése is a magyar államtól, a kisajátítási eljárás 2018. nyarán 

megtörtént. A fejlesztéshez szükséges területek már az önkormányzat tulajdonában vannak. Az 

időközben elkészült tervek alapján rendelkezésre álló építési engedély alapján a III. ütem 

kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek keretében megtörtént a legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtó kivitelező kiválasztása, és 2019. szeptember 27-én aláírásra került a kivitelezési 

szerződés. A III. ütem kivitelezési munkálataira irányuló munkaterület átadás 2019. október 16-án 

megtörtént. A kivitelezési szerződés alapján a munkák befejezési határideje: 2020 augusztus 16. A 

projekt fizikai zárása: 2020 augusztus 31.. A projekt adminisztratív zárása: 2020. november 29 

 

- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező 

területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak,  a beruházás önkormányzati 

segítséggel fog befejeződni – a tulajdonjog rendezésére ezt követően lehet visszatérni.   

 

 

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

„2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, szántó,) 

 

Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú 

ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért. 

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 

- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 

- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre 

vonatkozó külön előírások:   

Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 

- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 

- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  



 

 

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 

erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 

előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 

erdőgazdálkodó a felelős. 

 

2.3.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül más célú 

hasznosításra tervezett ingatlanok: 
 A szentgotthárdi 04/14 (szántó, legelő, 10.553 m2) és 04/16  (szántó, rét, legelő 

10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok hasznosítására, idegenforgalmi fejlesztéséhez befektető 

partnert keresése szükésges. 

 

- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi 

ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen ingatlanok 

a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.) 

 Az idei évben eddig nem került értékestésre ilyen ingatlan. 

2014. év decemberében 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot, de az ingatlanok a testület 

300/2014. sz. határozata alapján egyelőre nem kerülnek értékesítésre, mivel az NFA-val 

történő csereügylet céljából – mely a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű 

ingatlan kiskertek megszerzését célozta -  a 299/2014. sz. határozat alapján felajánlásra került. 

Azóta ebben előrelépés nem történt bár  az NFA-tól kértek feljegyzést – legutóbb arról, hogy  

mi is a probléma lényege s hogy miért nem tudja az Önkormányzat jogszabály szerint 

megszerezni a területet, ha nem módosítanak jogszabályt.  Azóta sem az NFA felől, sem 

máshonnan nem történt semmit. A kerteket szépen csendben használja a kertbarát egyesület.. 

ill a szentgotthárdi lakosok.. 

 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan 

forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség 

megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van 

lehetőség. 

2018-ban 1 db. Erdő művelési ágú ingatlan került értékesítésre a Nemzeti Park részére, 2019. 

évben ezidáig nem történt értékesítés. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az  

erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag 

miatt.  

3.) Önkormányzati bérlakások: 

 

Lakások: 

„Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 

lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 

forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.  

A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások 

értékesítésének szabályait.  

Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-

igénylők nagy számát.  

191/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület „Kethelyi laktanya” munkásszállóvá történő 

átépítését követően annak üzemeltetéséről, s maximális kihasználtságáról gondoskodni 

kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek hasznosítására is fejlesztési 

elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.” 

 



 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyar Államtól térítésmentesen megkapta a 

„Kethelyi laktanyát” azzal a feltétellel, hogy ott szociális bérlakások kialakítást valósítja meg. 

A laktanya 2014.09.19-n birtokba adása megtörtént.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. augusztusi ülésén a 199/2017. számú képviselő-

testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 

Minisztérium kiírásában a 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet alapján meghirdetett, a 

„Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében benyújtható 

felhívásra, azzal a céllal, hogy Szentgotthárd – Rábakethelyi egykori laktanyaépületben 

(Szentgotthárd, Kossuth L. út 103.) munkásszállást alakítson ki. A pályázatot megnyertük, 

aminek keretében 202 fős, 54 szobás munkásszállás került kialakításra. A kivitelezés 2019. 

májusában elkészült.  

- 2019. évben lakásértékesítés nem történt.   

 

- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és 

egy üzletből álló társasház –az üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) alatti ingatlan 

homlokzatának s tetőzetének felújítása a költségvetés helyzete végett elmaradt, viszont 

Vincze Csaba tulajdonostárs kezdeményezte az épület padlásterének beépítését, melyért 

cserébe az épület homlokzatát felújítja. A Képviselő-testület 204/2018. sz. határozata alapján, 

majd a 104/2019. sz. határozatával egyetértett azzal, hogy emelet ráépítéssel és tetőtér 

beépítéssel 5 új lakás jöjjön létre és az önkormányzati tulajdonú 3 db lakás is felújításra 

kerüljön a 2020-as évben, mely felújítás költségeit tervezni kell a 2020-as évben. Vincze 

Csaba részére a megállapodás tervezet átadásra került, azonban tájékoztatása alapján konkrét 

választ csak az általa tervezett beruházás költségeinek megismerése után tud adni. Várhatóan 

november végére ígértek számára költségbecslést.  

 

-A  Szécheniy u. 10. és egyéb lakóházas igatlanok hasznosítása végett számolni kell,  a 2. 

helyen álló Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz .alatti lakóház (3 lakásból álló társasház) 

földszintjén lévő 2 db. nagy alapterületű lakás átalakításával is, ahol 3-4 db. lakás lenne 

kialakítható, mely finanszírozását a 2020. évi költségvetésben tervezni kellene, vagy pályázat 

esetén forrást szerezni rá.  

- A Sztg. Széchenyi u. 10. sz. alatti társasházi ingatlanra az épület elbontásával új lakásokat, 

társasházat szeretnénk építtetni. A jelenlegi 4 db. lakás helyett új építésű lakást kapunk. Ezen 

új lakás/lakások piaci alapú bérbeadásával több bevételre teszünk szert, mint a jelenlegi 

szociális alapú lakbérekkel.  

 

A képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén pályázatot írt ki a társasházi ingatlan 

hasznosítására, melyre az ÉPBEST Hungary Kft. adott be pályázatot, s a Testület a 18/2019. 

sz. határozatával a beruházás eredményeképpen a győztes pályázó a pályázati kiírásnak 

megfelelő 1 db, 70 m2 területű lakást biztosít az Önkormányzat részére továbbá  a 

társasházban a magántulajdonban lévő szentgotthárdi 1272/A/2 hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. ajtó 2. sz. alatti 40 m2 alapterületű lakás megnevezésű 

ingatlan értékének ellentételezéseként legalább ugyanakkora méretű, összkomfortos földszinti 

(legfeljebb első emeleti) új lakást biztosít Szentgotthárdon. A beruházás elindításához 

szükséges –testület által jóváhagyott - megállapodást a KFt részére elküldtük, azonban a 

vállalkozó részéről még mindig nem kerüt aláírásra s megküldésre. 

  

- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások 

–ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten 

elsősorban piaci alapon kerülnek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb 

bevételre lehet szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni 

felújításra is.  

 



 

 

- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen 

komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 

1990. óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része  jó állapotú és a piaci értéke 

magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke 

esetenként igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi 

forrást évről-évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok (melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi 

években az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-

ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió, 2017-ben: 15,4 Millió, 2018-ban 

ilyen célra a kialakult helyzet miatt nem került sor, 2019-ben: 14.6 Millió Ft. 

 

- Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában lévő  (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest, Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky 

Egyetemi Kórház 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443, hrsz-ú, 

természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű 776 m2 területű ingatlan térítésmentes tulajdonba vételét a 83/2018. és a 

227/2018., 128/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján. Az ingatlant 

településüzemeltetés segítése, vagy kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges 

épületigény kielégítése vagy szociális lakás kialakítása célok valamelyikére kívánja 

felhasználni 

Az ingatlanon lévő lakóház 10 éve üresen áll, az épületben  5 lakás található. 

Az épület állapota a karbantartás hiánya miatt erősen leromlott, tetőbeázás, vizesedés, vakolat 

mállások tapasztalhatók. Az épületben lévő lakások elrendezését korszerűtlennek mondhatjuk 

mai szemmel nézve: magas belmagasság, a wc-k a lépcsőházban lakáson kívül találhatóak, az 

összes közművezeték elavult, nyílászárók cserére szorulnak.  

Amennyiben itt lakások kialakítására gondolunk az épületre 50 Millió forintot minimum lehet 

kalkulálni.  

Az ügy folyamatban van,  Állami Egészségügyi Ellátó Központtól várjuk a tulajdonba adási 

szerződés megküldését.  

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

Üzlethelyiségek: 

Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 

korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a 

bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött 

megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  

Értékesíthető garázsok:  

Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 

jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 

 

Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), a hivatal épületének felújítását, 

tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.   

 

- Üzlethelyiség ilyen jellegű felújítására 2019-ben a Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 

üzlethelyiség esetében került sor. 

- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.  

Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartottuk megvalósíthatónak! 

 

- A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat 

értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs 

további bérbeadása mellett döntött. Továbbá vételi kérelmet nem támogatott. 

A garázsok bérbeadásából 2018. évben 2.872.809.- Ft bevétel keletkezett. 



 

 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 

 

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 

üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a 

fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.  

5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 

élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni 

kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő 

átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.  

5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi kontrollt 

kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati 

feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját a következő évben ki 

kell alakítani.”   

 

- Az üzletrészünk  (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben sem került sor 

mivel nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása.  

- A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a Gotthárd-

Therm kft esetében inkább elsősorban még mindig  az ügyvezető és a polgármester, kisebb 

részben a kft felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetések formájában 

történik.   

- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll 

heti szinten megtörténik.  

 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető vagyonkezelői 

jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is ennek 

fontosságát tartalmazza.   

Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és a 

Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, működtetésük a 

tankerületi központot illeti meg,  

A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a 

sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes 

egészében az önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra 

fontos feladat ezen a területen.” 

 

A III. Béla Szakképző Iskola vagyonkezelésbe adása megtörtént a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal részére.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január 

1-től a köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központot illeti meg, így azok az 

illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerültek.  

Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a sportterek 

(Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása teljes egészében az Önkormányzatnál maradt.  

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és 

működtetése Szentgotthárdon 

 

„- A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET Szentgotthárdi 

Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott részének 

működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé válik.  Továbbra is 

nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal és a kft között. 



 

 

Ehhez kapcsolódhat a Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése is melynek keretében ezt a 

szervezetet is be kel vonni az önkormányzati feladatok megoldásába, Az önkormányzat 

vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen végzik – minden szereplő a 

vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát elsősorban a 

kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A 

vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 

- Az elnyert, ingatlanok fejlesztését is magával hozó pályázati projektek megvalósítása során 

jelentős változás következik be ingatlanvagyonunkban.: Ipari Park III. kialakítása kapcsán 

területek megszerzésére és azok fejlesztésére lesz szükség. 

A Kossuth L. u. – Kethelyi út kerékpárút fejlesztése, a Várkert fejlesztés és a pályázat 

sikeressége esetén a Laktanya fejlesztése során jelentősen növekedni fog az érintett területek 

állaga és vagyoni értéke, ugyanakkor fel kell készülni az azok üzemeltetésével kapcsolatosan 

felmerülő üzemeltetői feladatok növekedésével is.” 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően 

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1-

től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása befejeződött, a 

tartozások rendezése megtörtént, a követelések behajtása folyamatban van- ez átszállt az 

Önkormányzatra. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol napi egyeztetés történik a 

Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a 

közterület-felügyelettel. A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése folyamatos feladat. A 

SZET Szentgotthárdi Kft és  Szentgotthárdi Ipari Park Kft ügyvezetője ez 2018 év közepétől 

ismét ugyanaz a személy.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2018. és 2019-es 

év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 
2018. 

2019.01.01– 

2019.10.31. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

81.119.e-Ft 34.250.e-Ft 

Ebből: 

 
2018. 

2019.01.01– 

2019.10.31. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
78.975.e.-Ft 0.-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

0.-Ft 0. -Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
0. –Ft  0.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
2.144.e -Ft 2.500.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

önkormányzati bevétel 

0.-Ft 31.750.e.-Ft 

 

 

 



 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 2017-ben:  Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság 

részvényeinek értékesítése: 27.087.-Ft  

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

2017-ben: 0.-Ft 

2018-ban: Busieness Park, Heiligenkreuz 3.238.500.-Ft 

  

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 

kivételével)  

   

 2014-ben: 5.397.804.-Ft (ebből: közterület: 3.969.189.-, haszonbérlet: 1.428.615.-Ft) 

 2015-ben: 8.473.853.-Ft (ebből közterület: 2.221.934.-Ft, haszonbérlet: 1.451.919.-Ft, 

Charpatia vízerőmű: 4.800.000.-Ft, tekepálya: 542.830.-Ft) 

 2016-ban: 3.547.312.-Ft (ebből közterület: 1.724.091.-Ft, haszonbérlet: 1.354.971.-Ft, 

tekepálya: 468.250.-Ft) 

 2017-ben: 6.290.269.-Ft, (ebből közterület: 2.094.115.-Ft, haszonbérlet: 1.388.804.-Ft, 

tekepálya: 407.350.-Ft, Charpatia vízerőmű: 2.400.000.-Ft) 

 2018-ban: 6.040.290.-Ft  (ebből közterület: 1.615.135.-Ft, haszonbérlet: 1.347.438.-Ft, 

tekepálya: 667.717.-Ft, Charpatia vízerőmű: 2.400.000.-Ft 

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

   

 2015-ben: 30.699.500.-Ft 

 2016-ban: 30.883.117.-Ft 

 2017-ben: 33.002.043.-Ft 

 2018-ban: 34.017.610.-Ft 

 

6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából 

származó bevételek összege: 

  

 2015-ben: 8.448.885.-Ft  

 2016-ban: 8.259.660.-Ft 

    2017-ben: 9.805.405.-Ft 

 2018-ban: 9.109.024.-Ft 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2018. 2019.01.01– 2019.10.31. 

32.474.e.-Ft* 2.016.e. –Ft 

*Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db lakás vételárát is tartalmazza, mely több részletben került 

kifizetésre. 

2018-ban: a fenti összegen felül a 01/14 és 014/16 hrsz-ú ingatlanok vételár rész: 30.355.500.- 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke: 
2015: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft 

2016.ban: hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken. 

2017-ben: Ipari Park II-ben 1615 hrsz.: 2.860.000.-Ft 

2018-ban: --- 

 

9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft 

 

A Vagyongazdálkodási Irányelveknek az Előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakat 

javasoljuk. Ez némiképp megújult, álláspontunk szerint ez a forma közelebb áll a 



 

 

vagyonpolitikához és az irányelvekhez – több esetben is  elvi dolgokat rögzít inkább mint 

konkrét ingatlanok sorsáról rendelkezik. Az inkább elvi kitételeket kell majd az év során 

megtölteni konkrét tartalommal és a beszámolóban majd a most meghatározott inkább elvi 

pontokat töltjük meg tartalommal. Ugyanakkor nem tartalmaz gyökeresen mást mint a 

korábbi évek során. Főleg az irányelvek mellékletében viszont szerepelnek konkrét főleg 

külterületi ingatlanok helyrajzi számai is – ez viszont azonos a korábbi években követett 

gyakorlattal.   

A vagyonpolitikai irányelvek nem jelentenek többet mint kapaszkodót a vagyongazdálkodás 

napi gyakorlata során, azt az iránymutatót amihez mindig visszatérünk amikor adódik majd 

egy konkrét vagyonnal kapcsolatos ügy és figyelünk arra, hogy amit majd a konkrét ügyben 

teszünk az feleljen meg az itt rögzített elveknek.   

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

Javaslat:………………………………………………………………………………….. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelveket az Előterjesztés  1. számú 

melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2019. október 29. 

        

 

   

                                                              Huszár Gábor 

                                                             Polgármester 

 

Ellenjegyzés:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

1. számú melléklet  

Vagyongazdálkodási irányelvek 
 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 
 
I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
    1.1.) Építési telkek 
    1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi célra hasznosítható területek 
2. Külterületi ingatlanok 
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő) 
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 
  
1.) Beépítetlen belterületi ingatlanok: 
1.1.) Építési telkek 
1.1.1.) Új önkormányzati telkek kialakítása és értékesítése: 
Építési telkek mindazok az önkormányzati ingatlanok, melyek a helyi építési 
szabályzat alapján ilyen besorolásba tartoznak. Csak azokon a területeken 
értékesítünk telket, ahol több telek alakítható ki és értékesíthető és ahol a szükséges 
infrastruktúra már kialakult (a kozművek már rendelkezésre állnak) vagy ahol 
pályázati pénzből az önkormányzat a közművesítést ki tudja alakítani vagy ahol a 
közművesítést az ingatlanok vevői illetve ha vannak, akkor a már ott lévő 
tulajdonosok is finanszírozzák. Az új telkek kialakítására első sorban olyan 
területeken kerüljön sor, amelyek a városközponthoz közelebb vannak – azért, hogy 
legyen minél több lehetőség arra, hogy az ott építkezők lehetőleg gépjármű 
használata nélkül is el tudják érni a legfontosabb közintézményeket – hogy ne 
növekedjen  tovább a gépjármű terhelés. Különösen ilyenek: Akasztó domb nyugati 
oldala, a József A. utcában lévő beépítetlen területek a Vakarcs K. utcától délre, a 
Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakítása – ez 
utóbbiak művelés alól történő kivonása, a telekalakítás is szükséges a 
közművesítésen túlmenően. ..   
 
 
1.1.2.) A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
1.1.3.) A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület valamennyi belterületi 
ingatlan esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles 
befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  
 



 

 

1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmim stb,  célra hasznosítható területek 
1.2.1.) Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében mind az 
önkormányzati tulajdonú, mind a Szentgotthárdi Ipari Park KFT tulajdonát képező 
ingatlanok értékesítlslről gondoskodni kell – ki kell használni azt az előnyt, hogy a 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság és a 
jekentkező befektetők számára a másik szervezet tulajdonában lévő területeket is 
említeni, ajánlani, koordinálni lehet.  
1.2.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetését biztosítani kell. Egyúttal ki kell 
használni azt az előnyt is, hogy az ipari parkunk tudományos technikai park 
minősítéssel is rendelkezik. Ennek előnyei vannak – első sorban a nem 
képviselőtestületi tag alpolgármester bevonásával biztosítani kell annak személyi 
feltételeit, amely ezen előnyök feltárásához és kihasználásához eddig hiányoztak. 
Ezzel egyidejűleg mint tudományos – technikai parknak meg kell találni azon vonzó 
befektetéshez szükséges feltételek biztosítását ami könnyebbé teszi vállalkozások 
letelepítését 
 
1.2.3.) További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett 
M8-as gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése annak érdekében, 
hogy a közlekedési és közműberuházás kialakítása után legyen ipari terület, ahová a 
befektetők meg is tudják valósítani beruházásaikat. 
 
1.2.4.) A városi sporttelep tulajdonjogát a sportcsarnok építésének sikkeres 
befejezése után rendezni szükséges.   
 
1.2.5.) A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán 
megszerzett önkormányzati területek idegenforgalmi hasznosítását lehetővé kell 
tenni. Ehhez  rendezni szükséges azok státuszát (nagyvízi meder részei; művelés 
alől nincsenek kivonva, stb.)  
 
1.2.6.) További, a mai használattól eltérő célra is hasznosítható önkormányzati 
területek (ingatlanok) hasznosítási elképzeléseit számba kell venni, a lehetséges 
véltoztatási elképzeléseket ki kell dolgozni és az elfogadott változtatások 
megvalósításához hozzá kell kezdeni.  
 
2.) Külterületi ingatlanok: 
 
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 
 
Át kell tekinteni a korábban már értékesíteni kívánt  1. számú mellékletben látható 
külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú ingatlanok körét abból a 
szempontból, hogy azokat értékesíteni esetleg haszonbérbe adni lehessen, esetleg 
azok hasznosításáról saját magunk gondoskodjunk – akár  a földalapú támogatás 
felvételét is mérlegelni kell  
 
  
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   
2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 
erdőgazdálkodó a felelős. 



 

 

 
 
2.3.) A külterületi ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a 
mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 
 
 
3.) Lakások: 
3.1.) Az önkormányzati lakásokkal Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET 
Szentgotthárdi Kft bevonásával hatékony lakásgazdálkodást kíván folytatni a 
lakáskoncepcióban meghatározottak szerint 
3.2.) Szociális alapon nem utal ki összkomfortos lakásokat, még komfortos lakások 
esetén is alaposan vizsgálja a lakás állapotát a szociális alapon történő  kiutalás 
előtt.  
3.3.) Lakások értékesítésére kivételesen kerül sor 
3.4.) A piaci alapon kiadott lakások állagát javítani kell a minél jobb kiadhatóság 
érdekében.  
3.5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan 
elkészült lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati 
forrásokat kell keresni, illetve külső tőke bevonását is keresni kell. Ilyen igény esetén 
soron kívül kell döntést hozni.  
3.6.) A piaci alapon történő bérbeadás miatt növekvő bérleti díj bevételek egy 
részéből a rosszabb állapotú lakások felújítására is pénzeszközöket kell fordítani,  
3.7.) A hosszabb ideje üreden álló bérlakások felújítását meg kell kezdeni vagy 
azokat mint alacsony komfortfokozatú lakáésokat ki kell utalni szociális rászorultság 
alapján.  
 
 
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
4.1.) Üzlethelyiségek: 
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy 
a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött 
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  
4.2.) Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 
 
4.3.) A Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) felújításához első 
sorban pályázati lehetőségeket kell keresni, az elnyert pályázatból a pályázat szerinti 
felújítást 2020.ban el kell végezni.  
 
5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 
üzletrészének értékesítését szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele 



 

 

a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan 
megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös 
üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat 
számára előnyös formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi 
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az 
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját 
valamennyi szervezet esetében egységes elvek alapján a következő évben ki kell 
alakítani.    
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A 
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és 
a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, 
működtetésük a tankerületi központot illeti meg,  
 
 
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben 
a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok 
teljes egészében az önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása 
városi sportcélokra fontos feladat ezen a területen.   
 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása 
és működtetése Szentgotthárdon 

 
7.)  7.1.) A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon 
kezelőjévé válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között.  
7.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése  keretében ezt a szervezettet is be 
kell vonni az önkormányzati feladatok megoldásába is. Ugyanakkor mint tudományos 
és technikai park címet elnyert szervezetnek ebben a minőségében előre kell lépni. 
Ehhez szükséges a nem tképviselőtestületi tag társadalmi megbizatású 
alpolgármester bevonása. 
7.3.)  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek az  Önkormányzat, 
ezen belól különösen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési vezetőjének koordinálásával végzik – minden szereplő a 
vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát 
elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – 
felügyelettel.  
 



 

 

Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 
Értékesítésre, hasznosításra  javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 1950 1.83 74 649    
Sztg-Farkasfa 

       

 

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

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 2961 0.62 10 116    Rábafüzes-Jakabh. 
közt Észak 

2 __0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 950 0.33 5 385    

 

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

1 ___036/103/_/ 
3960 1320 3 / 9 szántó (1) 15.84 

305 341  Sztg-Rábakethely 
2067 689 3 / 9 rét (2) 8.27 

2 __0104/100/_/ 3783 1891 4 / 8 rét (2) 1.32 21 532    Sztg-Zsidah. 

3 __0651/_34/_/ 1619 72 8 / 180 szántó (1) 4.23 7 674    Sztg-Máriaújf. 

4 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    

S
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5 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

6 __0699/_14/_/ 2383 132 3 / 54 rét (2) 2.57 4 646    

7 __0699/_16/_/ 1034 57 3 / 54 rét (2) 1.12 2 015    

8 __0699/_17/_/ 1098 61 3 / 54 rét (2) 1.19 2 157    

9 __0699/_18/_/ 910 51 3 / 54 rét (2) 0.98 1 792    

10 __0699/_19/_/ 807 45 3 / 54 rét (2) 0.87 1 583    

11 __0699/_21/_/ 1491 83 3 / 54 rét (2) 1.61 2 925    

12 __0699/_22/_/ 478 27 3 / 54 rét (2) 0.52 959    

13 __0703/__6/_/ 986 55 3 / 54 rét (2) 0.35 637    

14 __0707/__4/_/ 5157 368 3 / 42 rét (2) 5.57 12 971       

15 __0741/105/_/ 3246 541 8 / 48 szántó (1) 3.05 20 736    

16 __0775/_52/_/ 2828 566 4 / 20 rét (2) 0.99  6 466       

17 __0795/_11/_/ 2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 9 392 

18 
__0795/_11/_/ 
__0798/_39/_/ 

2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  9 392 
1 807    2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 

19 __0817/_33/_/ 1447 482 4 / 12 rét (2) 0.51  5 544       

20 __0826/__3/_/ 778 43 1 / 18 szántó (1) 0.49 1 105    

21 __0826/__4/_/ 1738 97 1 / 8 szántó (1) 1.09 2 482    

22 __0826/_16/_/ 260 26 1 / 10 rét (2) 0.28 914    

23 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    



 

 

Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

1 ___054/_18/_/ 3665 1629 24 / 54 3665 
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2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

3 ___054/_24/_/ 1.1328 m2 3304 m2 21 / 72 1.1328 m2 

4 ___054/_26/_/ 5544 m2 2464 m2 48 / 108 5544 m2 

5 ___054/_46/_/ 4184 m2 523 m2 2/16 4184 m2 

6 ___054/_49/_/ 4370 m2 1457 m2 4/12 4370 m2 

7 ___054/_52/_/ 7091 m2 2364 m2 8/24 7091 m2 

8 ___054/_61/_/ 1.4098 m2 2820 m2 2/10 1.4098 m2 

9 ___055/_13/_/ 256 m2 6 m2 15 / 630 256 m2 

10 ___055/_20/_/ 369 m2 164 m2 48 / 108 369 m2 

11 ___055/_26/_/ 330 m2 111 m2 8/24 330 m2 

12 ___055/_27/_/ 268 m2 15 m2 1260 / 22050 268 m2 

13 ___055/_36/_/ 734 m2 245 m2 48 / 144 734 m2 

14 ___057/_10/_/ 286 m2 143 m2 1/2 281 m2 

15 ___057/_18/_/ 504 m2 378 m2 3/4 504 m2 

16 ___057/_24/_/ 1162 581 m2 1/2 1162 

17 ___057/_28/_/ 568 m2 5 m2 96 / 12096 568 m2 

 ___059/_33/_/ 1583 m2 528 m2 48 / 144 1583 m2 

19 ___059/_42/_/ 467 m2 27 m2 1260 / 22050 467 m2 

20 ___059/_43/_/ 574 m2 191 m2 8/24 574 m2 

21 ___059/_49/_/ 502 m2 223 m2 48 / 108 502 m2 

22 ___059/_56/_/ 398 m2 9 m2 15 / 630 398 m2 

23 ___070/_13/_/ 3870 m2 3225 m2 120 / 144 3870 m2 

24 ___070/_14/_/ 1.0334 m2 2583 m2 6/24 1.0334 m2 

25 ___070/_53/_/ 8184 m2 468 m2 1260 / 22050 8184 m2 

26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

1 ___070/_19/_/ 1694 m2 1694 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 
Hársas Tó és Zsida között 

2 ___070/_22/_/ 1709 m2 1709 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

3 ___075/__2/_/ 332 m2 332 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg. Zrínyi u. vége 

4 __0402/___/_/ 1279 m2 1279 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes Északra 

5 __0412/___/_/ 1224 m2 1224 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes- Jakabháza között 
Északra 6 __0413/___/_/ 1334 m2 1334 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

7 __0422/___/_/ 2242 m2 2242 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

Sztg-Rábafüzes Észak 8 __0425/___/_/ 725 m2 725 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

9 __0427/___/_/ 6827 m2 6827 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

10 __0440/___/_/ 2840 m2 2840 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábafüzes Észak-Határ 

11 __0807/_47/_/ 2977 m2 2977 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg-Farkasfa 

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 



 

 

27 ___070/_67/_/ 5102 m2 2268 m2 15 / 630 5102 m2 

28 ___070/_73/_/ 768 m2 43 m2 672 / 12096 768 m2 

29 ___070/_77/_/ 2827 m2 67 m2 15 / 630 2827 m2 

30 ___088/__1/_/ 36 2 1260 / 22050 36 

31 ___088/__2/_/ 108 36 8/24 108 

32 ___088/_11/_/ 1521 m2 85 m2 672 / 12096 1521 m2 

33 ___088/_43/_/ 76 m2 4 m2 672 / 12096 76 m2 

34 ___097/_15/_/ 3915 m2 1958 m2 2/4 3915 m2 
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 35 ___097/_18/_/ 747 m2 374 m2 2/4 747 m2 

36 ___097/_21/_/ 1601 m2 801 m2 2/4 1601 m2 

37 ___097/_51/_/ 7097 m2 1774 m2 2/8 7097 m2 

38 ___097/_53/_/ 6679 m2 1670 m2 2/8 6679 m2 

39 ___097/_58/_/ 3235 m2 404 m2 6 / 48 3235 m2 

40 ___099/__5/_/ 3920 m2 980 m2 2/8 3920 m2 

41 ___099/__6/_/ 4135 m2 1981 m2 23 / 48 4135 m2 

42 __0100/__5/_/ 1769 m2 590 m2 4/12 1769 m2 
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43 __0100/_17/_/ 1972 m2 246 m2 3/24 1972 m2 

44 __0104/_18/_/ 2392 m2 1196 m2 4/8 2392 m2 

45 __0104/_35/_/ 1895 m2 632 m2 4/12 1895 m2 

46 __0104/_58/_/ 1.0996 m2 5498 m2 2/4 1.0996 m2 

47 __0104/_67/_/ 3436 m2 229 m2 8 / 120 3436 m2 

48 __0104/_70/_/ 2.0193 m2 4039 m2 8 / 40 2.0193 m2 

49 __0104/_71/_/ 877 m2 88 m2 1/10 877 m2 

50 __0104/_74/_/ 5559 m2 1112 m2 8 / 40 5559 m2 

51 __0104/_87/_/ 2.9576 m2 4929 m2 60 / 360 2.9576 m2 

52 __0110/_15/_/ 1.5673 m2 2612 m2 60 / 360 1.5673 m2 

53 __0110/_17/_/ 1.8874 m2 5995 m2 81 / 255 1.8874 m2 

54 __0112/__1/_/ 1.1718 m2 3722 m2 81 / 255 1.1718 m2 

55 __0119/__2/_/ 6049 m2 2898 m2 23 / 48 6049 m2 

56 __0119/__9/_/ 1.3548 m2 2694 m2 21 / 96 1.3548 m2 

57 __0119/_33/_/ 4604 m2 307 m2 8 / 120 4604 m2 

58 __0121/__2/_/ 1.3002 m2 867 m2 8 / 120 1.3002 m2 

59 __0439/___/_/ 3821 m2 318 m2 5 / 60 3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ 

60      
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

62 __0703/_16/_/ 3219 m2 644 m2 1/5 3219 m2 

63      

64 __0711/_20/_/ 7996 m2 5331 m2 10/15 7996 m2 

65 __0711/_24/_/ 2.0106 m2 1127 m2 2 / 36 2.0106 m2 

66 __0718/__2/_/ 2753 m2 918 m2 6/18 2753 m2 

67 __0718/__3/_/ 2731 m2 910 m2 24 / 72 2731 m2 

68 __0726/__7/_/ 3072 m2 1024 m2 48 / 144 3072 m2 

69 __0731/179/_/ 903 m2 151 m2 8 / 48 903 m2 

70 __0741/__9/_/ 1117 m2 559 m2 2/4 1117 m2 

71 __0741/_26/_/ 4186 m2 2791 m2 18 / 27 4186 m2 

72 __0741/_31/_/ 856 m2 161 m2 15 / 80 856 m2 

73 __0741/_41/_/ 4700 m2 2350 m2 2/4 4700 m2 

74 __0741/111/_/ 1272 m2 424 m2 6/18 1272 m2 

75 __0741/112/_/ 1990 m2 618 m2 6/18 1990 m2 

76 __0741/138/_/ 6732 m2 4208 m2 25 / 40 6732 m2 

77 __0741/139/_/ 2922 m2 1461 m2 2/4 2922 m2 

78 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 

79 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

80 __0745/__4/_/ 2815 m2 528 m2 15 / 80 2815 m2 



 

 

83 __0745/__7/_/ 1.2567 m2 3142 m2 120 / 480 1.2567 m2 

84 __0745/_11/_/ 5685 m2 3790 m2 12/18 5685 m2 

85 __0745/_12/_/ 3227 m2 605 m2 15 / 80 3227 m2 

86 __0745/_17/_/ 3684 m2 461 m2 3/24 3684 m2 

87 __0745/_26/_/ 2651 m2 1326 m2 2/4 2651 m2 

88 __0745/_51/_/ 1036 m2 207 m2 4/20 1036 m2 

89 __0745/_54/_/ 449 m2 90 m2 4/20 449 m2 

90 __0745/_57/_/ 3296 m2 165 m2 18 / 360 3296 m2 

91 __0762/__4/_/ 1636 m2 545 m2 5/15 1636 m2 

92 __0762/__8/_/ 6698 m2 372 m2 2 / 36 6698 m2 

93 __0762/_10/_/ 8505 m2 473 m2 2 / 36 8505 m2 

94 __0762/_11/_/ 1.1474 m2 637 m2 2 / 36 1.1474 m2 

95 __0762/_29/_/ 3908 m2 651 m2 1/6 3908 m2 

96 __0765/__4/_/ 1393 m2 464 m2 5/15 1393 m2 

97 __0767/__5/_/ 4920 984 36 / 180 4920 

98 __0767/_13/_/ 2.6117 m2 1451 m2 2 / 36 2.6117 m2 

99 __0767/_16/_/ 3.1007 m2 9819 m2 57 / 180 3.1007 m2 

100 __0767/_18/_/ 5857 1171 36 / 180 5857 

101 __0767/_20/_/ 5385 m2 1077 m2 36 / 180 5385 m2 

102 __0770/_35/_/ 1.5892 m2 5297 m2 48 / 144 1.5892 m2 

103 __0770/_55/_/ 1.0594 m2 6621 m2 25 / 40 1.0594 m2 

104 __0770/_57/_/ 7467 m2 3734 m2 2/4 7467 m2 

105 __0770/_68/_/ 6093 m2 1333 m2 7 / 32 6093 m2 

106 __0770/_76/_/ 8259 m2 1377 m2 3/18 8259 m2 

107 __0775/_26/_/ 109 m2 14 m2 15 / 120 109 m2 

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 
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109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

110 __0775/_55/_/ 2465 m2 1233 m2 2/4 2465 m2 

111 __0775/_58/_/ 1.0288 m2 5141 m2 2/4 1.0288 m2 

112 __0775/_74/_/ 3388 m2 677 m2 23328 / 166640 3388 m2 

113 __0775/_79/_/ 3249 m2 650 m2 23328 / 166640 3249 m2 

114 __0775/_81/_/ 948 m2 190 m2 36 / 180 948 m2 

115 __0775/_89/_/ 2068 m2 414 m2 36 / 180 2068 m2 

116 __0775/104/_/ 923 m2 185 m2 36 / 180 923 m2 

117 __0775/106/_/ 498 m2 100 m2 36 / 180 498 m2 

118 __0775/107/_/ 3842 m2 768 m2 36 / 180 3842 m2 

119 __0775/110/_/ 4360 m2 872 m2 36 / 180 4360 m2 

120 __0775/120/_/ 9542 m2 4771 m2 1/2 9542 m2 

121 __0775/126/_/ 4877 m2 975 m2 36 / 180 4877 m2 

122 __0775/129/_/ 2935 m2 587 m2 36 / 180 2849 m2 

123 __0777/_19/_/ 1835 m2 229 m2 15 / 120 1835 m2 

124 __0777/_20/_/ 7860 m2 2858 m2 12 / 33 7860 m2 

125 __0777/_29/_/ 2.1449 m2 7150 m2 1/3 2.1449 m2 

126 __0777/_32/_/ 1.0222 m2 5111 m2 1/2 1.0222 m2 

127 __0777/_35/_/ 9904 m2 5777 m2 14 / 24 9904 m2 

128 __0777/_37/_/ 3445 m2 646 m2 15 / 80 3445 m2 

129 __0779/__6/_/ 805 m2 45 m2 6 / 108 805 m2 

130 __0779/_15/_/ 7622 m2 423 m2 6 / 108 7622 m2 

131 __0779/_20/_/ 677 m2 395 m2 14 / 24 677 m2 

132 __0779/_21/_/ 159 30 m2 15 / 80 159 

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 

134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

135 __0779/_62/_/ 1.6066 m2 10041 m2 25 / 40 1.6066 m2 

136 __0779/_66/_/ 5289 m2 1744 m2 12 / 36 5289 m2 



 

 

137 __0779/_67/_/ 4904 m2 1635 m2 6/18 4904 m2 

138 __0779/_71/_/ 3093 m2 1856 m2 12/20 3093 m2 

139 __0779/_81/_/ 5922 m2 1110 m2 15 / 80 5922 m2 

140 __0779/_84/_/ 1.0308 m2 1581 m2 88 / 576 1.0308 m2 

141 __0779/_91/_/ 9192 m2 1532 m2 8 / 48 9192 m2 

142 __0779/_96/_/ 1745 m2 291 m2 9 / 54 1745 m2 

143 __0779/_97/_/ 5966 m2 994 m2 8 / 48 5966 m2 

144 __0781/__2/_/ 1496 249 8 / 48 1469 

145 __0781/__4/_/ 504 m2 202 m2 46656 / 166640 504 m2 

146 __0781/__9/_/ 12 m2 7 m2 12/20 12 m2 

147 __0781/_11/_/ 3143 m2 1048 m2 1/3 3143 m2 

148 __0781/_14/_/ 1498 m2 899 m2 12/20 1498 m2 

149 __0781/_17/_/ 5294 m2 1059 m2 8 / 40 5294 m2 

150 __0781/_18/_/ 3989 m2 2393 m2 12/20 3989 m2 

151 __0781/_52/_/ 5490 3050 60 / 108 5490 

152 __0789/_20/_/ 1495 m2 83 m2 3 / 54 1495 m2 

153 __0792/100/_/ 2.0923 m2 13077 m2 75 / 120 2.0923 m2 

154 __0792/132/_/ 6804 952 23328 / 166640 6804 

155 __0792/138/_/ 8332 m2 4999 m2 12/20 8332 m2 

156 __0792/139/_/ 7958 m2 1592 m2 1/5 7958 m2 

157 __0792/140/_/ 5545 m2 1848 m2 1/3 5545 m2 

158 __0792/142/_/ 2875 958 1/3 2875 

159 __0795/_41/_/ 3510 1755 m2 1/2 3510 

160 __0798/_55/_/ 8588 m2 5153 m2 12/20 8588 m2 

161 __0798/_68/_/ 7549 m2 2516 m2 1/3 7549 m2 

162 __0798/_72/_/ 885 m2 531 m2 12/20 885 m2 

163 __0798/_73/_/ 9017 m2 5410 m2 12/20 9017 m2 

164 __0798/_76/_/ 5349 m2 1783 m2 1/3 5349 m2 
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165 __0802/__7/_/ 1.7081 m2 6832 m2 24 / 60 1.7081 m2 

166 __0807/__1/_/ 1.4661 m2 2240 m2 88 / 576 1.4661 m2 

167 __0807/_24/_/ 1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880 1.5939 m2 

168 __0807/_28/_/ 3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880 3.4142 m2 

169 __0815/__1/_/ 1.3796 m2 4599 m2 6/18 1.3796 m2 

170 __0815/__9/_/ 9405 m2 3135 m2 1/3 9405 m2 

171 __0815/_13/_/ 6239 m2 1248 m2 4/20 6239 m2 

172 __0817/_27/_/ 260 m2 87 m2 6/18 260 m2 

173 __0817/_36/_/ 1791 m2 299 m2 12 / 72 1791 m2 

174 __0826/_36/_/ 954 m2 318 m2 4/12 954 m2 

175 __0826/_37/_/ 6743 m2 2452 m2 2880 / 7920 6743 m2 

176 __0826/_38/_/ 1701 m2 619 m2 2880 / 7920 1701 m2 

177 __0826/_39/_/ 1699 m2 618 m2 2880 / 7920 1699 m2 

178 __0826/_40/_/ 4376 1459 4 / 12 4376 

179 __0826/_41/_/ 1.8104 m2 6037 m2 66 / 198 1.8104 m2 

178 __0826/_42/_/ 8262 m2 3004 m2 2880 / 7920 8262 m2 

179 __0828/_24/_/ 4912 m2 388 m2 270 / 3420 4912 m2 

180 __0860/_14/_/ 8132 3253 144 / 360 8132 
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181 __0860/_18/_/ 3749 m2 1875 m2 36 / 72 3749 m2 

182 __0864/__1/_/ 36295 7260 12 / 60 36295 

183 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 

184 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

185 __0864/_50/_/ 24401 6354 125 / 480 24401 

186 __0866/__3/_/ 1257 m2 629 m2 1/2 1257 m2 

187 __0869/__1/_/ 3.1158 m2 2077 m2 1/15 3.1158 m2 



 

 

188 __0869/__8/_/ 5598 m2 1866 m2 12 / 36 5598 m2 

189 __0869/_35/_/ 3300 m2 1650 m2 2/4 3300 m2 

190 __0878/_13/_/ 4.6795 m2 9359 m2 2/10 4.6795 m2 

Sztg-Rábatótfalu 191 __0882/__8/_/ 6422 m2 3211 m2 1/2 6422 m2 

192 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 

 



 

 

Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 
Sztg-Rábafüzes 

Átkelőnél  2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 

3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 29235 97.49 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 

Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 0395 
Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 5621 m2 szántó  2522 2.37 96 677    

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

Korlát. 
forgalomképes  
törvény a. (3) 1.1768 m2 rét  6124 16.47 671 843    erdő 5644 

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 szántó  9886 31.73 1 294 327    

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 legelő  5940 5.58 227 619    

szántó 9886 
m2, műv.alól. 
Kiv.: 2917 m2 

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

0705/9 46174 15391 12 / 36 rét  2415 0.85 9 246    

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

2 0826/46 11662 649 8 / 144 legelő  1786 0.38 690    9876 m2 erdő 

3 0844/16 21705 7461 11 / 32 legelő 4758 1.66 18 621    
16983 m2 
erdő 

Sztg-Rábatótf. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: A közlekedés és a gyalogos közlekedés helyzete 

Szentgotthárdon  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2019. november 13-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  

Bevezetés 

 

 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a 

települési önkormányzatok tulajdonában vannak.  

 Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével átfogóan legutóbb 

a Képviselő-testület 2018. októberi ülésén foglalkozott. 

 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 

rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti 

jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott 

kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 

vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell 

vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. 

A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente 

egyszer, az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a 

képviselő-testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti 

jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, 

behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a 

sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai 

is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók: 

1. 8. sz. főútvonal  

2. Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

3. Mártírok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

4. Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

5. Árpád u. (7458. sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

6. Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

7. Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

8. Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

9. Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

 

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, 

engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve 

hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti 

jelzőtáblákat ezen utak mentén.  



 

 

 

 

II.  

Útfelújítások 

 

Ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek 

teljes szélességű burkolat-felújítására kerül / került sor: 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési 

költség (br. Ft) 

1., Örökzöld utca (741 hrsz, 

097/100 hrsz-ú szakasza)  

250,00 m hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása 

250,00 fm hosszúságú 791,00 m
2
-es 

felületű burkolatának teljes szélességű 

felújítása átl. 6 cm vtg-ú melegen 

hengerelt AC-11-es jelű 

aszfaltburkolat bedolgozásával 

5.402.040,- Ft 

2. Kerékpár-forgalmi 

fejlesztés (Kossuth L. utca – 

Kethelyi út Tompa M. utca 

és Brenner J. tér közötti 

szakaszán irányhelyes 

kerékpársáv kiépítése) 

- 303,16 fm hosszú szakaszon kerékpáros 

nyom került kialakításra burkolati jel 

felfestésével (kettős körforgalom Tompa 

M. utca között) 

- 1398,00 fm hosszon kétoldali 

irányhelyes kerékpársáv épült ki a Tompa 

M. utca és a Brenner J. tér között 

- új zárt-csapadékvíz elvezetés épült ki 

830,00 fm hosszúságú hossz-, illetve 

462,00 fm kereszt-csatorna építésével; 

- az érintett szakaszon meglévő cca. 

1850,00 fm hosszúságú járdák burkolatai 

megújultak, illetve cca. 190,00 m 

hosszúságú új járdaszakasz épült; 

- 1 db új szabványos buszöbölpár létesült; 

- Sportcsarnok előtt térkőburkolatú 

parkolók épültek ki; 

- 1 db gyalogos-átkelőhely létesült. 

- Továbbá az állami közútkezelő 

támogatásával 1398,00 m hosszon 

megújult a főpálya burkolata is; 

 

285.610.808,- Ft
*
 

3. Ipari Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése I. ütem 
(Felsőliget utcai egyesített 

gyalog és kerékpárút, 

buszöbölpár, buszforduló 

építése) 

- 37,89 m hosszon kétirányú kerékpárút, 

illetve 898,74 m hosszon elválasztás 

nélküli gyalogút + kétirányú kerékpárút, 

illetve 

- 21,00 m hosszúságú, utas fellépővel 

ellátott autóbusz-öbölpár, valamint 

- 175,52 m hosszúságú 7,00 m szélességű 

buszforduló épült 

112.082.348,- Ft
*
 

4. Ipari Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése II. ütem (Ipari 

Park III. ütemű területek új 

feltáró út építése, 

közművesítés) 

565,04 m hosszúságú új feltáró út fog 

megvalósulni, csapadékvíz-elvezetéssel, 

vízi-közművekkel, közvilágítással 

(villamos-energia ellátás áramszolgáltató 

beruházásában (fejlesztési forrás 

átadásával) 

Csak a munkaterület átadás történt 

meg, megvalósítása folyamatban! 

253.774.768,- Ft
* 

5. Szentgotthárd-

Máriaújfalui út második 

cca. 1.200,00 m hosszúságú szakaszon a 

Máriaújfalui út teljes szélességű burkolat n.a.** 



 

 

szakaszának szennyvíz-

csatornázás utáni 

helyreállítása 

felújítása (kiegyenlítő réteg, közműaknák 

szintre emelése, kopóréteg készítése, 

kétoldali padkarendezés) 

 

 * A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedés fejlesztéseket 

érintő kivitelezési munkákra eső költsége 

 ** Szennyvízcsatorna építés kivitelezője a projekt részeként saját beruházásában 
valósította meg 

 

III. 

Forgalmi rend változások  

 

Tájékoztatás a legutóbbi 2018. októberi ülésen, a 210/2018. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

Mogersdorf felé vezető úton az osztrák-magyar 

államhatár előtt 150 méterre 50 km/h 

sebességkorlátozás elrendelése 

A tábla kihelyezése megtörtént. 

Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől a 

Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszán 

megállási tilalom visszavonása, 30 km/h 

sebességkorlátozás elrendelése 

A Megállni tilos táblát visszahelyeztük 

eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20. 

szám elé, továbbá 30 km/h-ás tábla 

kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/12 hrsz-ú úton 

(Átrium Hotelhez, benzinkúthoz) vezető út mindkét 

oldalán megállási tilalom elrendelése 

A tábla kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég, Kiserdő utcákban 5 

tonnás tengelyterhelés-korlátozás elrendelése 

A Képviselő-testület 100/2019. számú 

határozatában visszavonta az 5 tonnás 

tengelyterhelés-korlátozást és 

elrendelte a „kivéve engedéllyel” 

kiegészítő táblával ellátott 7,5 tonnás 

súlykorlátozást. A táblák kihelyezése 

megtörtént. 

Szentgotthárd, Kis utca teljes hosszában 30 km/h 

sebességkorlátozás elrendelése 
A tábla kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Pável Ágoston lakótelep 1. számú és 

Pável Ágoston lakótelep 2. számú sorházak között 

lévő útszakasz keleti végének mindkét oldalán 

megállási tilalom elrendelése. 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, István király utca 8-16. számú 

ingatlanok előtti szakaszon - a balesetveszélyesnek 

ítélhető helyeken megállási tilalom elrendelése. 

A tábla kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Kossuth Lajos utcában, az óvodánál 

található gyalogátkelőhely mellett, az utca páratlan 

oldalán lévő első parkoló megszüntetésének 

vizsgálata 

A Képviselő-testület 268/2018. számú 

határozatának 3. pontjában elrendelte a 

gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá 

tételét az átkelőhelyet előjelző 

burkolati jelpár felfestésével, illetve az 

önkormányzat költségvetésének 

függvényében az átkelőnél sárga 

villogó berendezés kihelyezésével. 

A közútkezelő hozzájárulását a 



 

 

mellékletben olvasható kikötésekkel 

megadta (1. számú melléklet). 

Megrendeltük az alternáló villogó 

berendezések felszerelését, mely 2019. 

december 15-ig elkészül. 

 

 

IV.  

Javaslatok  

 

 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

o A Képviselő-testület 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban már 

elfogadta a Szentgotthárd, Kis utca máriaújfalui szakaszán a 30 km/h 

sebességkorlátozást. Sajnos nem sokkal az új aszfaltréteg elkészültét követően egy 

nagytömegű jármű próbált megfordulni a Kis utca Máriaújfalui út felőli végén 

lévő oldalágnál, melynek következtében kismértékben sérült az aszfalt széle és az 

út padkája. Mivel a Kis utcai hídon egyébként is 5 tonnás súlykorlátozás van 

érvényben, így aki nagytömegű járművel Szentgotthárd felől érkezik a hídhoz, a 

híd előtti oldalágnál kénytelen megfordulni a szűkös hely miatt igénybe véve ezt 

az útszakaszt, mely ennek következtében sérülhet. Az út felújítási munkálatok 

során erre az útszakaszra (oldalágra) a szűk keresztmetszete, zsákutca jellege miatt 

az útalapot megerősítő géplánc nem tudott bemenni és így ennek az útszakasznak 

csak az aszfaltburkolata újult meg, nem kaphatott útalap megerősítést (remix), 

amely a Kis utca főágával ellentétben így nem alkalmas nagy tömegű járművek 

közlekedésére.  Továbbá a szóban forgó oldalág jelenleg zsákutca, így azt jelölni 

szükséges. Az oldalág „Elsőbbségadás kötelező” tábla nélkül jobbkezes utcának 

minősül, ami az útkanyarulat miatt nehezen észlelhető. Ezen kívül minden autós 

számára egyértelműbb helyzetet teremt, ha a gyér forgalmú zsákutcából érkezők 

adnak elsőbbséget a nagyobb forgalmat lebonyolító, főútra vezető Kis utcán 

közlekedőkkel szemben. Az aszfaltrongálások és a közlekedési viszonyok 

egyértelműsítése végett ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük 

Máriaújfalu, Kis utcában (Máriaújfalui út felőli végén lévő oldalághoz) 

„Elsőbbségadás kötelező”, „Zsákutca”, 5 tonnás súlykorlátozás + kivéve 

célforgalom” táblák kihelyezését (2. számú melléklet). Javasoljuk az ideiglenes 

közútkezelői intézkedések – táblakihelyezések – véglegesítését. 
 

o A Füzesi út mellett található kerékpárút jelzőtábláival, valamint a kapcsolódó 

útburkolati jelek felfestésével kapcsolatban érkezett hivatalunkba lakossági 

észrevétel, mely szerint a kerékpárút táblázása, ill. az útburkolati jelek felfestése 

több esetben is következetlen (3. számú melléklet). A kerékpárút az 1990-es 

években épült, melyre az akkori jogszabályoknak megfelelően a kivitelezést 

megelőzően építési, majd ezt követően forgalomba helyezési engedélyt kellett 

kérni a közlekedési hatóságtól. A kerékpárút forgalmi rendje, forgalomtechnikai 

kialakítása az akkoriban kiadott hatósági engedélyeknek megfelelően történt. A 

nem egyértelmű, illetve előírásoknak nem megfelelő forgalmi rend, illetve 

forgalomtechnikai kialakítás valószínűleg a kerékpárutat keresztező utakon 

időközben végrehajtott forgalomtechnikai változtatások következtében alakultak 

ki, amelyek nem lettek a kerékpárúttal összhangba hozva. Tekintettel arra, hogy a 

kerékpáros közlekedés újbóli térhódítását segítenünk kell – ennek egyik eleme, 



 

 

hogy minél több kerékpárutat építsünk, a másik eleme, hogy a kerékpárutak 

biztonságosak legyenek -  ezért indokoltnak látjuk a városi kerékpárutak 

forgalmi rendjének és a forgalomtechnikai kialakításának átfogó 

felülvizsgálatát. Javasoljuk a felülvizsgálat elvégzésére közlekedési szakértő 

megbízását és az általa elkészítendő szakvéleményben  leírtak végrehajtására 

forrás biztosítását az önkormányzat jövő évi költségvetésében. 
 

o Lakossági megkeresés kaptunk a Szentgotthárd, Felső út 8. szám előtti 

parkolásból eredő problémák tekintetében is. Sajnos az utcában olyan 

lakóingatlanok is találhatók, amelyeknek se udvara, se kertje nincsen. Ezek egyikét 

megvásárló tulajdonos családnak három autója is van, így ezeket az amúgy is 

meglehetősen szűk utcában az úton tárolja. A bejelentő ingatlana előtti 

közterületen történő parkolással folyamatosan zavarják nemcsak a bejelentőt, de az 

utcában lakó más tulajdonosokat is az ablakok alatt megálló és a hajnali órákban 

hosszasan járó motorú autók (4. számú melléklet). A probléma miatt többször 

alakult ki konfliktus a szomszédokkal. Az útszéli megállás fizikai akadállyal 

történő megakadályozásával nem érthetünk egyet, hiszen az út szélessége ezen a 

szakaszon alig több 3 méternél, nagyobb jármű, pl. hulladékszállító jármű mellett 

az útpadka igénybevétele nélkül nem lehet elférni illetve így senki sem tudna 

megállni az ingatlana előtt. Az utca ezen szakaszán a várakozás megtiltása minden 

érintett számára elfogadható megoldás lehet, mivel így pl. a vitában érintett  8-as 

számú ingatlan előtt nem  parkolhatnak idegen autók, ugyanakkor a 7-es számú 

házhoz érkezők a ki és bepakolás idejére megállhatnának. Amennyiben a 

gépjárműveiket az ott lakók saját területükön továbbra sem tudják megoldani, 

akkor a közelben lévő Mathiász A. utca – Kethelyi út csatlakozásánál, a Mathiász 

A. utcában  lévő szilárd burkolatú közterületen (lakásuktól alig száz méterre ezt 

megtehetik. Ezt a vita során külön fel is ajánlottuk az említett tulajdonosoknak.  

A probléma megoldására ideiglenes közútkezelői intézkedésként várakozási 

tilalmat rendeltünk el az utca érintett szakaszán, továbbá az út padkáján, melyet 

engedélyhez kötöttünk. Így ingatlanonként egy autóval engedélyezett a megállás a 

ki-és bepakolás idejére. Az ideiglenes intézkedésünk után újabb panasz érkezett 

hivatalunkba, hogy a fentiekben körülírt probléma a Felső utca Új utcai 

kereszteződése utáni első ingatlannál is jelentkezett miután az említett, udvarral és 

kerttel nem, viszont több gépjárművel rendelkező lakó azóta a tiltott szaszon nem 

parkol, viszont járművei a Felső utca Új utcai csatlakozása után még szúkebb de 

már egyirányú szakaszán jelentek meg.   Javasoljuk az ideiglenes közútkezelői 

intézkedés – a Felső utca Kethelyi úti csatlakozásától az Új utcáig tartó 

szakaszon a várakozási tilalom elrendelésének – véglegesítését, illetve a 

várakozási tilalom kiterjesztését a Felső utca Új utca kereszteződése után 

50,00 méteres szakaszára. 
 

o Lakossági felvetés alapján vizsgáltuk a Szentgotthárd, István király utcában a 

30 km/h sebességkorlátozás kiterjesztését. A lakó állítása szerint az István király 

utca 8-16. számú ingatlanok elé kihelyezett megállni tilos tábla ellenére (210/2018. 

sz. határozat) is több baleset történt, melyek elsősorban a megengedett sebességet 

(50 km/h) túllépő autósok okoznak. Véleménye szerint a jelenleg a Termálfürdő 

kerítése melletti 30 km/h sebességkorlátozó tábla Kossuth L. utcai 

kereszteződéséhez történő áthelyezésével a probléma orvosolható lenne. A 

sebességtúllépésekről sem hivatalunk, sem a kérelmező lakó nem rendelkezik mért 

adatokkal, továbbá a rendőrség részéről sem érkezett felénk jelzés sem a 

baleseteket, sem a sebességtúllépéseket illetően.  



 

 

A 30 km/h tábla kihelyezése önmagában megoldást csak akkor jelenthet, ha annak 

betartását folyamatosan ellenőrzik, ugyanakkor a lakott területeken érvényes 50 

km/h haladási sebesség betartásával ugyanúgy észlelhetők az esetleges 

balesetveszélyes helyzetek. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az utcában jelentősen 

megnövekedő forgalom miatt lehet helye akár ennek a táblaelhelyezésnek is.  

A fentiek ismeretében kérjük a képviselő-testülettől az István király utcában 

a 30 km/h sebességkorlátozás kiterjesztésével kapcsolatos állásfoglalásukat, 

illetve döntés meghozatalát. 

 

5. Lakossági megkeresés érkezett Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné utcából is 30 km/h 

sebességkorlátozás bevezetése ügyében. A kérelem indoka, hogy a 2271 hrsz-ú 

ingatlan előtt az út jelentős mértékben leszűkül, a megengedett 50 km/h sebességgel 

haladva balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. (5. számú melléklet) Tekintettel az 

utca ezen szakaszának rövidségére, nem tartjuk indokoltnak a sebességkorlátozás 

bevezetését, az út szűkületét azonban a KRESZ szerinti „Útszűkület” (70. ábra) 

jelzőtáblával jelezni lehet. A 30 km/h tábla kihelyezése önmagában megoldást csak 

akkor jelenthet, ha annak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

A fentiek ismeretében kérjük a képviselő-testülettől a Déryné utcában a 30 km/h 

sebességkorlátozás elrendelésével kapcsolatos állásfoglalásukat, illetve döntés 

meghozatalát. 

 

6. Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utca 32. számú ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel 

fordult hivatalunkhoz, hogy ingatlana elé szeretne sebességcsökkentő küszöböt 

(fekvőrendőrt) kihelyezni, melyhez közútkezelői hozzájárulásunkat kérte (6. számú 

melléklet). Véleménye szerint az 50 km/h is sok ezen a keskeny úton, többen 

versenypályának nézik ezt a szakaszt, veszélyes gyerekekre, mindenkire nézve. A 

műszaki előírások szerint többek között az úttest szintjének küszöbszerű 

megemelésével, vagy más építési beavatkozással lehet jelezni többek között a 

korlátozott sebességű övezet bejáratát. Az egyik ilyen fizikai eszköz lehet a 

sebességcsökkentő bordák elhelyezése az övezetek úttestjén például a járműforgalom 

számára megengedett sebesség betartatása érdekében. Fontos előírás, hogy ezek az 

eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos 

haladást. A forgalomcsillapítás eszközeinek tervezésére és kiépítésre vonatkozóan 

a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani. Mindezek 

alapján a kivitelezési gyakorlat, illetve tapasztalat azt mutatja, hogy a fekvőrendőrt 4-6 

cm magassággal, és ennek legalább tízszeresét kitevő szélességgel kell kialakítani. A 

Fővég utcában jelenleg nincs kijelölve olyan övezet (pl.: korlátozott sebességű övezet, 

vagy lakó-pihenő övezet), ahová a fenti előírások figyelembe vételével 

sebességcsökkentő küszöböt lehetne elhelyezni. Azt is vizsgálni szükséges, hogy mi 

indokolja, hogy miért éppen az utca kérelmező által megjelölt pontjára kellene 

kihelyezni ezt a küszöböt. Az utca más részein – amennyiben a forgalomlassító 

küszöbön már lassan áthajtott az autós – ismét könnyen fel tud gyorsulni és 

amennyiben veszélyt jelent a magatartása, akkor az egyébként meglehetősen hosszú 

utca más részein  ugyanúgy veszélyt fog jelenteni, vagyis a problémát ezzel igazából 

nem oldjuk meg. Nem állnak rendelkezésünkre olyan forgalomszámlálási, stb. adatok, 

amelyek az utcában a forgalom nagyságát megmutatnák. Nagy valószínűséggel az 

utcában az átmenő forgalom minimális, azok közlekednek a Fővég utcában, akik ott 

laknak ami nem jelenthet túl nagy gépjármű  számot – ettől függetlenül a kérelemben 

felvetett problémával foglalkozni kell.  

Javasoljuk a Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utcában a forgalomcsillapítás 

lehetséges eszközeinek hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltak betartása 

érdekében közlekedési szakértő megbízását. A fentiek ismeretében kérjük a 



 

 

képviselő-testülettől a Fővég utcában a sebességcsökkentő küszöb (fekvőrendőr) 

elrendelésével kapcsolatos állásfoglalás, illetve az ezzel kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

 

7. A Szentgotthárd, Széchenyi utca 29/A-C. számú társasház lakói abban kérik a T. 

Képviselő-testület segítségét, hogy a Széchenyi út 27-43, illetve a 32-38, számú 

ingatlanok környezetében, az útszakasz mindkét oldalán az önkormányzat a Magyar 

Közút NZrt-nél megállási tilalom elrendelését kezdeményezze (7. számú melléklet). A 

kérésüket azzal indokolják, hogy ebben a veszélyes útkanyarulatban, különösen a 

délutáni órákban, az utca páratlan oldalán gépjárművek várakoznak, mellyel 

balesetveszélyes helyzeteket okoznak. A fentiekben említett társasház útjára a 

városközpont felől érkezve balra kanyarodáskor a parkoló járművektől nem lehet látni 

az egyesített gyalog és kerékpárúton közlekedőket. A Szentgotthárd, Széchenyi utca a 

7454. jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út része, amely állami 

tulajdonban Magyar Közút NZrt. Vas megyei Igazgatósága kezelésében van. A 

kérelmezők kérésükkel már korábban megkeresték a közút kezelőjét, akik elutasították 

a megállási tilalom elrendelését. 

Javasoljuk a Széchenyi utca mindkét oldalán – a 27-43., illetve a 32-88. 

ingatlanok közötti szakaszokon - megállási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését a közútkezelő Magyar Közút NZrt. Vas megyei Igazgatósága 

felé. 

 

 

8. A Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-10. számú ingatlanok (papírbolt) előtti 8 

férőhelyes ferde állású parkoló kiszolgáló útjának déli, lakóingatlanok felöli 

oldalát a járdaburkolat szabálytalan igénybevétele mellett folyamatosan várakozásra 

használják. Ennek indoka elsősorban, hogy a környéken számos forgalomvonzó 

létesítmény (pl.: óvoda, bölcsőde, üzletek)  található és az elegendő számú 

parkolóhely hiányában az autósok (pl.: kisgyermeküket a óvodába-bölcsődébe szállító 

szülők)  nem tudnak a közelben megállni. Másik indoka, hogy ezzel a szabálytalan 

várakozással elkerülhetik a fizetőparkolót. A városközpontban folyamatosan 

tapasztalható parkolási nehézségek miatt javasoljuk közlekedési szakértővel történő 

vizsgálatát annak, hogy a parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán a lakóingatlanok 

illetve a mentőállomás nyugati oldala melletti – gyalogos közlekedésre gyakorlatilag 

nem is használt járda megszüntetésével ebben a parkolóban szabályosan 

kialakíthatóak-e párhuzamos várakozóhelyek. Ezt az épületek mellett haladó járdát a 

gyalogosok nagyon ritkán használják, mivel a parkoló északi oldalán a buszöböl 

mellett a Kossuth L. utcával párhuzamosan kiépített járda található. Amennyiben a 

vizsgálat eredményeképpen kialakíthatóak szabályos várakozóhelyek ennek a járdának 

a felhasználásával, akkor ezzel rendezni tudjuk a kialakult szabálysértő szokásrendet, 

illetve egyúttal növeljük is a városközpontban a várakozóhelyek számát amelyek 

természetesen a fizető parkolási rendszerünkbe bekerülnek ezzel.  

Javasoljuk közlekedési szakértő bevonásával a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-

10. számú ingatlanok (papírbolt) előtti 8 férőhelyes ferde állású parkoló 

kiszolgáló útjának déli, lakóingatlanok felöli oldalán párhuzamos várakozóhelyek 

kijelölésének vizsgálatát. 

 

9. Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány úton a volt benzinkút kijáratánál nyugati irányba 

jelenleg megállási tilalom van érvényben. Ez a tilalom még valószínűleg az út korábbi 

besorolású kategóriájából (8-as főút) maradt meg és az akkor üzemelő benzinkútról 

történő kihajtásnál az útkereszteződés beláthatósága érdekében került elrendelésre. 



 

 

Véleményünk szerint jelenleg ez egy felesleges tilalom, mivel átmenő forgalom már 

nem érinti ezt az útszakaszt, illetve a benzinkút sem üzemel már. 

Javasoljuk a Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány úton a Szentgotthárd 2364. 

hrsz.-ú ingatlan kihajtó ága után, nyugati irányban lévő megállási tilalom 

megszüntetését. 

 

   10. Végezetül megjegyezzük, hogy egyre több jelzés érkezik hozzánk a kisebb utcákon 

családi házas környezetben rohamosan növekvő számban utcán parkoló járművek miatt. Ezek 

olyan utcák, ahol  családi házak vannak udvarral, kerttel, nem egyszer garázzsal és olyan 

járművek, melyek tulajdonosai a családi házban laknak.  A gépkocsikat a családi házakban 

élők nem viszik be saját ingatlanukra, hanem azokat a házuk előtt, az utcán hagyják. Ezeken 

az utcákon a zavartalan közlekedés gyakorlatilag ma már lehetetlen, a helyzet számtalan 

esetben balesetveszélyt jelent.  Nem gondoljuk egyelőre azt, hogy mindenütt meg kellene 

tiltani a várakozást, de valamilyen megoldást, valamilyen kényszerítési lehetőséget előbb – 

utóbb erre ki kell találni.  Nincs másról szó ezekben az esetekben csak a gépkocsikkal be 

kellene állni a saját területre – tehát sem anyagi áldozatot, sem más erőfeszítést nem kellene 

tenni – a szemléleten kellene egy kicsit változtatni.  

 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utcában 

„Elsőbbségadás kötelező”, „Zsákutca”, 5 

tonnás súlykorlátozás + kivéve célforgalom” 

táblák kihelyezése 

A kihelyezés megtörtént, így annak már nincs 

további költségvonzata. 

2., Kerékpárutak forgalmi rendjének 

felülvizsgálata 

A közlekedési szakértő felülvizsgálat 

eredményének függvénye lesz. 

3., Felső utcában Várakozni tilos + kivéve 

engedéllyel kiegészítő tábla kihelyezése 

Az ideiglenes közútkezelői intézkedéssel 

kapcsolatos kihelyezés megtörtént, 

amennyiben a várakozási tilalom 

kiterjesztésre kerül, akkor annak további 

költsége 42.799,- Ft 

4., István király utcában 30-as tábla 

áthelyezése 

20.574,- Ft 

5., Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utcában 

fekvőrendőr kihelyezése (lakó saját 

költségén) 

0,- Ft 

6., Szentgotthárd, Széchenyi utcában 

Széchenyi út 27-43, illetve a 32-38 számú 

ingatlanok környezetében megállni tilos 

táblák kihelyezése  

73.660,- Ft 

7., Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné utcába 

30-as tábla kihelyezése 

32.322,- Ft 



 

 

8., Szentgotthárd, Kossuth L. utcában 

papírbolt előtti szabványos párhuzamos 

parkolóhelyek kialakítása 

A közlekedési szakértő felülvizsgálat 

eredményének függvénye lesz. 

9., Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány 

úton a 2364. hrsz.-ú ingatlan kihajtó ága 

után, nyugati irányban lévő megállási tilalom 

megszüntetése 

3.302,- Ft 

 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2019. november 11-én 

megtartandó ülésére is előterjesztjük és véleményüket a bizottsági, illetve testületi üléseken 

ismertetni fogjuk.   

 

 

V. 

Gyalogos közlekedés helyzete 

 

31/2018. számú Képviselő-testületi határozatában fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Közlekedésfejlesztési 

koncepcióját (2018 – 2028). A koncepció részletesen foglalkozik a gyalogos közlekedés 

helyzetével, továbbá a fejlesztés irányaival. 

A meglévő gyalogjárdák hálózatának bővítése nagyobb forgalmú, balesetveszélyes helyeken 

indokolt. A balesetmentes gyalogos közlekedés érdekében indokolt a meglévő gyalogjárdák 

felújítása is, ott ahol a járdák állapota jelentős mértékben leromlott. Az építéseknél, 

felújításoknál mindig el kell végezni az akadálymentesítéseket, ahol a gyalogosoknak el kell 

hagyniuk a járdát. A városban gyalogos-átkelőhely kijelölésének igénye a Kossuth L. utcában 

(Tompa M. utcai kereszteződésnél), illetve a Hunyadi J. úton (Pável Ágoston Múzeum 

környezete, volt autóbusz pályaudvarnál, Ady E. utcai kereszteződésnél) merült fel. Indokolt 

esetben a járda felújítási programot is felül kell vizsgálni. A városközpont elkerülése jelenleg 

önkormányzati utakon történhet, amelyek műszaki, illetve egyéb paraméterei miatt nem 

alkalmasak az átmenő forgalom lebonyolítására, így a városközpont gyalogos övezetté 

nyilvánítása nem lehetséges. 

 

Sajnos az utóbbi évtizedekben elmaradt folyamatos karbantartási, felújítási munkák miatt a 

városban lévő járdák nagy része nagyon leromlott állapotba került.  

A Szentgotthárd – Máriaújfalui városrész szennyvíz-csatornázása után a legsürgetőbb feladat 

a városrészen lévő járdák elkövetkező években történő ütemezett felújítása. A Máriaújfalui út 

szűk keresztmetszeti kialakítása miatt a járda felújítást a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer 

megújítása, zárttá tétele mellett lehet csak megoldani. Mivel a városrész járdái jelenleg állami 

tulajdonban és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, így a felújítás 

megkezdéséhez első lépésként önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljenek. A 

térítésmentes tulajdonba vétel folyamata többlépcsős, elsőként az önkormányzatnak 

készítetnie kell egy megosztási vázrajzot, mely leválasztja a meglévő járda területét az 

országos közúti ingatlanról. A tervezés már folyamatban van, azonban a készülő terveket 

folyamatosan egyeztetni kell a kezelővel, ugyanis a telekhatárok kialakításának számos 

speciális szabálya van a közút/járda tekintetében. Ezt követően Magyar Közút NZrt.- től meg 
kell kérni a kezelői nyilatkozatát, majd megállapodást kötni a budapesti szervezeti egységgel, 

ezt követően a járda területek átminősítését kell kérelmezni Közlekedési Hatóságtól. Az 

átminősítést tartalmazó hatósági határozatot ismét be kell nyújtani Magyar Közút NZrt-hez, 

ezt követően írják alá a végleges megállapodást. Mindezek után kezdődhet meg Máriaújfalu 

járdáinak felújítása. 



 

 

A városban lévő többi, felújításra szoruló – önkormányzati tulajdonú -  járdák burkolatát 

pedig az előre meghatározott ütemterv szerint folytatni kell. 

Új járdák építését nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kell megtenni. Jogos igényként 

jelentkezik, hogy a Rózsa F. utca- Tompa M. utcai kereszteződés utáni zsidai városrész 

irányába tartó szakaszán, illetve a Felső utca egyes szakaszain, az Árpád út egy részén, a 

Máriaújfalui úton Magyarlak irányába és a Május 1 út egyes szakaszain kiépítésre kerüljenek. 

Hosszabb távon pedig  a városrészeken nagyobb forgalmat lebonyolító útjain ahol még 

nincsenek járdák – a Zsidai – Örökzöld utakon, a Kethelyi mezőben, a Kis utcában, a 

Zsidahegyi városrészen is el kell érni, hogy a hiányzó járdák kiépítésre kerüljenek. Rövid 

távon legalább a tervek elkészítéséig, engedélyeztetéséig el kell jutnunk ahhoz, hogy a 

kiépítéshez szükséges forrásokat majd tervezni tudjuk. Az Ipari Park II. ütemű területen 

működő üzemek kezdeményezésére megterveztettük és engedélyeztettük a Haris vasúti 

megállónál egy új vasúti gyalogos-átkelőhely, illetve a Felsőliget utcáig egy új gyalogjárda 

építését. A megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat az érintett üzemek 

hozzájárulásával lenne célszerű előteremteni.  

A város fejlesztési terveiben több helyen megjelenik a Pável Á. ltp-nél a gáttól gyalogos 

korzó építése a Rába mentén, illetve vízi erőműnél egy gyalogos híd építése. A 

NYUDUVIZIG egy sikeres EU-s projekt eredményeképpen árvízvédelmi fejlesztéseket fog 

végrehajtani többek között a Rába bal parti védműveknél, amely projektnek része a gyalogos  

korzó részbeni kiépítése. (A beruházás folyamatban van).  

Az önkormányzat költségvetésében évente a közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére 

rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát közlekedési módok elősegítő 

elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, fejlesztésére) kell fordítani. A 

tavalyi évben ugyan közvetlen önkormányzati forrásból nem újultak meg meglévő járdák, 

illetve épültek új járdák, de 2019-ben ennek ellenére Szentgotthárd területén jelentős a 

gyalogos közlekedés fejlesztésére irányuló munkálatok valósultak meg.  Az előterjesztés II. 

fejezetében is már ismertetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedés 

fejlesztéseket érintő projektjei során 2019-ben Szentgotthárdon 1850,00 fm meglévő járda 

újult meg (Kossuth L. u. – Kethelyi út), illetve 190,00 m (Kethelyi út) + 898,74 m (Ipari park 

Felsőliget utca) hosszúságú új járda épült.  

A fentiek alapján a gyalogos közlekedés fejlesztésével kapcsolatban elkövetkező években 

(rövid-, közép- és hosszútávon) elérendő célokat (új járdák építése, meglévő járdák felújítása) 

az előterjesztés 8. számú mellékletéhez csatolt táblázatban foglaltuk össze.   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

tulajdonú utak forgalmi rendjével, valamint parkolók kialakításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

 

 

Határozati javaslatok: 

1.  

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

Máriaújfalu, Kis utcában (Máriaújfalui út felőli végén lévő oldalághoz) 

„Elsőbbségadás kötelező”, „Zsákutca”, „5 tonnás súlykorlátozás + kivéve 

célforgalom” táblák kihelyezésének elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: azonnal 



 

 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Máriaújfalu, Kis utca forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: … 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért városi 

kerékpárutak forgalmi rendjének és a forgalomtechnikai kialakításának közlekedési 

szakértő útján történő felülvizsgálatával. A felülvizsgálatban leírt intézkedések 

végrehajtását az önkormányzat költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló forrás 

figyelembe vételével el kell végeztetni. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. 

évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  Felülvizsgálat elvégzésére 2020. március 31-ig 

  Szükséges beavatkozások elvégzése 2020. június 30-ig 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a városi 

kerékpárutak forgalmi rendjének és a forgalomtechnikai kialakításának közlekedési 

szakértő útján történő felülvizsgálatával. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

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

Felső utcában a Kethelyi úti csatlakozástól az Új utcai csatlakozást követő 50,00 m-es 

szakaszon a várakozási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2019. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

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

utca forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: … 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd, 

István király utcában a 30 km/h sebességkorlátozás kiterjesztésével a Kossuth L. 

utcától. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2019. november 30.  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 



 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd, István király utcában a 30 km/h sebességkorlátozás kiterjesztésével a 

Kossuth L. utcától. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

5. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd-

Rábafüzes, Déryné utcában a útszűkületet jelző táblák kihelyezésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd, Déryné utcában a útszűkületet jelző táblák kihelyezésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli közlekedési 

szakértő megbízását a Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utcában a forgalomcsillapítás 

lehetséges eszközeinek hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltak betartásának 

vizsgálata érdekében.   

 

Határidő: 2019. decemberi testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

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

Fővég utca forgalomcsillapításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:... 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi  a Magyar 

Közút Nzrt. Vas megyei Igazgatóságánál, mint a 7454. jelű Vasszentmihály-

Felsőszölnök összekötő út kezelőjénél a Szentgotthárd, Széchenyi utca 27-43. illetve 

32-38. számú ingatlanok közötti szakaszán megállási tilalom elrendelését. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 



 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Széchenyi utca 27-43, ill. a 32-38 számú ingatlanok előtti szakaszon 

megállási tilalom elrendelésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 

közlekedési szakértő bevonásával a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-10. számú 

ingatlanok (papírbolt) előtti 8 férőhelyes ferde állású parkoló kiszolgáló útjának déli, 

lakóingatlanok felöli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölésének vizsgálatát. 

 

Határidő: 2019. decemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-10. számú ingatlanok (papírbolt) előtti 8 férőhelyes 

ferde állású parkoló kiszolgáló útjának déli, lakóingatlanok illetve a Mentőállomás 

épületének nyugati oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölésének vizsgálatával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

9. 

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

Rábafüzes, Alkotmány úton a Szentgotthárd 2364. hrsz.-ú ingatlanon lévő út kihajtó 

ága után, nyugati irányban érvényben lévő megállási tilalom megszüntetésével. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány úton a Szentgotthárd 2364. hrsz.-ú ingatlanon 

lévő út kihajtó ága után, nyugati irányban érvényben lévő megállási tilalom 

megszüntetésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

10. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd családi házas övezeteiben a családi házakban lakók ház előtt, 

közterületen tartott gépjárműveik saját ingatlanon belüli elhelyezését kell 

szorgalmazni ezzel a közterületen való folyamatos parkolás miatti balesetveszélyt meg 

kell szüntetni – ennek érdekében szemléletformáló kampányt kell indítani és 

lefolytatni.   

 

Határidő: folyamatos. 



 

 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

11. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

gyalogos közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

gyalogos közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót a következőt rendeli el:... 

 

Határidő: … 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. november 4. 

                  
 Doncsecz András 

 Városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem:  

 Dr.Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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3.számú melléklet 
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6. oldal 



 

 

 
 

3.számú melléklet 
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6.számú melléklet 

1. oldal 
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6. számú melléklet 

2. oldal 

 
6. számú melléklet 
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3. oldal 

 
7. számú melléklet 
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8.számú melléklet 

 

S.sz. 
Gyalogos közlekedés fejlesztési javaslat 

megnevezése 

Várható 

bekerülési 

költség 

Tervezett időtáv 

rövid/közép/hossz

ú 

1. 

Máriaújfalui városrész meglévő járdák 

felújítása I-II-III. ütemben (Máriaújfalui út, 

Kis utca, Parkerdő utca, Fenyvesalja utca, 

Fő utca)  

115,- mFt  rövid 

2. 
Haris új gyalogos vasúti átjáró, illetve új 

gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig 
20,- mFt* rövid 

3.  

Szentgotthárd délnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása I-II. ütemben (Arany 

J. utca, Széchenyi utca, Rákóczi F. utca, 

József A. utca, Vörösmarty M. utca, Eötvös 

J. utca, Bethlen G. utca)  

45,- mFt rövid 

4. 

Szentgotthárd északnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Baross G. utca, 

Móricz Zs. utca, Jókai M utca, Ady E. utca, 

Gárdonyi G. utca, Mátyás király utca) 

35,- mFt 
rövid 

 

5. 

Zsidai városrészre vezető új járda kiépítése 

(Rózsa F. utca – Zsidai út (Tompa M. utca 

kereszteződésétől – Zsida-patak hídjáig) 

40 mFt közép 

6. 

Szentgotthárd délkeleti rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Mária utca, Táncsics 

M. utca, Petőfi S. utca, Kisfaludy S. utca) 

25 mFt közép 

7. 

Máriaújfalui út új járda kiépítése hiányzó 

szakaszon (Magyarlak felé vezető 

szakaszon) 

15 mFt közép 

8.  
Felső utca új járda kiépítése hiányzó 

szakaszon  
6 mFt közép 

9. 
Árpád utca új járdaszakasz kiépítése 

hiányzó szakaszon 
5 mFt közép 

10.  
Május 1. út új járdaszakasz kiépítése 

hiányzó szakaszon 
15 mFt közép 

11. 
Kethelyi úton a meglévő járda felújítása 

(keleti vége) 
15 mFt közép 

12.  
Tótfalusi utca új járdák építése hiányzó 

szakaszokon I-II. ütemben 
70 mFt hosszú 

13. 
Zsidai városrészen új járdák kiépítése I-II. 

ütemben (Zsidai utca, Örökzöld utca) 
60 mFt hosszú 

14. 

Kethelyi mezőben új járdák kiépítése 

hiányzó szakaszokon I-II-III. ütemben 

(Vakarcs K. utca, Radnóti M. utca, Tóth 

Árpád utca, Zöld Mező utca, Felsőmező 

utca, III. Béla király utca, Duxler utca) 

120,- mFt hosszú 

15. 
Kis utca, Sallai I. utca új járdák kiépítése 

hiányzó szakaszokon 
30 mFt hosszú 

16. 
Rábafüzes városrészen meglévő járdák 

felújítása (Alkotmány út, Kodály Z. utca) 
30 mFt hosszú 
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17. 
Jakabháza városrész meglévő járdák 

felújítása 
10 mFt hosszú 

18. Farkasfa városrész meglévő járdák felújítása 15 mFt hosszú 

19. Zsidahegyi városrészen új járdák építése 60 mFt hosszú 

 

*az Ipari Park II. területén működő üzemek anyagi hozzájárulásával csökkenthető összeg! 
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Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről szóló beszámoló 

 
BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező az önkormányzat  

három-negyedéves beszámolójának a tárgyalása. 

Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről szóló tájékoztatót is. Értelemszerűen gyökeresen új információt ez az anyag 

nem tartalmaz, képet ad viszont a 2019. év eddigi időszakában történt költségvetési – 

gazdálkodási folyamatairól.  

Ezt annál is inkább fontosnak tartjuk, mert egyidejűleg hozzá is kezdtünk a 2020. évi 

költségvetés előkészítéséhez és úgy véljük, hogy talán a képviselők dolga is egy kicsit 

könnyebb lesz akkor, ha az idei év pillanatnyi költségvetési helyzetével is tisztában vannak.  

Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket 

tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztem. Ez teljes egészében a már lezajlott pénzügyi 

folyamatokról szól, valóban csak a tájékoztatást szolgálja 

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

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzat  2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. november 4. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: 2020. évi költségvetésének előkészítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak a költségvetési 

koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó kötelező előírást, ennek ellenére célszerű a 

költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait, a Képviselő – testületnek 

meghatározni, amely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő költségvetési javaslat 

előkészítéséhez. 

  

Jelen előterjesztés a már elfogadott 2020. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó 

jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve próbál támpontot nyújtani a 

Bizottságok, valamint a Képviselő-testület számára.  

 
Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete 

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításához  a tárgyévi költségvetés 

háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, a 

bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.  

 

A jelen előterjesztéssel egyidőben előterjesztett 2019.  III. negyedéves gazdálkodásról szóló 

beszámoló adatai szerint jelenleg az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A bevételek 92%-os, a 

kiadások 66%-os teljesülést mutatnak. 

 

A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat jól 

alkalmazkodott. Sikerült fenntartani 2019.évben is a jó pénzügyi-költségvetési pozíciónkat, az 

önkormányzat bevételeit érintő több százmilliós nagyságrendű elvonások (gépjárműadó-bevétel 60%-

a, iparűzési adóerő-képesség miatti elvonás, szolidaritási hozzájárulás, stb.), valamint a kezességből 

adódó kötelezettségünk ellenére. 

 

A feladatfinanszírozási rendszer 2019. évben 

A központi költségvetés önkormányzati finanszírozási részét áttekintve, megállapíthatjuk, 

hogy továbbra is az a Kormány elképzelése, hogy az önkormányzatok saját bevételeiket szinte 

kizárólag intézményeik, kötelező feladatai ellátására fordítsák. Változatlanul él az a 

kormányzati szándék, hogy az önkormányzatok fejlesztésre, beruházásra pályázzanak, ehhez 

az önerő biztosítása az esetleges plusz bevételek terhére történhet, illetve az állam ehhez 

kedvező hitel lehetőségek, és önerő pályázatok igénybevételét biztosítja. Továbbra is, és még 

inkább arra kell törekednünk, hogy működési költségeink egyre nagyobb hányadát legyünk 

képesek saját bevételeinkből előteremteni   

 

2.sz. melléklet tartalmazza a 2020.évre megjelölt keretösszegeket. 

 

Néhány megjegyzés Kiegészítés a tervszámokhoz 

Ez egy, a következő évi költségvetést előkészítő tervezési anyag. Tartalmaz minden 

beérkezett kérést és javaslatot. A tervezést az Önkormányzat Hivatalának pénzügyi 

munkatársai készítették az előző év költségvetési adatai, testületi döntései alapján. A személyi 



 

 
79 

juttatásokról - a soros lépések, jubileumi jutalmak, felmentések stb – az intézmények vezetői 

tájékoztatása alapján épültek a koncepcióba.  

  

Bevételek 
Az adóbevételek 2019.évben a tervezésnek megfelelően teljesültek, viszont az elmúlt három 

évet tekintve 2019.évre csökkenés tapasztalható a fő bevételi forrást jelentő iparűzési 

adónemnél. 

Iparűzési adó alakulása: 

2017.évi teljesülés: 1.482.169 eFt 

2018.évi teljesülés: 1.403.307 eFt 

2019.évi teljesülés: 1.121.984 eFt 

Ennek figyelmbevételével a 2019.évi tervnél alacsonyabb bevételt határoztunk meg. Iparűzési 

adóra 1.000.000 eFt összegben terveztünk, összes adónemre pedig 1.072.000 eFt-ot 

 

Az állami támogatások 2020.évi megalapozó felmérésére a koncepciót megelőzően sor került, 

így a már megadott mutatók alapján látjuk az intézményeinket, illetve a gyermekétkeztetést 

érintő normatív támogatások mértékét. Ebben még januárban kisebb változások 

előfordulhatnak, vannak keretek, melyek felosztásáról az év végével születik döntés. Beállított 

keret: 383.600 eFt. 

 

Működési bevételként az önkormányzat kötelező gyermekélelmezési bevételeit, bérleti 

díjakat, intézményi térítési díjakat, valamint Rendelőintézetnél OEP támogatást, EFI Iroda 

fenntartási támogatását terveztük. 

A 2019. III. negyedévi beszámoló alapján az önkormányzat működési bevételeit 178.000 eFt-

ban határoztuk meg. 

 

Az ingatlan értékesítésnél 91.000 eFt-ot állítottunk be a jelenleg rendelkezésre álló 

inormációk alapján. 

 

Pályázatainknál vannak olyan kivitelezések, melyek 2020.évben zárulnak le, illetve kerülnek 

megvalósításra, viszont a pályázatban elnyert támogatást  az önkormányzat részére előlegként 

kiutalták. A tervezés időpontjában ennek nagysága 589.095 eFt, amelyet év végével 

pontosítani szükséges. A többi pályázatnál az előre látható bevétellel számoltunk 39.72 eFt 

összegben. 

 

Kiadások 

Intézmények: 

Az intézmények költségvetésének tervezése az előző évek alapján történt.  

A személyi juttatásoknál figyelembe vettük a 2020.évre tervezett garantált bérminimum 

összegét (210.600 Ft), mivel vannak intézmények ahol a dolgozók szinte teljes állományát 

érinti a változás, és így emeli ennek a  költségsornak az összegét. 

A járuléknál viszont a 2019.évben hozott 2%-os csökkentés miatt nincs eltérés, van olyan 

inétzmény ahol kisebb ezen a költségsoron a kiadás. 

Minden intézményben 100 eFt/fő/év cafeteria, és 30.000 Ft/fő/év ajándékutalvány keült 

tervezésre az előző évekhez hasonlóan. 

 

A Gondozási Központ az előző évben munkáltatói döntésként juttatott 12 000 Ft/hó+járulék 

összeget , melyet az idei évben szeretne 15.000 Ft/hó+járulék összegre emelni a munkaerő 

megtartás miatt. Ez az emelés összesen 1.607 eFt-ot jelent. Az intézményvezető a 24/2015. 

Képviselő-testületi határozat alapján számára meghatározott összeget ugyancsak szeretné az 

előző évhez hasonlóan biztosíttatni.  
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2020. évben ünnepli az intézmény fennállásának 50 éves jubileumát, az ünnepség a 

költségeihez 1,5 – 2 MFt-ot szeretne igényelni. 

Többletigényként hozta az intézmény épületének tető felújítását, illetve a volt Gondozóház 

épületének felújítását.  

Az intézmény költségvetése tartalmazza a MOTIVAGE pályázat 2020.évi kiadásait, várható 

bevételeit, illetve erre az évre vonatkozó önrész mértékét. 

A bérigény, illetve a jubileumi rendezvény (1,5 MFt) igény a finanszírozási keretnél 

beszámításra került. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

létszámra (12 fő) tartalmazza az éves bért, járulékot, egyéb költségeket. 

 

A Rendelőintézet munkáltatói döntés alapján biztosított pótlékokhoz  905 eFt többletigényt 

jelzett. Az egészségügyi dolgozók béremelése, bérrendezése miatt egy – két dolgozónál 

lehetne végiggondolni a pótlékot a bérfelszültség kiküszöbölése miatt. 

Az EFI iroda kötelező fenntartása 2021. június 30-ig tart, része az intézményi 

költségvetésnek. Az intézmény egy másik pályázatban is érintett.  A MOTIVAGE projekt 

2020.évi kiadásai illetve várható bevételei, továbbá az önrész tervezésre került.  

Az intézmény beruházási igénye 2020.évre 3.275 eFt, (irodabútor, klíma, orvosszékek, orvosi 

eszközöket tartalmaz). 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum az intézményvezető hasonlóan a többi 

intézményhez szintén kérné a Képviselő-testületet, hogy a dolgozók részére 

illetménykiegészítést nyújthasson 2020.évre 3.684 eFt járulékkal növelt összegben, amellyel a 

végzettséget és a munkában eltöltött időt figyelembe lehet venni, mert egybéként minden 

dolgozó a szakképzett minimálbér összegére jogosult.  

függetlenül attól, hogy néhányan évtizedek óta az intézménynél dolgoznak és lassan a nyugdíj 

felé közelednek. Továbbá 854 eFt-ot kér időszaki kiállításhoz eszközbeszerzésre (üveges 

vitrin, 7 db installációs tábla). 

 

Az önkormányzat javasolja az intézményvezető részére a  nyugdíjbavonulása miatt 2.025 eFt 

összeg jóváhagyását. 

 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetését az előző évre alapozva 

készítettük.  

Az intézményegységek költségvetése a közalkalmazotti soros előlépésekkel, jubileumi 

jutalmakkal módosult. Továbbá az óvodában jelentkező folyamatos létszámhiány miatt volt 

nyugdíjas kollégák bevonása is szükséges, így az ő megbízásukhoz további 13.320 eFt 

költségvetési igényt jelezett az intézmény, amely a finanszírozási keretbe belekerült. 

További igényként kérték az óvodai intézményegységnél vizesblokk felújítását. Ennek 

megvalósítását az önkormányzati beruházások meghatározásánál kell figyelembe venni, az 

intézményi költségvetésnek nem része. 

  

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

A költségvetés összeállítása szintén az előző év figyelembevételével készült.  

Jelenleg ott tartunk, hogy valamennyi közalkalmazotti körben valamint az állami szférában 

megvalósult vagy életpálya modell bevezetése, vagy egy jelentősnek mondható bérrendezés 

akár pótlékok formájában. (egészségügyi, szociális, kulturális, pedagógus életpálya) A 

köztisztviselői illetményalap változatlan, 2008. óta 38.650,-Ft, és ez jövőre is így marad.  

Az Országgyűlés adott egy lehetőséget az önkormányzatoknak, a központi költségvetési 

törvényben, hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat képviselőtestülete 

rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Ezzel a lehetőséggel Szentgotthárd 
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Város Önkormányzata erre az évre élt – ennek megtartását a fenti információkra is tekintettel 

javasoljuk 2020-ben is.  Természetesen ez nem differenciált béremelés, ez az esetlegesen 

megállapított magasabb illetményalap minden köztisztviselőre vonatkozik. Amennyiben a T. 

Képviselő – testület ezt támogatja, úgy rendeletet kell módosítani. (    melléklet) 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: közvetett hatása, hogy megfelelő 

illetményalap esetén sikerülhet a köztisztviselői kar megtartása ami a feltétele annak, hogy a 

közigazgatási/önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon legyenek ellátva és ez a 

település közösségének a hasznára legyen.   

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell vagyis a költségvetés kiadási oldalát 

növelni fogja.  

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható 

illetménykiegészítést rendeletben kell megállapítani. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

felügyeleti intézkedés. 

A rendeletmódosítás tervezete az 1. számú mellékletben olvasható. 

 

 

A gyermekétkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, melynek ellátásához 

normatív állami támogatás is járul, ennek 2020.évben várható összege 39.392 eFt, illetve az 

étkezési díjakból tervezett bevétel összege további 65.573 eFt. 

 

SZET Szentgotthárdi Kft: a városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság már 

elkészítette tervét a jövő esztendőre vonatkozóan. A koncepció összeállításánál a 2019.évi 

adatokat vettük figyelembe, az ettől eltérő igényekhez további egyeztetések szükségesek. Az 

önkormányzat célja, hogy saját 100%-os gazdasági társasága révén önköltségi áron lássa el a 

kötelező, valamint az önként vállalt feladadtokat. 

 

GotthardTherm Kft: A változó árfolyamú CHF alapú kötvényt forintosította a Kft, így a 

kezességvállalásunk miatti összeg biztosabban tervezhető. A költségvetés – a szerződés 

alapján - 290 millió forint kezességből adódó kifizetéssel számol. 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület: az egyesület biztosítja Szentgotthárd város számára a 

közművelődési feladatok ellátását – ehhez kapcsolódóan  városi programok szervezését 

lebonyolítást, a kulturális élet aktív szervezését. A megjelölt 58.000 eFt az egyesület 

működését, a városi rendezvények szervezését, és a jelzett fejlesztési igényekre (Színház 

lámpapark, szerver felújítás) számított 3 MFt –ot tartalmazza. 

Az önormányzat működési kiadásainál a keretszámok meghatározása a 2019.évi 

tényadatok figyelembevételével történt.  

A pályázati kiadásokról készített részletes táblázat (3.sz.melléklet) tartalmazza 

projektenként a kiadási költségeket illetve támogatás mértékét. 

Beruházási fejlesztésekre az előző év nagyságrendjében terveztünk. 

Ezek után nézzünk a számok birodalmába, tekintsük át lehetőségeinket. Elsőként a bevételi 

oldalt. 

Önkormányzat bevételi lehetőségének növelése 
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Lehetőség az adómértékek (telekadó, idegenforgalmi adó) emelése, vagy újabb adónem 

bevezetése.  A Képviselő-testület az előző évre nem javasolta, sem az adómértékek emelését, 

sem új adónem bevezetését.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vizsgálja meg a keretszámokat és tegyen a  

bevételi, működési, fejlesztési, beruházási keretekre vonatkozóan javaslatokat, hogy a 2020. 

évi költségvetés tárgyalására már konkrét összegeket tudjunk Önök elé tárni, és a döntést 

követően azonnal lehessen a munkákat indítani. A táblázatot áttekintve érzékelhetjük, hogy az 

összes javasolt feladatból elvégezhetőek a  pályázati beruházások.  

Önkormányzatunk a stabilitási törvény miatt hiányt nem tervezhet, s mivel tartalékkal nem 

rendelkezik, ezért belső finanszírozással nem tud élni. 

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, illetve a bizottságokat, hogy a hiány 

nélküli januári tervezet elkészítésében aktívan vegyenek részt. 

Összegzés 

Úgy ítéljük meg, hogy nemcsak a jövő esztendőben, hanem hosszabb távra is előre tekintve, 

két alapvető cél kell, hogy lebegjen a szemünk előtt.  Az első és talán legfontosabb, hogy 

kötelező és önként vállalt feladatainkat minél magasabb szinten lássuk el. A másik célunk, 

hogy úgy fejlesszünk és beruházzunk, hogy közben tartsuk meg az élhető, kellemes kisvárosi 

jellegünket, legyünk üde színfoltja az országunknak.   

A 2020. évi költségvetési számítások jelen állapotában 3.098.281.000 Ft kiadással és 

2.353.407.000 Ft bevétellel és  744.874.000 Ft hiánnyal  készült!  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiányt csak megalapozott (előszerződéssel, 

igérvénnyel, foglalóval stb) megerősített ) bevétel növeléssel csökkentsen! 

Egyelőre csak a pályázati pénzmaradványt terveztük meg, további pénzmaradvány a januári 

tervezet időszakában már ismert lesz, így akkor annak terhére a most látszó hiány 

csökkenthető, akkor esetleg majd további kiadás tervezhető. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 

célkitűzéseket vitassa meg, fogadja el és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítását alkossa meg, illetve döntése alapján esetleg a helyi adórendeletét módosítsa! 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem Önök elé elfogadásra: 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

 

1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2020.  

évre nem módosítja / módosítja. 

 

 

                       2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények többletigényei 

kérdésében a következő döntéseket hozza:  

                         ………………….. 

 

                       3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésére, 

fejlesztéseire, pályázataira a következő döntéseket, javaslatokat hozza:  

                         ………………….. 
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4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési 

tervezésének 

szempontjaival egyetért további szempontok: ,…………………………………… 

 

Határidő: 2020. január 20. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. november 6. 

 

 

                          

 Dr. Dancsecs Zsolt      Huszár Gábor     

                    jegyző        polgármester   
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1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232/A §–ában , 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 

10.§ (1) és (2) bekezdésének  „ 2019. december 31-ig” szövegrésze „2020. december 

31-ig”  szövegrészre változik. 

2. § A Rendelet 10./A §- ának „ 2019.évben ” szövegrésze „2020. évben ”  szövegrészre 

változik. 

3. §. Ez a rendelet  2020. január 1-jén lép hatályba  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához: 
1. §-hoz: §:  A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  az 

illetménykiegészítést 2019. évre. 

2. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  az 

illetményalapot a 2019. évre. 
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Tárgy: I., Beszámoló az önkormányzat 2019. évi Energia-

racionalizálási programterve teljesítéséről 

II., A 2020. évi Energia-racionalizálási programterv elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készített középtávú energetikai koncepció 

alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási 

programtervet. A 2016. – 2021. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a 

267/2016. számú határozattal fogadta el. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Energetikai Bizottsága 2019. október 29-én 

ülésezett, amelyen megtárgyalta az idei évi energia racionalizálási programterv teljesüléséről 

szóló tájékoztatót, illetve a jövő évre vonatkozó programterv javaslatot.  

A fentiek alapján az előterjesztés I. fejezete a tavaly elfogadott energia racionalizálási 

programterv teljesítéséről szóló beszámoló, a II. fejezete pedig a következő évre vonatkozó 

energiaracionalizálási programtervre tesz javaslatot.  

 

I., A 2019. évi energia racionalizálási programterv teljesítése: 

 

- A Képviselő-testület 232/2018. számú határozatával fogadta el a 2018. évi energia-

racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2019. évi energia-

racionalizálási programtervet.  

Az önkormányzat által önállóan vagy társulási formában - fenntartott / üzemeltetett 

intézményeknél, szervezeteknél az energetikai üzemviteli feladatok ellátásával a SZET 

Szentgotthárdi Kft-t bíztuk meg. Ezzel kapcsolatban feladatuk a kialakított energetikai 

rendszerek, rendszerelemek működése során a napi szintű operatív üzemeltetői tevékenység 

ellátása (pl.: fűtés-, melegvíz-, villamos energia- stb. ellátás működésének, szabályzásának 

folyamatos ellenőrzése, mérések végzése, hibák elhárítása, folyamatos karbantartásuk). Az 

üzemeltetési szokások változása esetén az energetikai üzemvitel felülvizsgálata, illetve 

szükség esetén módosítások megtétele. Közre kell működniük az önkormányzat és 

intézményei, valamint egyéb szervezetei energiahordozók beszerzésére vonatkozó 

eljárásainak előkészítésében és a műszaki tartalmuk meghatározásában, valamint a 

szerződéskötések előkészítésében. Az eljárások lefolytatásához és a szerződések 

megkötéséhez szükséges adatokat, információkat fogyasztóhelyenként kell előkészíteniük, 

illetve biztosítaniuk. Folyamatos rendelkezésre állást biztosítanak a szerződések teljesítése 

során (számlázási gondok, kapcsolattartás szolgáltatókkal, pályázati jelentésekben 

közreműködés stb.). Továbbá azon önkormányzati fenntartásban lévő intézményeknél ahol 

napelemes rendszer működik, illetve napkollektorok vannak a megállapodásban előírt 

gyakorisággal elvégzi a szükséges ellenőrzési, illetve karbantartási feladatokat.  
 

 

2019. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.  
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2019. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése: 

Az energia beszerzéseink szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek 

kihasználása érdekében az utóbbi években a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg 

a közbeszerzések lebonyolításával. A villamos energia igényünket jelenleg az MVM Partner 

Zrt-től vételezzük 2018. 01.01 00:00 CET órától 2019.12.31 24:00 CET óráig. Az új 

időszakra 2020. 01.01 00:00 CET órától 2021.12.31 24:00 CET óráig ismét az MVM Partner 

Zrt. adta a lekedvezőbb ajánlatot a villamos energiát ebben az időszakban 21,00 HUF / kWh, 

közvilágítás esetén pedig 18,20 HUF / kWh egységáron fogjuk vételezni. 

Földgáz közbeszerzést nem folytattunk le, mivel 20 m
3
/óránál nagyobb fogyasztási 

helyeinken jelenleg nincsenek.  

 

2019. évi energia racionalizálási programterv 2. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények, 

belső világítási hálózatának, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás 

felhasználásával. 

 

A 2019. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

Pályázat és/vagy saját forrás felhasználásával végzett épület-felújítási, - átalakítási, valamint 

karbantartási munkálatok elvégzésével kerül sor energetikai megtakarításokat is eredményező 

korszerűsítésekre. 2019-ben ilyen beruházás volt a Játékvár Óvoda bővítése és energetikai 

felújítása, az Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése, a várkert és kapcsolódó 

zöldterületek fejlesztése, a Munkásszálló kialakítása, illetve a közvilágítás minimális egyedi 

bővítése. Folyamatban lévő saját forrásból megvalósuló beruházásunk a Máriaújfalui 

Kultúrház felújítás IV. üteme, ahol szintén energia megtakarítást is eredményező fejlesztések 

valósulnak meg, de ide sorolhatjuk még például a SZET Szentgotthárdi Kft. által a 

bérlakások, vagy az Alpokalja Motel felújítása során elvégzett munkálatait is. 

 

A 2019. évi energia racionalizálási programterv 3. pont 

Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, illetve 

kezelésében maradó ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az energia 

felhasználásának mérséklését eredményezi. 

     

A 2019. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 

2019-ban ilyen befejezett, vagy befejezéshez közeli fejlesztésünk volt a Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai felújítása, az Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése, a 

várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése, a Munkásszálló kialakítása, a fenntartható 

kerékpáros forgalmi fejlesztés, az ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése,  illetve a 

közvilágítás minimális egyedi bővítése. Továbbá vannak olyan megnyert, illetve folyamatban 

lévő pályázataink is, ahol az energia felhasználásának mérséklését eredményező fejlesztések 

is megvalósulhatnak (pl.: A hivatali épület keleti oldalán a nyílászárócsere, Időutazó múzeum 

építése).  

 

A 2019. évi energia racionalizálási programterv 4. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel. 

 

A 2019. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

A SZET Szentgotthárdi Kft.-vel az önkormányzati tulajdonú intézményekre vonatkozóan az 

energetikai üzemviteli feladatok ellátására hatályos megállapodással rendelkezünk. 
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2019. évi energiaracionalizálási program 5. pont 

A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes kiserőmű 

pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

2019. évi energiaracionalizálási program 5. pont teljesítése 

A Szentgotthárd, Felsőliget utca 1631. hrsz.-ú ingatlanra 330 kW villamos teljesítőképességű 

napelem park létesítésére jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. Továbbá a tervezett 

napelemes kiserőmű az általa megtermelt villamos energia kötelező átvételére, a kötelező 

átvételi rendszerbe történő belépéstől számított 25 éves időszakra is rendelkezünk jogerős 

engedéllyel. A napelem park pályázatok hiányában eddig nem valósult meg.   

 

 

2019. évi energiaracionalizálási program 6. pont 

A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani az 

egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett térvilágítások 

korszerű technológiával  (pl.: LED technológia) történő kiépítését. 

 

2019. évi energiaracionalizálási program 6. pont teljesítése 

A Szentgotthárd József A. utcai evangélikus templom, a Rábakethely Felső utcai katolikus 

templom és a Mathiász A. utcai  református templom LED technológiás díszkivilágításának 

munkái pénzügyi források hiányában eddig nem valósultak meg. A város karácsonyi 

díszkivilágításának elemeiben már LED technológiás izzók kerültek beépítésre, illetve a város 

főterén lévő fák feldíszítése is LED technológiás fényfüzérekkel történik. Továbbá jelenleg 

két kisebb önkormányzati területen napelemes üzemű, LED technológiás közvilágítási hálózat 

kiépítése van folyamatban.  

 

2019. évi energia racionalizálási programterv 7. pont  

Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok megjelentetése a 

helyi médiában.  

 

2019. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 

A fűtési szezon kezdetekor felhívást jelentettünk meg a háztartási tüzelőberendezések 

szakszerű üzemeltetéséről, illetve a berendezésekben elégethető tüzelőanyagokról, illetve 

elősegítettük a „Fűts okosan ! A tisztább levegőért” kampány tájékoztató anyagainak 

elérhetőségét. 

 

 

II., A 2020. évi energia racionalizálási programterv javaslat - A jövőben lehetséges 

energiaracionalizálási irányok: 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás 

felhasználásával. 
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3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: 

közlekedés) az energia felhasználásának mérséklését eredményezi.  

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

energetikai üzemviteli feladatainak ellátására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes 

kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. 

 

7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok 

megjelentetése a helyi médiában.  

8. Az energia beszerzéseinknél továbbra is mindent el kell követni annak érdekében, 

hogy szakértő szervezet bevonásával a piacon elérhető módszerek, technikák és piaci 

információk birtokában a lehető legnagyobb megtakarításokat és a legjobb feltételeket 

tudjuk elérni a szabadpiaci körülmények között, hiszen ezzel jelentős megtakarítások 

érhetők el. 

9. Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. A város önkormányzati 

tulajdonú oktatási intézményeinél (pl.: helyi szakképző intézményben stb. ) lehetőség 

szerint folytatni kell pályázati források bevonásával az energia megtakarítást 

eredményező felújítások elvégzését.   

Emlékeztetőül, az ismert energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink 

energia költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a 

villamos energia, míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe 

véve, a legnagyobb megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának 

racionalizálásával lehetne elérni. Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a 

hőigény 6-20 %-os  csökkenését eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A 

nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-10 év 

megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év 

megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os 

hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.  Az ablakok 7-9 %-os 

filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt 

megtérül - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést 

leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének 

javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület 

szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos 

beszerelésével lehetne elérni. Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai 

aspektusával is foglalkozni kell  

10. A közlekedési energiafogyasztásért elsősorban a személygépjármű forgalom a felelős. 

A közlekedési energiafogyasztás felhasználásának a csökkentése a közlekedési 

igények növekedésének megakadályozásával, a közlekedési igények csökkentésével 
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valósítható meg. (gyalogos, kerékpáros közlekedési lehetőségek bővítése, 

területhasználatoknál lakóhely/munkahely, üzlet/szolgáltatás lehető legrövidebb úton 

elérhető legyen, információs társadalom nyújtotta előnyök kihasználása (távmunka). 

11. Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia 

vesztességet tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A 

SZET Szentgotthárdi Kft. fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés 

mellett az eszközök szervezett karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a 

jelentős költségmegtakaríthatóság érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell. 

12. Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív 

energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának lehetőségeivel. 

13. A meglévő díszkivilágítások korszerűsítésével, illetve új létesítése esetén korszerű 

kivilágítás kiépítésével is jelentős energia megtakarítás érhető el. A 

Nagyboldogasszony Plébániatemplom meglévő díszkivilágításának teljesítmény 

igényét LED technológiás korszerűsítéssel például az 1/3-ra lehetne csökkenteni.    

14. Fontos, hogy az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos 

eljárások elterjesztése érdekében a lakosság részére folyamatos információk, illetve 

szakmai tájékoztató anyagok is megjelenjenek a helyi médiában. 
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Határozati javaslat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót, illetve 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2020. évi Energia-racionalizálás 

programtervét elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót 

elfogadja. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi Energia-racionalizálás 

programtervénél az alábbi változtatásokat javasolja: ….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

Szentgotthárd, 2019. október 30. 

               
 Doncsecz András  

 városüzemeltetési vezető 

   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 
91 

1.sz. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat tulajdonűban, működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek 

és intézmények belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy 

saját forrás felhasználásával. 

 

3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, 

illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az 

energia felhasználásának mérséklését eredményezi. A város önkormányzati tulajdonú 

oktatási intézményeinél (pl.: helyi szakképző intézményben) lehetőség szerint folytatni 

kell pályázati források bevonásával az energia megtakarítást eredményező felújítások 

elvégzését.     

 

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

energetikai üzemviteli feladatainak ellátására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes 

kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. 

 

7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok 

megjelentetése a helyi médiában.  
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Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak 

székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenti kötelezettségének teljesítése érdekében a 

helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, 

valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 

vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást 

minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést 

követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti 

működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

 

Az együttműködő felek legutóbb 2019 januárjában vizsgálták felül a megállapodást. Akkor a 

felülvizsgálat eredményeként annak módosítását, új tartalmú megállapodás előkészítését és 

elfogadását nem tartották indokoltnak. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodás felülvizsgálatát a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd is jelen előterjesztés 

megírását és kiküldését követően tárgyalja, így az előterjesztés megírásakor a nemzetiségi 

önkormányzatok még nem tettek javaslatot a megállapodás módosítására. Mivel azonban 

néhány változás már a nemzetiségi alakuló üléseken egyértelművé vált, legalább ezek 

tekintetében szükséges néhány módosítás a megállapodás szövegében. Tekintettel arra, hogy a 

szlovén önkormányzat élén új elnök áll és a nemzetiségi önkormányzat  székhelye is 

módosult; a német nemzetiség módosította elnevezését (kikerült a „-Rábafüzes” megjelölés), 

célszerűnek tűnik – ha csak ezekkel a változtatásokkal is – új megállapodást elfogadni, ami a 

következő öt évre alapul szolgálhat az együttműködéshez. 

 

Az előterjesztés tervezetét a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek tanácsnokához, Dr. Sütő 

Ferenchez külön is elküldjük – a testületi ülésig valószínűleg az ő véleményét is meg fogjuk 

ismerni.  

 

Sajnálatos, hogy a jogalkotó a felülvizsgálathoz ennyire rövid időt szabott – hiszen a 

nemzetiségi önkormányzataink éppen csak megalakultak és máris olyan megállapodást kell 

elfogadniuk, ami a következő öt évre fogja meghatározni a működésük bizonyos fontos 

kereteit –, ám a jogalkotó rendelkezését be kell tartanunk. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt ciklusban is biztosította a három nemzetiségi 

önkormányzat működésének feltételeit. Helyiséget bocsátott a rendelkezésükre, a működéshez 
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a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezési, hivatali adminisztrációs segítséget 

biztosított. 

A következő öt évben külön tanácsnok is rendelkezésre fog állni, aki remélhetőleg tovább 

erősíti azt, hogy Szentgotthárdon – melynek területén három nemzetiség is él és rendelkezik 

saját önkormányzattal – kiemelten fontosak az itt élő nemzetiségek. Emiatt a megállapodás 

tervezete erre vonatkozóan is kapott egy külön fejezetet. 

Továbbá az eddig megszokott támogatásokon túl további esetleges pénzbeli és nem pénzbeli 

támogatások lehetőségét is tartalmazza a megállapodás tervezete. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és új megállapodás megkötését kezdeményezi az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. október 31. 

Huszár Gábor  

polgármester 

Ellenjegyzés: 

 Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző  

  



 

 
94 

Melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15733720-2-18 

képviselője: Huszár Gábor polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

(a továbbiakban: Hivatal), 

 

harmadik részről a  

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 92. 

adószáma: 16866067-1-18 

képviselője: Bartakovics Ilona, 

 

negyedik részről a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. 

adószáma: 16866074 -1-18 

képviselője: Paukovits Helmut elnök, 

 

valamint ötödik részről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

adószáma: 16867381-1-18 

képviselője: Samu Csaba elnök, 

 

(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, az alábbi 

feltételekkel: 

 

I. Fejezet 

A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 

1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás 

 

1.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. Az 

Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző illetve a 

kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja. 
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1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja a 

Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét: 

a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi u. 92. szám alatt, a 

Kultúrházban a volt könyvtár helyiségben; 

b) a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám alatt; 

c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt. 

Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 

eszközökkel felszerelt helyiségeket havonta igény szerint, de legalább harminckét órában 

ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, továbbá a helyiségek infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket költségvetésében megtervezi és viseli. 

 

1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja a 

nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, 

kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az 

Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 

Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását 

ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem 

köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítették – 

a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen megállapodásban foglalt 

feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) mindaddig, míg elhelyezése 

más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 

 

1.5. Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

postázásáról. A Hivatal gondoskodik továbbá a testületi döntések és a tisztségviselők 

döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 

nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról. 

 
1.6. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv és a speciális 

kommunikációs rendszer használatát. 

 

1.7. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik. 

 

1.8. Az Önkormányzat valamennyi, az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatellátáshoz 

kapcsolódó költséget viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és 

tisztségviselőinek telefonhasználata költségeinek kivételével.  

 

1.9. A jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 

megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 
1.10. A Hivatal – mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

munkaszervezete – által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr a 

Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi a 

Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat. 
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II. Fejezet 

Költségvetés készítése, végrehajtása és a 

vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok 

 

2. A költségvetés összeállítása 

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek 

jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 

Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 

 az állam költségvetési hozzájárulása, 

 az Önkormányzat hozzájárulása, 

 a saját bevételek, 

 a támogatások, 

 a vagyonának hozadéka, 

 az adományok, 

 az átvett pénzeszközök, 

 általános és céltartalék, 

 működési és felhalmozási kiadások, 

 mérleg, 

 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás. 
 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Hivatal gondoskodik. 

 

2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére 

megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-

testületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. A Nemzetiségi 

Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős a pénzügyi vezető. 

 

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 15-

éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem 

fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 

napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját 

költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló 

határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a 

Hivatalnak, felelős a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért 

és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési 

eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem tartozik 

felelősséggel. 

 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási 

előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak 
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teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló 

határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 munkanapon belül 

megküldi a Hivatalnak. 

 

2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének 

határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bek.). Az elemi költségvetés 

elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a munkaköri leírásában a Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézője készíti el, 

melyet a pénzügyi vezető ellenőriz. 

 

3. A költségvetés végrehajtása 

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal. 

 

3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy 

költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 

következő főszámláján bonyolítja: 

- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866067 sz. főszámláján, 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866074 sz. főszámláján, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16867381 sz. főszámláján. 

 

3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes 

összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 

jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla adatairól 

az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési, 

bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van. 

 

3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 

szabályzat tartalmazza. 

 

3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint, de legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat 

hozzájárul, hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek 

minősülő nyomtatványon lehet. 

 

3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi Önkormányzat 

készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata 

alapján történik. 

 

3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok 

és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat 
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megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges 

jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 
 

3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 

nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 

adatainak közzétételéért. Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző. 

 

3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a Nemzetiségi 

Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert 

kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat 

pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, 

elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat 

végzi, szükség esetén a Hivatal pályázatíróinak, indokolt esetben esetlegesen a Nemzetiségi 

Önkormányzat által megbízott pályázatíró közreműködésével. A Hivatal Költségvetési 

csoportja a pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a pénzforgalommal és számviteli 

nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A pályázatokhoz kapcsolódó 

kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges 

információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. 
 

4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának 

átadni. 

 

4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info). 

 

4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a képviselő-

testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 25-ig és 

azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig. A 

zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője. 

 

4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 

 

4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 

költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti 

ütemezésben), felelős a pénzügyi vezető. 

 

4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi meg 

a Kincstár felé, felelős a pénzügyi vezető. 
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5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 

 

5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 

felvételéhez kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok 

szolgáltatják. 

 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy 

hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata 

alapján történik. 

 

III. Fejezet 

A Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnokával 

(a továbbiakban: Tanácsnok) való együttműködés 

 

6. Tanácsnok 

 

6.1.) Az Önkormányzat képviselőtestülete egyes, a nemzetiségi önkormányzatokat is érintő 

ügyekben való közreműködésre Tanácsnokot bízott meg, és annak költségeit fizeti. A 

Tanácsnok önállóan járhat el, ám az általa a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos 

tevékenységét a Képviselő-testület a Tanácsnok beszámoltatásával folyamatosan 

kontrollálja. 

 

6.2.) A Tanácsnok a Nemzetiségi Önkormányzattal konzultációs fórumon egyeztet, adhat 

tájékoztatást – ezen fórumokon a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője lehetősége szerint 

részt vesz. 

 

6.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat felé a Tanácsnok bevonásával is, de 

közvetlenül is élhet kezdeményezésekkel.  

. 

 

IV. Fejezet 

Nemzetiségi Önkormányzat egyéb támogatása 

 

7. Egyéb támogatások 

 

7.1.) Az Önkormányzat a jelen Megállapodásban írtakon túl, lehetőségei függvényében 

pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokat is nyújthat a Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

 

7.2.) A pénzbeli támogatás formája lehet: Nemzetiségi Alap létrehozása – kizárólag akkor, ha 

erre a költségvetés lehetőséget biztosít a költségvetésből meghatározott összeg 

elkülönítésével, de csak abban az esetben, ha a Nemzetiségi Önkormányzat az ezzel 

kapcsolatos igényeit előzetesen, részletes indokolással, konkrét célok és forintösszeg 

megadásával a költségvetés tervezését megelőzően jelzi. Ennek során az Önkormányzat 

jogosult részletekbe menően megvizsgálni az igény valósságát, jogosságát, célszerűségét, az 

igényelt összeg nagyságának valósságát és jogosságát és a következő évi költségvetéséből 

való teljesíthetőségét. Erre legkorábban a 2021. évi költségvetésben van lehetőség. 
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7.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat nem pénzbeli támogatást is igényelhet az igény 

valóságosságának, szükségességének és jogosságának megjelölésével, a kért nem pénzbeli 

támogatás megjelölésével. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat évente 

összegzik ezeket a támogatásokat. 

 

Záró rendelkezések 

 

8. Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat között a 2018. február 28-án megkötött együttműködési megállapodás 

hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd, ... . év ... hó ... . nap 

 

 

 

  Bartakovics Ilona                           Paukovits Helmut Samu Csaba 

 Szlovén Nemzetiségi   Német Nemzetiségi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke    Önkormányzat elnöke Önkormányzat elnöke 

                                                                                         

 

  P.H.  P.H.   P.H. 

 

 

 

 

 Huszár Gábor Dr.Dancsecs Zsolt 

   Szentgotthárd város Szentgotthárdi Közös 

   polgármestere Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 

 

  P.H.  P.H.   

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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1. melléklet 

az együttműködési megállapodáshoz 

 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, 

ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA 

 

 

Hatályos: ... . év ... hó ... . napjától 
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével – 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint 

határozzuk meg: 

 

I. 

Általános rész 

 

I.1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével 

összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a 

hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

 

Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd és  

 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 
(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat) 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. 

 

Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása 

során minden esetben.  

 

Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 

alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés külön 

előírást nem határoz meg a támogatott számára. 

 

II.  

A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 

II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók 

(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) 

feladatai 

 

II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 

Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 

Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  

 szerződés (megállapodás) megkötésére,  

 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen 
megtett jognyilatkozat.  

 

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, 

részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel 

szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő 

fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit, 
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melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak 

minősül.  

Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget keletkeztető 

nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a kötelezettségvállalás 

meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

 

A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak pénzügyi 

ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történhet. 

 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  

 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, 

hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson 

alapuló kifizetés, 

 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  
 

A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó szabályok:  

 

A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 

dokumentumai:  

 számla, 

 egyszerűsített megrendelő, 

 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési 

rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell vezetni. 

 

A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 

kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 

valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól 

függ. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott 

ügyintéző vezeti. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 

megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek 

tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet 

rendelkezésre állást, vagy annak hiányát. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján – 

haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 

kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  

 

A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a jegyző, a 

pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is egyeztetnek. 

 

II.1.2. Utalványozás  
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Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 

 

Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  

 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre 
vonatkozóan dokumentáltan megtörtént, 

 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 

 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 
dokumentálta. 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 

érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 

A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon 

fel kell tüntetni:  

 az „utalvány” szót, 

 a költségvetési évet, 

 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 
számát, 

 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 az érvényesítés igazolását. 

 

Nem kell külön utalványozni: 

 a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését, 

 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 

A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén 

kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 

haladéktalanul ki kell egészíteni. 

 

II.1.3. Ellenjegyzés  
 

Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  

B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre 

áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja 

a fedezetet, 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 
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 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 

jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve amennyiben nem 

a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az Eenököt. 

 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  

 
B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését elvégezzük. 

 

Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 

utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 

írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

II.1.4. A teljesítésigazolás  

 

A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni 

kell  

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 

 a kiadások összegszerűségét,  

 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében 
annak teljesítését. 

 

A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 

 

A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy 

„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. dátummal 

és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is kiállítható a 

szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 

szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni kell 

a pályázatra. 

 

II.1.5. Érvényesítés  
 

A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

 az összegszerűséget, 

 a fedezet meglétét és azt, hogy 

 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 
foglaltakat betartották-e.  

 

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok 

megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható 

meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen esetben az érvényesítőnek az 

utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra történt” szövegrészt.  
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Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  

 az érvényesítés dátumát és  

 az érvényesítő aláírását.  
 

Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

II.2.1. Kötelezettségvállaló 
 

Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 

További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

 

II.2.2. Utalványozó 
 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 

II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  
 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

vezetője, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult. 

 

II.2.4. Érvényesítő 

 

Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a munkaköri leírásában 

ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési ügyintéző jogosult.  

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

 

II.2.5. A teljesítésigazolás 
 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, amennyiben a 

kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés igazolására feljogosított 

személyt. 

 

II.2.6. Nyilvántartás vezetése 

 

A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre és 

teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról nyilvántartásokat kell vezetni, 

melyek a szabályzat 2-6. mellékletét képezik. 
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II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai 

teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét a 

Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. 

 

Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel 

 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 

 az utalványozó és az ellenjegyző 
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 

 

Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 

 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 

III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 

 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 

megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői megbeszélésen 

– kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE tapasztalatairól. 

Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 

szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 

jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés 

keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést 

készít. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a szabályzat ... . év ... hó ... . napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintettek megismerjék. 

 

Szentgotthárd, ... . év ... hó ... . napján  

 

 

 

  …………………………………..  ……………………………….. 

 Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat 

  elnöke elnöke 

 

 

 

 

    …………………………………..  ……………………………….. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  jegyző 

                      elnöke 
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1. sz. melléklet 

a szabályzathoz 

 

Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 

 

 

Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 

 

 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

Kötelezettségvállalás tárgya:  

 

Szállító / szolgáltató megnevezése:  

 

Kötelezettségvállalás összege:   

 

Fedezet megjelölése:  

 

Dátum:  

 

Kötelezettségvállaló aláírása:  

 

 

 

 

Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fedezet / előirányzat megjelölése: 

 

Előirányzat még felhasználható összege: 

 

Ügyintéző ellenjegyzése: 

 

Dátum: 

 

 

 

Pénzügyi vezető ellenjegyzése: 

 

Dátum:  

 

Aláírás: 
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2. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte, 

időpontja 
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3. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az utalványozásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte, 

időpontja 
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4. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az ellenjegyzésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte, 

időpontja 
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5. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az érvényesítésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte, 

időpontja 
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6. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítésigazolásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte, 

időpontja 
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Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati 

Szabályzatának módosítási kérelme 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati Szabályzat 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Igazgatója kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez. 

 

Az intézmény a múzeumi szolgáltatási díjtételeit javasolja emelni a mellékletben feltüntetett 

mértékben. A szentgotthárdi múzeumi belépőjegyek árát nem emeltük, mióta az 

Önkormányzathoz került az intézmény. A kisebb összegű belépőjegy akár azt a véleményt is 

keltheti az ideérkezőkben, hogy az alacsony ár igénytelen, érdektelen kiállítási anyagot takar. 

Ugyanakkor tudjuk és látjuk, hogy múzeumunk milyen jó színvonalra jutott azóta, amióta az 

önkormányzat fenntartásába, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézménybe került 

át. Az intézmény szerint a megemelt belépődíjak így is elérhető összegűek lesznek: 600,- Ft a 

diák és 1200,- Ft a felnőtt belépőjegy ára az emelést követően, 16 év alatt és 70 év kor felett 

ingyenes. A javasolt árak látva más magyarországi hasonló kiállítási helyek árait valóban az 

átlagos belépőjegy árakat fogják elérni (ennél magasabbak és alacsonyabbak egyaránt 

fellelhetők).  

 

A könyvtári kölcsönzés feltételeit és határidejét is módosítani szeretnék: az intézmény e-

könyvolvasókat szerzett be, amelynek a kölcsönzését a dokumentum nem szabályozta eddig. 

Hanglemezeket, hangkazettákat már nem őriz a könyvtár, így ezeket a hordozókat szeretnék 

kivenni a kínálatból. Továbbá a könyvtári szolgáltatások díjtételei is változnak a melléklet 

szerint, tekintettel a változásokra is – lásd: e-könyvolvasókat és e-dokumentumok beszerzése, 

illetve már színes fénymásolásra és nyomtatásra is van lehetőség. 

 

Egyebekben a könyvtár szolgáltatási és a könyvtárhasználati szabályzata 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 Szabályzat módosítását az 
előterjesztés 1. sz. Melléklete szerint elfogadja és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 

jelenlegi Szabályzatot ez alapján módosítsa, a változásról a könyvtárhasználókat és a 

múzeumlátogatókat tájékoztatassa. 

 

Határidő: azonnal, alkalmazásra: 2020. január 01-től 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2019. november 04. 

                 Huszár Gábor 
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                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. sz. Melléklet 

 

 

Tárgy: A könyvtár és a múzeum használati szabályzatának módosítása 

 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ-e 1. sz. mellékletét képező Használati 

szabályzatát az alábbiak szerint módosul 2020. január 1-jétől: 

 

 

A múzeumi szolgáltatás díjtételei: 

 

Módosított szöveg 

Belépődíj: 

600 Ft / 2 € (diák, nyugdíjas, diákigazolvánnyal rendelkező felnőtt)  

1200 Ft / 4 € (felnőtt) 

ingyenes: 

16 éves korig, 70 év felett 

szentgotthárdi és Szentgotthárdon dolgozó pedagógusnak 

újságírónak 

ingyenes belépővel rendelkező látogatónak 

 

A módosítás előtti (jelenlegi) szöveg 

 

Belépődíj: 

300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas, diákigazolvánnyal rendelkező felnőtt)  

600 Ft / 2 € (felnőtt) 

ingyenes: 

16 éves korig, 70 év felett 

szentgotthárdi és Szentgotthárdon dolgozó pedagógusnak 

újságírónak 

ingyenes belépővel rendelkező látogatónak) 

 

 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

A Módosított szöveg 

 

A könyvtári kölcsönzés feltételei és határidői: 

       könyv:                                 3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás 

        könyv: olvasótermi 

                    helyismereti            nem kölcsönözhető 

                    kézikönyvtári 

        folyóirat:                             1 hét + 2 x 1 hét hosszabbítás 

        folyóirat legújabb száma: zárástól nyitásig 

        diafilm:                              3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás 

        CD:                       1 hét  

        DVD:    1 hét   

       e-könyvolvasó   4 hét 

        e-dokumentum hozzáférése 4 hét 

      könyvtárközi dok.  nem hosszabbítható 
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      nem hagyományos dok.: nem hosszabbítható 

 

A módosítás előtti (jelenlegi) szöveg 

 

A könyvtári kölcsönzés feltételei és határidői: 

       könyv:                       3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás 

        könyv: olvasótermi 

                    helyismereti            nem kölcsönözhető 

                    kézikönyvtári 

        folyóirat:                             1 hét + 2 x 1 hét hosszabbítás 

        folyóirat legújabb száma: zárástól nyitásig 

        diafilm:                             3 hét + 2 x 3 hét hosszabbítás 

        hanglemez:                        1 hét 

        hangkazetta:                      1 hét 

        CD:                      1 hét  

        video:                   3 nap 

        DVD:   3 nap   

      könyvtárközi dok.  nem hosszabbítható 

      nem hagyományos dok.: nem hosszabbítható) 

 

Módosított szöveg: 

 

A könyvtári szolgáltatások díjtételei 

 Média tagsági díj:                 500 Ft/ 4 DVD, 200 Ft/ 10 CD 

e-könyvolvasó kölcsönzése            1500 Ft/négy hét 

e-dokumentum hozzáférése    300 Ft/négy hét 

Reprográfia: 

    Nyomtatott dokumentumok: 

              A/3-as ff                                             40 Ft – 100 Ft / oldal 

              A/4-es  ff                                            20 Ft – 50 Ft / oldal  

  A/3-as színes    200 Ft – 500 Ft / oldal 

  A/4-es színes    100 Ft – 250 Ft / oldal 

 

  Irodalomkutatás: 

              tételenként:   20 Ft (minimum 100,- Ft) 

  Könyvtárközi kölcsönzés:  ingyenes  

  Előjegyzés:    ingyenes 

 Kiértesítés:    100 Ft / alkalom postai úton 

      30 - 100 Ft / alkalom telefonon 

      ingyenes (e-mailen) 

 Fax-szolgáltatás:   100 – 500  Ft/oldal, 50 Ft/oldal (fogadott fax)  

 Alap munkadíj:   100 Ft / alkalom 

  Internet-használat:                           100 Ft /óra (napi 1 óra időtartamra 

beiratkozott olvasóknak) 

Számítógép- és internet-használat  

(napi 1 órán túl és látogatóknak) 300 Ft / óra 

Nyomtatás:       
A/3-as ff                                             40 Ft / oldal  

A/4-es  ff                                            20 Ft / oldal 

  A/3-as színes 

  A/4-es színes 

Szkennelés:     100 - 200 Ft / fénykép (90 x 130 mm)  
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A/4-es oldalra 

100 Ft alapdíj 

Spirálozás:    700 Ft  

Laminálás:    200 Ft/oldal  

Kártérítés: 

      Késedelmi díj: nyomtatott:                       5 Ft / dok. / nap 

                            CD:                            20 Ft / dok. / nap 

                            DVD:   20 Ft/nap 

                könyvtárközi dok.           200 Ft / nap 

Elveszett dokumentumok árának térítése: 

     Elveszés esetén a dokumentum pótlása, ennek hiányában térítése. 

         könyv: olvasótermi, nehezen beszerezhető: többszörös (max. a könyv 

                                                                                      fénymásolási díja) 

                     kevés példányos kölcsönzési:     2-szeres 

                     pótolható, több példányos: 1-szeres 

         CD:           2-szeres 

         DVD:            2-szeres   

 

    

A módosítás előtti (jelenlegi) szöveg:  

 Video tagsági díj:    500 Ft / negyedév  

 DVD tagsági díj:                 500 Ft   / negyedév 

 CD tagsági díj:    200 Ft / negyedév 

Reprográfia: 

    Nyomtatott dokumentumok: 

              A/3-as                                                 40 Ft / oldal – 60 Ft / szerkesztett oldal 

              A/4-es                                                 20 Ft / oldal – 30 Ft / szerkesztett oldal 

   

  Irodalomkutatás: 

              tételenként:   20 Ft (minimum 100,- Ft) 

  Könyvtárközi kölcsönzés:  ingyenes  

  Előjegyzés:    ingyenes 

 Kiértesítés:    100 Ft / alkalom postai úton 

      30 - 100 Ft / alkalom telefonon 

 Fax-szolgáltatás:   100 – 500  Ft/oldal, 50 Ft/oldal (fogadott fax)  

 Alap munkadíj:   100 Ft / alkalom 

  Internet-használat:                           100 Ft /óra (napi 1 óra időtartamra 

beiratkozott olvasóknak) 

Számítógép-használat: (irodai szolgál- 

    tatásra, nyomtatásra)  100 Ft / óra 

Számítógép- és internet-használat  

(napi 1 órán túl és látogatóknak) 300 Ft / óra 

Nyomtatás:      50 Ft / oldal fekete-fehér 

      200 - 300 Ft / oldal színes 

CD-írás:    500 Ft / CD + a CD ára 

Szkennelés:     100 - 200 Ft / fénykép (90 x 130 mm)  

A/4-es oldalra 

100 Ft alapdíj 

Spirálozás:    700 Ft  

Laminálás:    200 Ft/oldal  

 

Kártérítés: 
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      Késedelmi díj: nyomtatott:                     5 Ft / dok. / nap 

                            hangzó:                           20 Ft / dok. / nap 

                            video:                             20 Ft / dok. / nap  

                DVD:    20 Ft/nap 

                könyvtárközi dok.           200 Ft / nap 

 

Elveszett dokumentumok árának térítése: 

     Elveszés esetén a dokumentum pótlása, ennek hiányában térítése. 

         könyv: olvasótermi, nehezen beszerezhető: többszörös (max. a könyv 

                                                                                      fénymásolási díja) 

                     kevés példányos kölcsönzési:     2-szeres 

                     pótolható, több példányos: 1-szeres 

         hangzó:          2-szeres 

         videó, DVD:            2-szeres)      
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Tárgy: 2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2018.02.19-én 5 éves határozott időtartamú szerződést  kötött közétkeztetésre Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a JustFood Kft. A szerződés II.sz mellékletében foglalt 

nyersanyagköltséget az önkormányzat jogosult megállapítani a Vállalkozó javaslatát 

figyelembe véve. a 213/2018 sz. határozatban a Képviselő-testület döntött a 2019.01.01. - 

2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan alkalmazandó nyersanyagnorma mértékéről. 

A nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást 

végző JustFood Kft 2020. évre a mellékletekben csatolt nyersanyagnorma igénnyel fordult az 

Önkormányzat felé, melyben 8,5%-os nyersanyagnorma emelést javasol a Központi 

Statisztikai Hivatal adatai alapján.  

A sajtóban, politikusi nyilatkozatokban sokszor hivatkozott alacsony inflációt a statisztikai 

hivatalnak a szolgáltató levelében olvasható élelmiszer-ár adatai nem támasztják alá, de 

ugyanezt érzi mindenki a saját pénztárcáján is ha élelmiszert vásárol a boltban – így a 

szolgáltató kérelme reálisnak is tekinthető. Az emelés majd természetesen a fizetendő térítési 

díjakban is megjelenik ami szokott elégedetlenséget kiváltani a szolgáltatást igénybe vevők 

között. Ugyanakkor azt is be kell látni amit a szolgáltatók szoktak mondani: minőségi 

étkeztetést csak akkor tudnak csinálni, ha a szolgáltatás árát a térítési díjakban megfizetik. 

Vagyis ahhoz, hogy a gyermekeink illetve  az étkeztetést idénybe vevő más szentgotthárdi 

polgárok megfelelő közétkeztetésben részesülhessenek, célszerű elgondolkodni azon, hogy 

teljesítsük a kérelmező kérését. Természetesen a kértnél kiseb emelés is lehetséges sőt az is, 

hogy egyáltalán nem emelünk. Ennek következményei viszont a fent említettek szerint hamar 

jelentkezni fognak. 

A nyersanyagnorma emelése hatással van a rezsiköltség mértékére is, mivel a rezsiköltség a 

nyersanyagnorma 85%-a. /nyersanyagnorma + nyersanyagnorma x rezsikulcs 85% = nettó 

eladási ár/ 

Tekintettel arra, hogy a Városi Gondozási Központ fenntartója a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás, ezért ezen intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács dönt. a 

kérdésben, az önkormányzat javaslattételi joggal rendelkezik. A gyermekétkeztetés mint 

önkormányzati feladat vonatkozásában a Testület rendelkezik döntési jogkörrel. 

Javasoljuk a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat  

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában .............%-os 

mértékű nyersanyagnorma emelést határoz meg. 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 

az élelmezési nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata 

szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. november 4. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 

intézkedések  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( Kttv. )225/J §(1) bekezdése 

alapján a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések a 

képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, ezért az alábbiakat terjesztem elő : 

 

A polgármester előző jogviszonyában keletkezett szabadságának megváltása:  

 

Az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) 63.§ (1) a) pontja kimondja, hogy a polgármester 

megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tisztsége az új polgármester 

megválasztásával megszűnik még akkor is, ha őt újraválasztották. A  Kttv. 225/L § (1) 

bekezdése alapján a polgármesteri jogviszonyra nem alkalmazandó a Kttv. 62/A bekezdése, 

így a polgármester sajátos közszolgálati jogviszonya nem minősül folyamatos jogviszonynak. 

Ezt a Kúria 15/2017. sz. munkaügyi elvi határozata is alátámasztja.  
Kttv. 62/A. § Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését 

követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát 

folyamatosnak kell tekinteni. 

 
Kúria 15/2017. sz. munkaügyi elvi határozata 

I.A polgármester megbízatása egy választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, amely minden egyes 

választást követően új megbízást és ebből következően új sajátos közszolgálati jogviszonyt hoz létre. A törvény 

alapján önálló és határozott időre létrejött jogviszonyok akkor sem minősíthetők „folyamatosnak”, ha a 

foglalkoztató önkormányzat az egyes ciklusok lejártával nem ad ki munkáltatói igazolást és elszámolást.  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( Kttv. ) 225/L§ (1) bekezdése 

alapján a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester esetében alkalmazni kell a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( Kttv. ) 107. §-át, mely a jogviszony 

megszűnése esetén megváltandó szabadságról rendelkezik.  

Kttv. 107. § (1)A szabadságot – a (2) és (2a) bekezdést kivéve – megváltani nem lehet. 

(2)A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta 

ki, az arányos szabadságot (ha a kormánytisztviselőnek van fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy 

ha a kormánytisztviselő 

a) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos szabadságból 

a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati szolgálati jogviszony létesítése 

közötti időtartamra eső szabadságot –  a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának 

megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti 

munkáltatói értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – meg kell váltani, és a fennmaradó szabadságot a 

létrejövő kormányzati szolgálati jogviszony alapján a kormánytisztviselőt megillető szabadsághoz hozzá kell 

számítani, 

b) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít, az arányos szabadságot a jogviszony 

megszűnését követő 40. napon kell megváltani. 

(2)A (2) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya azért kerül 

megszüntetésre, mert a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervvel 
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kíván kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni, a jogviszony megszüntetésekor, ha a munkáltató az arányos 

szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. 

 

Huszár Gábor polgármester előző jogviszonyában 2019. évi időarányosan járó szabadsága a 

2019. január 30-án elfogadott szabadságolási ütemterv alapján az alábbiak szerint lett 

megállapítva: 

2018. évről áthozott szabadság:                17    munkanap 

2019. évi időarányos alap- és pótszabadság        30   munkanap 

2019. évi összes igénybe vehető szabadság:       47 munkanap 

 

Huszár Gábor polgármester a Kttv. 225/C (2) bekezdése alapján a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-tetületet minden hónapban tájékoztatta. A szabadság-nyilvántartás szerint Huszár 

Gábor polgármester jogviszonya megszűnéséig 27 nap szabadságot vett ki. Az igénybe nem 

vett szabadságnapok száma így 20 nap, melyet a Kttv. 107. § (2) b, pontja alapján meg kell 

váltani. A szabadságmegváltás összege bruttó 550.161- Ft. A szabadságmegváltás fedezete az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.   

 

A polgármester 2019. évi időarányos szabadsága 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( a továbbiakban : Kttv. ) 225/C §-

a rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 

szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen 

tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, 

vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző 

évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 

számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 

igénybe venni vagy kiadni. 

 

A fent megjelölt törvényhely alapján előterjesztem a következőket: 

Huszár Gábor polgármester megválasztásával keletkezett új jogviszonyában a  2019. évre 

időarányosan megállapított szabadsága: 

2019. évi időarányos alap- és pótszabadság (2019.10.13.- 2019.10.31.)  9     munkanap 

2019. évi összes igénybe vehető szabadság:      9     munkanap 

 

Huszár Gábor polgármester a 2019. évi szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja 

igénybe venni: 

2019. október:  5 nap 

2019. december:  4 nap 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen 

megtárgyalni. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kttv.107. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján elrendeli Huszár Gábor polgármester részére a  

megválasztását megelőző polgármesteri jogviszonya  megszűnéséig igénybe nem 

vett 20 nap szabadsága szabadságmegváltás címén történő kifizetését. A 

szabadságmegváltás fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.   
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Határidő: 2019. november 21. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor 

polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

hagyja jóvá:  

 

2019. évre időarányosan megállapított szabadsága: 

 

             Huszár Gábor polgármester 2019. évi időarányosan igénybe vehető szabadsága:   9 

munkanap 

 

A szabadság ütemezése:  

 

kezdete vége munkanapok 

száma 

2019.10.25. 2019.10.31. 5 

2019.12.16. 2019.12.18 3 

2019.12.31. 2019.12.31. 1 

összesen:  9 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Labritz Béla alpolgármester  

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     

 

 

Szentgotthárd, 2019. november 5.  

 

 

 

 

      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg2846 hrsz    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén a 170/2019. sz. határozatával az Önkormányzat 1/1 

arányú tulajdonában álló szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte. Emlékeztetőül a terület 

Máriaújfalu városrészen a település Hársas-tó felőli végén helyezkedik el – bár belterületi 

ingatlan, de nem építési telek.  (helyszínrajz 2. sz. melléklet) 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (3.sz. melléklet), amely szerint az 

értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 144.677.-Ft, (359.-Ft/m2) az éretékbecslés 

költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 174.677.-Ft. 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 101.000.-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 eltréhet. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 
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A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(4) bekezdés c) pontja: 

5.§ (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől elővásárlási joggal kapcsolatosan nyilatkozatot nem kell kérni. 

Az önkormányzat a jelen esetben  az értékébecsült értéket meghaladó vételárat is 

meghatározhat amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. 2015-ben a 2855 hrsz-ú, 501 m
2
 

alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 630.-Ft/m2 áron kelt el, ezért 

mérlegelendő egy magasabb vételár megállapítása. 

600.-Ft/m2-rel számolva a jelen ingatlan vételára  240.600.-Ft. 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 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: 2019.11.28. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  
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A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. október 11.              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem :  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

A szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 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). 

Az ingatlan birtokba adására 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített 

eljárás – vélemények ismertetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. november 13-i képviselő-testületi  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 79/2019. számú  határozat 2.) pontjával kezdeményezte a 

16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási 

terv módosítására irányuló eljárás megindítását.  

 

A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet] tárgyi módosítás 

kapcsán egyszerűsített eljárás kerül lefolytatásra. 

 

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati 

rendeletünk és a 314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet értelmében, a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárása során a képviselő-testületi döntéshozatal előtt lehetővé kell tenni a 

partnerek (Szentgotthárd közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes 

vagy jogi személy; Szentgotthárdon élő és bejelentett lakcímmel rendelkező felnőtt 

állampolgár; szentgotthárdi székhellyel rendelkező, bejegyzett civil szervezet stb.)  vélemény- 

nyilvánítási lehetőségét. Ennek keretében 2019. november 4-én lakossági fórumot tartottunk 

és a honlapon a véleményezési anyag megtekintését valamennyi érdeklődő számára 

elérhetővé tettük. Vélemény-nyilvánításra 2019. november 12-ig van lehetőség.  

 

Az eljárás kapcsán a partnerek részéről az előterjesztés keltéig egy vélemény érkezett. (1.sz. 

melléklet) 

 

A partnerségi vélemény kapcsán Kiss Gábor városi főépítész álláspontja az előterjesztés 2. 

számú melléklete.    Sajnos a kitűzött testületi ülés időpontja (november 13.), a testületi anyag 

kiküldési ideje (november 6.), illetve a november 4., a partnerségi fórum időpontja tett 

meglehetősen összecsúszott, a partnerségi  észrevételek feldolgozása a főépítész részéről 

ennyi idő alatt nem tudott elkészülni. Ennek ellenére azt a megoldást választottuk, hogy a 

testületi előterjesztést elkészítjük de ebből egyelőre hiányzik a főépítészi vélemény amit a 

jövő heti bizottsági ülésekre tud csak elkészíteni a városi főépítész. Ennek megfelelően a jelen 

előterjesztés hiányos, csak a lakossági észrevételeket tartalmazza – egyelőre ezek egy ember 

tollából vannak.  

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.     

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett partnerségi vélemény 

vonatkozásában az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú döntést hozza. 

 

Határidő: közlésre azonnal 
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Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

 

Szentgotthárd, 2019.november 4.   

 

                    
               Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

Dr Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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Tárgy: A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási 

Programmal kapcsolatban 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rákóczi Szövetség tavasszal kereste meg Önkormányzatunkat (lásd: 1. sz. melléklet). A 

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 Képviselő-testület a megkereséssel kapcsolatban a 2019. május 30-i ülésén a 97/2019. 

számú határozatával a következő döntést hozta: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség Magyar 

Iskolaválasztási Programját megismerte és támogatja azt: a Szövetség részére 200 e/Ft 

támogatást nyújt a 2019. évi költségvetési tartalék terhére, azzal, hogy a támogatást az 

erdélyi Szépvíz település számára ajánlja fel. Amennyiben erre lehetőség van. Amennyiben 

erre a felajánlásra így nincs lehetőség, akkor a támogatást a délvidéki Tótfalu részére, 

ajánlja fel.”  

 

Szépvíz sajnos nem volt támogatható, mert Hargita megyében van és nincs benne a 

programban. A támogatási szerződést 2019. július 15-én így a vajdasági Tótfalu 

támogatására kötöttük meg, a támogatást elutaltuk. 

 

A mai nap levelet kaptunk a Szövetségtől, amelyben arról tájékoztatnak, hogy a napokban 

megkapták a vajdasági adatokat az elsős gyermekek számára vonatkozóan, és sajnos az 

általunk támogatott településen, Tóthfalun nem indult első osztály az idei tanévben. A 

kérdés ebben az esetben, hogy más településre ugyanezt a támogatást tudnánk-e 

biztosítani?   Segítségül mellékelték a vajdasági elsős diákok számát iskolánként – lásd: 2. 

sz. melléklet (a lila színnel jelzett intézményekben nincsen elsős diák). 

 

A fentieket figyelembe véve azt javaslom, hogy a vajdasági bácsfeketehegyi iskola számára 

ajánljuk fel a már megszavazott támogatás összegét. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2019. számú képviselő 

testületi határozatát a következők szerint módosítja: 
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A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja keretében a Szövetség részére 200 

e/Ft támogatást nyújt a 2019. évi költségvetési tartalék terhére, azzal, hogy a támogatást a 

…………………. település számára ajánlja fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                szerződésmódosításra: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

Szentgotthárd, 2019. november 12. 

 

                                                                                      Huszár Gábor 

                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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