
 

 
1 

 

 

 

TARTALOMMUTATÓ 

 

 

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

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

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

különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. 

4. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde beszámolója. 

5. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról. 

6. Beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 

2014-2019. évi munkájáról. 

7. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2019. évi tevékenységéről. 

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

9. Városi Gondozási Központ álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése iránti 

kérelme. 

10. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. 

11. Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomására eszköz beszerzése. 

12. Szentgotthárd Város Önkormányzata TEÁOR szám bővítése. (törzskönyvi 

nyilvántartás) 

13. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

működése.  

14. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

15. Átemelők tulajdonba vétele, átadása üzemeltetésre. 

16. Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése. II. Hársas-tó strand villamos-energia ellátása. 

17. Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére.  

18. Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme. 

19. Köztéri szobrok elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról. 

20. Rendezési terv módosítási kérelem  –   Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 

21. 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 

22. A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

23. Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 2230 hrsz és 2233 hrsz.     

24. Verscnitzer Éva ingatlan felajánlása területrész vásárlás. 

25. Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan.     

26. Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39.  

27. Ingatlanértékesítés Sztg. 2387/4 és 2387/5 hrsz..    
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

120/2019.sz. Képviselőtestületi- határozat 2.) pontja: 

 

Temetőüzemeltetési/felújítási program 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. júniusi ülésén 

tárgyalta a SZET Szentgotthárdi Kft. 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozó, a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját. 

A 120/2019. számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja szerint a Képviselő-testület 

elfogadta az abban foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóban felsorolt 

megoldandó feladatokról-fejlesztésekről készüljön egy több évre szóló program. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 6 éve, 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők 

üzemeltetését. Az azóta eltelt időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az 

Önkormányzat segítségével. 

A rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek legnagyobb 

beruházása. 

2018-ban kihelyezésre került minden temetőhöz egy információk közlésére alkalmas, 

zárható tájékoztató felület, továbbá beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes 

hulladékgyűjtő edények a temetők rendezettebbé tétele miatt. Ez több mint 1 millió 

Forintos költséget jelentett. 

Felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási, 

fenntartási, felújítási és fejlesztési javaslatokat tesszük. 

 

 

Szentgotthárd Hunyadi úti új temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Főbejárati kapu 

felújítása 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

Ravatalozóépület 

külső és belső 

burkolatainak 

felújítása 

Tuskók kiszedése Urnakripta parcella 

kialakítása 

Kellékraktár 

kialakítása 

Temető és vasút 

közötti terület 

parkolókénti 

kialakítása 

Keleti oldali 

kerítésnél drótfonat és 

tartóoszlopok cseréje 

Térkőburkolat 

készítése, illetve 

felújítása a ravatalozó 

előtt 
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Kerékpártároló 

felújítása 

Harangláb festése és 

javítása 

Fűtés korszerűsítés 

elvégzése 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Bemutatóterem 

bővítése és 

irodahelyiség 

felújítása 

Ravatalozóépület 

előtt fedett tér 

kialakítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Gépészeti felújítás Parkoló felújítása, 

bővítése 

Halotthűtő cseréje Belső festés Akadálymentesítés 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Déli oldali tujasor 

felújítása és a kerítés 

cseréje 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Ravatalózóépület 

beázásának 

megszüntetése 

Ravatalozó 

drapériáinak és 

berendezési 

tárgyainak cserélése 

Meglévő 

melléképület 

felújítása 

Mészkőzúzalékos út 

kialakítása 

Új urnafal építése Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

 

 

 

Szentgotthárd Hunyadi úti régi temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Főbejárati kapu 

felújítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Nyugati oldali kerítés 

drótfonat és 

tartóoszlopok cseréje 

Ravatalozóépület 

átépítése urna-

csarnokká, illetve 

felújítása 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

Halotthűtő cseréje Kerítés felújítása 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Új parcellák 

kialakítása 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Új parcella 

kialakítása 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Vízvezeték kiépítése  

 

Rábatótfalu temető 

Rövidtávú fejlesztési 
javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 
javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 
fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Régi ravatalozóépület 

elbontása 

Halotthűtő beszerzése Parkoló felújítása 

Tujasor visszanyírása Tujasor visszanyírása Kerítés felújítása 

Ravatalozó ajtajának 

javítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 
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Ravatalozó hátsó 

ajtajához járda 

készítése 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Hulladékgyűjtő 

környezetének 

rendezése 

Régi kapu felújítása Új parcella kialakítása 

Régi kapu útjának 

felújítása 

  

 

Zsida temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Kapu felújítása és 

zárhatóvá tétele 

Ravatalozó elbontása 

és új építése 

Parkolók felújítása 

Ravatalozóépület 

megerősítése 

statikailag 

Út melletti kerítés 

teljes felújítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Mészkőzúzalékos 

utak felújítása 

Kerítés felújítása 

 

 Tujasor és fasor 

ültetése 

 

 

Rábakethely temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Parcellakiosztás, 

térkép és 

parcellakönyv 

elkészítése 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Új parkoló kialakítása 

a Felső útról 

megközelítve 

Új parcellák 

kialakítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Ravatalozóépület és 

környeze-tének, teljes 

felújítása 

Térkőburkolat építése 

és felújítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Parkoló felújítása Kerítés felújítása 

Régi tároló elbontása Oldalsó kapu 

felújítása 

Hátsó út kialakítása 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Halotthűtő cseréje Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

 

Farkasfa temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele 

és felújítása 

Ravatalozóépület 

külső és belső festése 

Ravatalozóépület 

cserépfedésének 

cserélése 
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Tujasor és fasor 

ültetése 

Kerítés felújítása Tujasor és fasor 

ültetése 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

 Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

 

Rábafüzes temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele 

és felújítása 

Ravatalozóépület 

teljeskörű felújítása 

Elöregedett és 

balesetveszélyes fák 

kivágása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

Kerítés felújítása Tujasor és fasor 

ültetése 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Hátsó parcellához 

vízvételi hely 

kialakítása 

Padok felújítása és új 

padok kihelyezése 

Belső út kiépítése Parkoló kialakítása  

 

Jakabháza temető 

Rövidtávú fejlesztési 

javaslatok (1-2 év) 

Középtávú fejlesztési 

javaslatok (3-5 év) 

Hosszú távú célok 

fejlesztési javaslatok 

(5-10 év) 

Kapu zárhatóvá tétele 

és felújítása 

Parkoló felújítása Ravatalozóépület 

külső és belső festése 

Ravatalozóépületen 

ereszcsatorna 

kiépítése 

Vízvezeték kiépítése Kerítés felújítása 

Térkőburkolat 

javítása 

Mellékhelyiség 

kialakítása 

Tujasor és fasor 

ültetése 

 

Köszönöm szépen, hogy elolvasták javaslatainkat és terveinket, természetesen tudjuk, 

hogy ezen kívül is még számos ötlet megfogalmazódik, de bízunk benne, hogy nagy 

része olyan igény aminek megvalósítását a temetőlátogatók is elvárják tőlünk, hogy a 

szentgotthárdi temetők fejlődésnek indulhassanak. 

 

Szentgotthárd 2019. szeptember 9. 

 

 

Gál József sk. 

ügyvezető 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. SZEPTEMBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 

Két ülés között történtek 
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2019. szeptember 
 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 11-én 

megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt 

határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás munkásszállás kialakítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés 

meghozataláról. Előzmények: A Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában 

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

jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A Közbeszerzési 
Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre jelentkező – AXILL 

Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6.) – 

jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció az AXILL Kft.-nek 2018. május 10-én kiküldésre került. Ajánlattételi 

határidő: 2018. május 25. 10:00 volt. A határidőig a felkért ajánlattevő benyújtotta 

ajánlatát. Az eljárás nyertese AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (1102 

Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6.). A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. 

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

közműcsatlakozások kialakításának csúszása miatt a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási 

szerződést módosítanunk kellett. 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. 

 

 

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

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

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

A kivitelezésről: Megtörtént az útburkolat profilba marása és megtörténtek a 

közműkiváltások (ivóvíz-, elektromos és távközlési hálózatot érintő). Folyamatos a 
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kiemelt szegély, beton folyóka, csapadék csatorna építése, valamint az útpálya szélesítési 

munkálatok. A Támogatási Szerződés alapján augusztus 31-ig kellett elérni a 75%-os 

készültséget, ami teljesült. Augusztus első felében megtörtént a szélesítések aszfaltozása 

és a teljes pályaszerkezetre rákerült a kiegyenlítő aszfaltréteg. Jelenleg az útpályán lévő 

aknafedlapok szintre emelésén, parkolók kialakításán, szegélyek javításán dolgoznak. 

Hamarosan elkezdődik a járdák aszfaltozása, szeptember folyamán pedig  az aszfalt 

kopóréteg elhelyezésével válik véglegessé az út burkolata.  

A projekt többlettámogatási igényét elfogadta az Irányító Hatóság. 

 

 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.  

 

 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, 

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 eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). 

A közbeszerzési eljárás lezárásának folyamatba épített ellenőrzése megtörtént, a záró 
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tanúsítványt 2019. szeptember 04–én megkaptuk, így az eljárást lezáró döntést ekkor 

lehetett véglegesíteni.  

 

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

kiépítése KEHOP-1.4.0-15-2016-00018” elnevezésű projekt munkaterület átadás-átvételi 

eljárásán. Beruházó: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 

 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával kapcsolatban a 
Máriaújfalui út még fel nem újított szakaszán a végleges, teljes szélességű burkolat 

helyreállítási munkálatok augusztusban befejeződtek jelenleg a feltárt hibák, 

hiányosságok javítása, pótlása van folyamatban. Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.  

 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és 
üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési 

elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, 

www.kozvilhiba.hu. 2019. június-szeptember hónapban 7 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 Kossuth - Kethelyi utcák burkolat 

felújítása és kerékpárút építés kapcsán új szennyvízcsatorna fedlapok cseréjét. A munka 

elkészült. Kivitelező: Vasivíz ZRt.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti 

Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Vasszentmihály, nyomásfokozó 

gépészeti, villamos és irányítástechnikai munkáit. A munka elkészült. Kivitelező: Vasivíz 

ZRt. 
 

 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 (Felső u. 5. számozású ház mögötti) közkút 
megszüntetését. 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 túlnőtt fenyőfák (óvoda, fiókkönyvtár, 

kultúrház) kivágása megtörtént, a kivágott fák elszállítása folyamatban van. 

 

 

 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 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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határozatában döntött a Képviselő-testület a vis maior pályázat benyújtásáról az érintett 

helyszíneken: 

 

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

maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A pályázat csökkentett költségvetéssel nyert. A 

benyújtott műszaki tartalom megvalósítására a 24 480 202,- Ft helyett 8 641 000,- Ft 

támogatást kapott az önkormányzat. Támogatás intenzitása 90 %. 

 

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

Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, Árpád út végétől 

(Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva irányába az utolsó 

lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a Zsida-hegyi bekötőúton a 

városrész végét jelző településnév tábláig az utak környezetében (útpadka, árok, 

zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt hulladék legalább évi 3 (három) 

alkalommal történő összegyűjtésére. 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. 
 

 

 Megtörtént a kijelölt kutyafuttatókra (Rába töltés, vápa csatorna) információs táblák, 
illetve kutyaürülék gyűjtők kihelyezése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a megkötött 
megállapodás alapján a rágcsálók ez évi első, tavaszi irtása. Vállalkozó: Nyári Aladár 

EÜ. gázmester 

 

 Megrendeltünk 10 db kopott, hiányzó közterületi utcanév tábla legyártását és 

kihelyezését. 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 9 helyszínen; 

2. Úthibák, ütőkátyúk javítása; 

3. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése összesen 12 db hat 

helyszínen; 

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

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

oszlop kihelyezését; 

6. megsüllyedt térkő burkolatok javítása három helyszínen. 

 

 Megrendeltük az alábbi kismunkákat:  
1. volt buszpályaudvar büfénél szegélycsere 

2. Szépvölgyi u. kőzúzalékos burkolat helyreállítása 

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

szemközti oldalon padkajavítás 

Kivitelező: Utplan ’95 Kft. 
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4. Várakozni tilos tábla kihelyezése, kivéve engedéllyel, padkán állni tilos 

kiegészítő táblával Felső utcába 

5. Máriaújfalui úton buszmegálló fellépő átépítése 

6. Máriaújfalui úton kápolnánál víznyelőakna készítése 

7. Kossuth L. utca 20. előtt járda leszakadás helyreállítása 

8. Padkajavítás Felső utca (Vakarcs K. utca, Brenner J. tér közötti szakaszon) 

9. Rábafüzesi temető bejáró átereszének cseréje 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 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. 

 

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

munkálatait. Kivitelező: ÚT - PIKTOR Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábafüzesi temető bejárójának és a ravatalozó előtti 
kőzúzalékos terület kialakítását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

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

 

 Megrendeltük és elkészült a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Hétház utcában rácsos folyóka 

helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük és elkészült Fővég utca végén található elhanyagolt árokszéli terület 
jobb oldalának teljes körű kitisztítása. Kivitelező: Sasfiók Trade Kft. 

 

 Megrendeltük a Haris utca végén található fákkal benőtt töltés mindkét oldalának 
teljes körű kitisztítását, kaszálhatóvá tételét. Kivitelező: Sasfiók Trade Kft. 

 

 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). Kivitelező: HEPI HP Kft. 

 

 Az idei évben a lomtalanítás várható időpontjai a következők szerint alakulnak: 2019. 

október 05-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban 

és Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy 

városrészeken. 2019. október 19-én (szombaton): Szentgotthárd Rába-folyótól 

keletre eső utcákban és Rábakethely városrészen. A pontos időpontokról és a 

részletekről hamarosan a szokásos csatornákon tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

 

 A Képviselő-testület 2019. júniusi ülésére nem érkezett meg az STKH Kft. éves 
beszámolója, így ismételten kértük, hogy az előző évi beszámoló óta eltelt időszakban 
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Szentgotthárdon végzett tevékenységükről, a jövőre vonatkozó terveikről egy rövid 

írásos tájékoztató beszámolót adni szíveskedjenek. A beszámoló az alábbiakban 

olvasható. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:       2                                                             

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi, megszünési eljárások száma: 

                                          

6                                              

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Vízügyi hatáskör 2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 7 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 5(13)          

Településképi konzultáció: 1 

Nyilatkozatok: 1  

Belföldi jogsegély 1 

 

 

      *( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

Az intézményi könyvviteli, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. Kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról. 

Önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. A létrehozott 

beruházások számviteli aktiválása. 

Az önkormányzati vagyon - ingatlan kataszter, analitikus nyilvántartás: nagyértékű-kisértékű 

eszközök - számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás. 

A vagyonkezelésbe adott eszközök folyamatos nyomon követése vagyonkezelő részéről 

kapott nyilvántartás alapján. 

A havi könyvviteli zárások, a havi és negyedéves bevallások két települési önkormányzati, 

táárulási, négy nemzetiségi önkormányzati szinten , valamint az általuk fenntartott 

intézményeknél is. 

 MÁK felé havi adatszolgáltatások megküldése 

 KSH felé statisztikai jelentések késztése és továbbítása 

 Segélyek kifizetése, elszámolása 

 Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt 

 

 

Adóhatósági munka: 
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A féléves egenleg értesítések postázásra kerültek. Az elmaradt befizetések behajtása a 

legsürgetőbb feladat. 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folymatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra 

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik. 

Ugyancsak folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállakozók, 

vállalkozások adatait,bevallásait. 

A beérkező kérelmekre adóigazolások, hatósági igazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási 

adó- és értékbizonyítványok kiállítása,túlfizetések kiutalása, valamint határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

HATÓSÁGI  ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

Kaszálatlan területek: 

 

A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI. 26.) önkormányai 

rendelet 4. § (1)-(5) bekezdése szerint: 

 

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

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

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

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

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

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

illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni. 

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

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

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

vagy saját költségén elvégeztetni. 

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

rágcsáló irtásról való gondoskodás.  

(5) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 4. § (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, 

úgy a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a 

tulajdonos, használó költségére és veszélyére a hivatkozott bekezdésekben meghatározott 

feladatokat elvégezteti.” 

 

Szeptember 6-i állapot szerint addig Szentgotthárdon, a közterület-felügyelet jelzése alapján, 

20 db kaszálatlan ingatlan esetében 28 ingatlantulajdonost szólítottunk fel kaszálásra, majd 

ennek kapcsán – mivel a végzésben megjelölt határidő eredménytelenül telt el – 9 ingatlan 

esetében rendeltünk el közérdekű védekezést (kényszerkaszáltatást), amit a SZET 

Szentgotthárdi Kft-től rendeltünk meg az erre irányuló, fennálló szerződésünk alapján. 

 

 

Ebösszeírás: 

 

A 2019. évi ebösszeírás alkalmával 395 ebet jelentettek be Szentgotthárdon. A bejelentéseket 

továbbra is folyamatosan fogadjuk. 
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III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 16/2018. (VII. 25.) önkormányzati rendelet: 

              a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló   

              rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

-  A  17/2018.(IX.20.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- A  18/2018.( IX.20.)  rendelet : a   változtatási tilalom elrendeléséről  szóló rendelet 

módosítása változtatást nem igényel. 

 

- A  19/2018.( IX.20.)  rendelet : a településkép védelméről  szóló rendelet módosítása 

változtatást nem igényel. 

 

- A  20/2018.( IX.20.)  rendelet : az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

            rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

- A  21/2018.( IX.20.)  rendelet : a Szentgotthárd város területén végzett 

távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítást nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2019. június 

 

Kovács Márta Mária: A Szentgotthárd, Széchenyi út 5. bérlakás eresz 

lefolyócsövének javítását a SZET Szentgotthárdi Kft. elvégeztette. 

 

 

 

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 
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 Szentgotthárd, 2019.szeptember 11. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. szeptember 9-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 kifizetése folyamatban. 

Záróbeszámoló határideje 

2019.10.31. 

Tornaszoba eszközök felszerelése, 

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 2019.04.30-án lezárult. 

Műszaki átadás-átvételi eljárás 

folyamatban. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

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

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 

Kivitelezés befejeződött. Szakmai 

beszámoló és pénzügyi elszámolás 

benyújtásra került 2019.05.30-ig. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

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

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, 

csatorna, áram, közvilágítás) 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

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

4., azaz utolsó féléves periódus 

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. szeptember 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,- € 

Közbeszerzés lezárult, indulnak a 

beszerzések és a stratégiák 

elkészítései 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség 

Sportpark Program 

2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- Ft 

(futókör 

esetén) 

3 év után NYERT 1 db 

sportparkot! (a szükséges 

információkat megadtuk, várjuk 

a Támogató jelentkezését) 

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 

elszámolás benyújtási határideje 

2019.09.30. 

 

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. 

Folyamatban van a 

közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

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

Szakmai beszámoló és pénzügyi 

elszámolás benyújtásra került 

2019.05.30-ig. 

Ünnepélyes átadás 2019.09.09-

én. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton  

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

határideje 2020. december 31. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

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

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás folyamatban, hi.: 

2019. dec.31. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000  0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

fejlesztése (kiálltási katalógus, 

foglalkoztató füzet. 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 

folyamatban. 

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! Tervezés 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. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

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

Kenu projekt – Alpokalja 

Motel 

Magyar Kajak Kenu 

Szövetség 
 50.000.154,- Ft 50.000.154,- Ft 0 

A SZET Kft. mint kivitelező 

készre jelentette a munkálatokat. 

Kerékpárral 7 határon át 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

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

HUNGARIKUM 2019. Agrárminisztérium - 4.000.000,- 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. 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését 4 284 694 000 Ft kiadási és 

bevételi főösszeggel tervezte.  

A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és 

bevételi főösszeg az I. félévben 1 393 315 188 Ft-tal nőtt 5 678 009 188 Ft-ra módosult.  

 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 

 

 

Bevételi források és azok teljesítése: 

(5. sz. melléklet) 

 

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:  4 284 694 000 Ft 

Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:           5 678 009 188 Ft 

 

A költségvetési bevételek Önkormányzati szinten összesen az I. félév végére 81,2 %-os 

teljesítést mutatnak. 

 

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 

tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 

alakulását. 

 

Működési bevételek  

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán  84,5%-on teljesültek.  

 

Közhatalmi bevételek: 

Helyi adók. 

Telekadó bevételünk 6 095 773 Ft, 28,4%-os teljesítés. 

 Idegenforgalmi adó bevételünk 16 637 000 Ft június 30-ig, ami  55,5%-os teljesítést jelent, 

év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szinten fog alakulni. 

Helyi iparűzési adó bevétel 57,3%- ra teljesült  (731 951 083 Ft) az első félévben. A 2018. évi 

adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően 

fog alakulni.  

Gépjárműadó bevételünk 69,7%-os teljesítést ( 15 341 563 Ft) mutat félévkor, év végére 

előzetes számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni. 
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Támogatások: 

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása (Ft): 

 
 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési célú 

központi támogatások 

393 041 453 411 539 173 223 357 173 54,3 

Működési célú 

kieg.támogatás  

    

Egyéb központi 

támogatás 

    

Összesen: 393 041 453 411 539 173 223 357 173 54,3 

 

 

Felhalmozási bevételek 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 

Ingatlan értékesítés címén  1 132 500 Ft bevételt (1,7%) realizáltunk.  

Felhalmozási célú bevételként I. félévben 378 815 900 Ft-ot realizáltunk 61,8%-os teljesítés. 

Pénzmaradvány: A 2018. évi pénzmaradvány elszámolásakor pénzmaradványként 

1 777 490 788 Ft-ot számoltunk el, mely elsősorban a leutalt nyertes pályázatok összege, 

valamint az intézmények zárolt pénzmaradványa. 

  

II. Kiadások alakulása 
(1-2-3-4. melléklet) 

 
(adatok forintban) 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Működési kiadások  2 052 571 472 2 124 134 263 956 952 980 45,1 

Működési kiad.össz 

%-a 

    

Felhalmozási 

kiadások 

2 177 884 481 3 345 460 073 1 827 242 232 54,6 

Felhalm. kiad. össz 

%-a 

    

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

182 000 182 000   

Pénzforg. nélküli 

kiadások - tartalék 

45 666 900 199 843 705   

Befekt.c.részesedés     

Finanszírozási 

kiadások 

8 389 147 8 389 147 8 389 147 100 

Finansz.kiad.,  %-a     

Kiadások összesen: 4 284 694 000 5 678 009 188 2 792 584 359 49,2 

 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 49,2%, ezen belül a működési 

kiadások teljesítése 45,1%, a felhalmozási kiadásoké 54,6%.  
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Működési kiadások (megoszlása adatok Ft-ban) 

 

 
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Személyi juttatás 446 306 000 456 023 955 206 892 979 45,4 

Munkaadói járulék 95763 000 97 627 196 44 811 566 45,9 

Személyi és madói. 

járulék aránya (%) 

26,4 26,1 26,3  

Dologi kiadás
 

764 325 059 804 821 297 342 212 051 42,5 

Dologi kiadás 

aránya (%) 

37,3 37,9 35,8  

Egyéb műk. kiad. 726 067 413 745 551 815 357 050 994 47,9 

Egyéb műk. kiad. 

aránya (%) 

35,4 35,1 37,3  

Ellátottak pénzb jutt 20 110 000 20 110 000 5 985 390 29,8 

Ellátottak pénzb jutt 

aránya (%) 

0,9 0,9 0,6  

Összesen: 2 052 571 472  2 124 134 263 956 952 980 45,1 
 

 

A kiadási előirányzat változásait, a pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a 

pénzmaradványt - a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 

 

Működési kiadások: (2-3. melléklet) 

 

A szociális kiadások  29,8%-on alakultak. Közművelődési, kulturális feladatokat  a – Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum fenntartásán kívül - a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

(38 millió forint/év) és a Csákányi László Filmszínház (1 020 ezer  forint/év) támogatásával 

lát el az önkormányzat. A városi nagy rendezvényekre 15 millió forintot biztosított az 

önkormányzat.  

A sportkoncepcióban meghatározottak szerint finanszírozta sport kiadásokat, valamint az idei 

évben TAO támogatás önrész finanszírozásához is hozzájárult az önkormányzat. 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: (4. melléklet) 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 58%-os teljesítést mutatnak, ami    

1 470 895 305 Ft-ot jelent. A felújítások 210 138 860 Ft értékben teljesültek, mely 56,6%-os 

teljesítést jelent.  

 

Az első félévben a jelentősebb befejeződött és folyamatban lévő beruházások, felújítások: 

 

 Belterületi vízrendezés 10 millió forint 

 Intézményi tárgyi eszköz beruházások 
 

 

Felhalmozási célú támogatás: 

 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés  ezer forint volt. 
 

 

 

 



 

 
26 

 

 

 

 

Pályázatok alakulása: 

Önkormányzatunk az alábbi pályázatokon indult – önrésszel, illetve anélkül: 

  

Pályázat neve projekt 

összköltsége 

önkormányzati 

forrás 

megjegyzés 

Máriaújfalui szennyvíz beruházás 505 000 000 0 befejeződött 

Zöld Város- Várkert  239 771 928 0 befejeződött 

Refektórium felújítás (SI-HU) 17/2016. 

02.03. 

29 327 705 4 399 210 befejeződött 

Városmarketing-helyi termék fejlesztés (AT-

HU) Sztg-Kmend-Vasvár 166/2016. 07.11. 

31 000 000 4 650 000 folyamatban 

SZEOB Játékvár Óvoda felújítása 

103/2016.05.18 

219 000 000 24 000 000 folyamatban 

Arany energetika 139/2016. 06 20 203 943 120 45 124 723 folyamatban 

Ipari Park beruházás 102/2016.05.18 478 000 000 0 folyamatban 

Kethelyi kerékpárút 156/2016. 06 29 333 215 000 33 451 000 folyamatban 

Hunyadi út 106/2017. 04.26. 30 994 592 15 994 592 befejeződött 

Zsidó temető felújítása 10 000 000 0 befejeződött 

Sportkör és futókör kialakítása 168/2016.  1 db sportpark nem pénzbeli támogatás 

VP külterületi utak és gépbeszerzés 

24/2017.02.01. 

  visszaléptünk 

TOP turizmus 172/2017.07.12. 283 491746 83 500 000 folyamatban 

Munkásszállás projekt 723 333 333 269 333 333 befejeződött 

Kubinyi pályázat Múzeum 2018. 2 000 000 0 befejeződött 

Kerthelyiség felújítása 19 140 944 4 980 975 nyert 

Térségek közti együttműk. Sztg-i csata-

vasvári béke 

6 622 669 1 500 000 nyert 

Mozi felújítása 2 828 700 707 175 nyert 

Kenu projekt- Alpokalja motel 50 000 000 0 befejeződött 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása: (2. melléklet) 

 

 

Oktatási-, közművelődési feladatok: 

Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést 52 176 689 Ft, óvodai, bölcsődei 

étkeztetés 28 033 221 Ft, 59,5%-os teljesítést mutat. 

A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 1 572 298 
Ft-ra, 103 %-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 27 572 740 Ft, 44,7%,, 

ebből  a Könyvtár 22 279 356 Ft, 45,3 %, Múzeum 5 212 094 Ft 41,8%. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szentgotthárdi 

székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, és kiadásainak 

alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
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Intézmény  Bevételek teljesítése 

(%) 

Kiadások teljesítése 

(%) 

Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

76,4 45,3 

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

 43,3 

Városi Gondozási Központ 49,0 44,5 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az 

önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása 

biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben 

előirányzott, bevételi tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan 

teljesítettük.  A helyi adóbevételek 57,3%-on teljesültek.  Az Ipari Park Kft-hez benyújtott 

telekadó beszerzésre irányuló azonnali beszedési megbízás folyamatos, de a tartozása még 

mindig jelentős 203 984 602 Ft.  

Ingatlanértékesítést  66 733 335 forint értékben tervezett a Képviselő-testület, melyből a  

félévben a teljesítés  1,7%., 1 132  500 Ft. A felhalmozási bevételeknél a pénzügyi egyensúlyt 

kedvezőtlenül befolyásoló jelentősebb bevételi elmaradás nincs. A fejlesztési elképzelések 

közül a 4-es mellékletben részletezett módon első félévben  1 827 242 232 forint kiadás 

történt, ami 54,6%-os teljesítést jelent.  

Az idei első félévben Gotthárd – Therm Kft által felvett hitelhez vállalt önkormányzati 

kezességvállalásából 143 761 667 Ft kiadásunk keletkezett. Az idei évben várhatóan további 

143 339 989 Ft törlesztés várható október 1-én. Fennmaradó tartozásunk - a jelenlegi kamattal 

- 2 125 150 000 Ft. +(6 havi BUBOR+kamatrés 1,35%) 

 

Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ellenben a készfizető 

kezességvállalás összege továbbra is veszélyezteti a pénzügyi egyensúlyunkat. Bár a CHF 

alapú hitel átváltása forint alapú hitellé jelentősen csökkenti a kockázatot, de a törlesztendő 

összeg mértéke magas.  

A Gimnázium kazán halasztott fizetése terhelődik az önkormányzatra, melynek mértéke 1 190 

ezer forint.  

Esetleges működési hitel felvétele komoly terhet jelentene az önkormányzatnak, hisz éven 

belüli visszafizetése nehezen kivitelezhető. 

 

Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Jelentős a következő évet 

terhelő kiadások összege is a pályázati költségnövekmények miatt. Ismereteink szerint a 

Kormányzat várhatóan részben/egészben finanszírozza ezt, de amíg ez nem válik bizonyossá, 

addig tervezni kell. 

 
 Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló 

előirányzat – befolyó bevételek függvényében – maradéktalan betartása a következő félévben 

is. 

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség 

szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 

költségvetési szervek vezetőinek! 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi beszámolóját megvitatni és a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 15. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

             jegyző 
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Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól. 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-testületének munkaterve alapján készült 

jelen előterjesztés, mely a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmények szakmai 

beszámolója. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és 

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

(továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti 

rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról és évente egy 

alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és a környező 15 településen szociális alapszolgáltatásokat – köztük kötelező 

és nem kötelező ellátásokat - vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- nappali ellátás 

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (speciális szolg: pszichológus, jogász, mediátor, 

utcai szociális munka, kapcsolattartás, kórházi szoc. munka, készenléti szolgálat) 

- továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei 

nevelés, gondozást. 

 

Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban 

a szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást (személyi segítés, 

szállítás) biztosítják a rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a 

SZEOB Tótágas Bölcsődéje biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a 

Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye látja el.  

Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 
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A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól. 

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

- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények 

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendelet határozza meg. 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye egyrészt kötelező, másrészt önként 

vállalt szociális szolgáltatásokat biztosít. A személyes gondoskodás keretében az 1993. évi 

III. törvény 57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően 

ellátandó feladatként csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját 

biztosítja, illetve a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek 

közigazgatási területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések 

kivételével), önként vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapszolgáltatást nyújt. 

A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami 

támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó Társulás között létrejött 

megállapodás alapján – a Szerződés aláírása a Főigazgatóságon folyamatban van - 2019. 

december 31-ig szól. 

 

Az intézmény egyes szakfeladatainak teljesítése 2019. július hónapig kb. 50 %-os. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szolgáltatásai 2018. 

évben mennyibe kerültek, illetve 2019. évre vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben 

összkiadásként, továbbá ebből mennyi a normatíva /finanszírozási szerződések által 

finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás: 
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    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel 

Társulás által 

finanszírozott 

  Szolgáltatások 
2018 év 
Tény 

2019. év 
Terv 

2018 év 
Tény 

2019. év 
Terv 

2018 év 
Tény 

2019. év 
Terv 

2018 év 
Tény 

2019. év 
Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 53 251 636 63 801 000 4 687 000 4 360 000 7 159 843 7 400 000 41 404 793 52 041 000 

12130 Szoc. étkeztetés 40 536 834 43 003 000 9 466 560 9 134 400 21 390 635 21 480 000 9 679 639 12 388 600 

12120 
Házi segítségnyújtás 

Sztg. 41 839 874 45 522 000 
14 537 657 14 265 641 

2 910 175 2 640 000 24 392 042 28 616 359 

12180 
Házi segítségnyújtás 

Társulás 15 620 692 16 817 000 
8 728 343 8 571 359 

3 000 070 2 760 000 3 892 279 5 485 641 

12190 
Jelzőrendszeres házi 

segítségny 10 269 138 9 719 000 1 705 400 1 705 400 1 387 275 1 320 000 7 176 463 6 693 600 

12150 Támogató Szolgálat 19 600 633 25 087 000 10 067 000 10 067 000 2 550 235 2 040 000 6 983 398 12 980 000 

12191 
Közösségi pszichiátriai 

ellátás 10 500 621 11 633 000 9 700 000 9 700 000 0 0 800 621 1 933 000 
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Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett 

indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a 

szolgáltatások jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2019-ben. 

 

Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2019. július 01. időponttól: 39 fő. A 39 főből 38 fő 

főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 40 fő. Jelenleg átmenetileg 1 fő 

általános ügyintézői álláshely betöltetlen. 

A szakalkalmazottak 1 fő kivételével valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 

3. számú mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási számmal.  

 

 A szolgáltatások közül az étkezést 164 fő veszi igénybe, 122 fő kiszállítással, 42 fő az 

idősek klubjában helyben étkezik. 

 Az idősek klubjában lehetőség van az ellátottak részére napközbeni tartózkodásra, 

higiéniai szükségletek kielégítésre, étkezésre, készségfejlesztésre stb. – a klubot 47 fő 

veszi igénybe. 

 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható, 

jelenleg 68 fő veszi igénybe – 24 fő a kistérségből, 44 fő Szentgotthárdról. 

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, valamint a segélyhívó készülék használatára képes 

időskorú személyek veszik igénybe. A működési engedély alapján 60 db készülék van, 

jelenleg 49 használatban, melyek közül mindösszesen 3 db olyan, ami a kétirányú 

kommunikációs feltételeknek is megfelel. A készülékek cseréje egyre sürgetőbb, ennek 

érdekében a Muraba ETT közreműködésével egy projekt keretében 45 db készülék 

cseréjét pályáztuk meg. 

 A támogató szolgáltatást igénybevevő célcsoport a szociálisan rászorultnak minősülő 

súlyos fogyatékos személyek köre. Eddig elsősorban a fogyatékkal élő gyermekek, és az 

idős generáció vette igénybe, de emelkedett a 18-59 éves korosztály aránya is. 

 A közösségi pszichiátriai ellátást az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, 

hosszas pszichiátriai problémával küzdő emberek veszik igénybe. Az ellátást 

Szentgotthárdon 29 fő, a kistérségben 13 fő veszi igénybe. 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 

mutatja be. 
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II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  

Tótágas Bölcsődéje 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta 

lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag 

önálló intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

 

Az intézmény a szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján végzi, a feladatok ellátásánál a bölcsődei nevelés, 

gondozás országos alapprogramja célkitűzéseit veszi figyelembe. 

 

Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja.  A Bölcsőde 5 csoporttal és 

68 betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a kisgyermekek 

nevelésére/gondozására. 

 

Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában 11 

kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai munkát 

függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi.  

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja el az 

intézményben, aki havonta koordinációs üléseken vesz részt, nevelési év elején felméri a 

csoportokban a gyermekek szociális helyzetét és amennyiben szükségesnek ítéli meg 

megteszi a szükséges lépést. 

 

2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2018. évben 

5.069.475,- Ft folyt be. 

A bölcsőde tájékoztatja a szülőket a pénzbeni támogatási lehetőségekről. 

 

A tavalyi évben 1 gyermeket vettek védelembe, 2 kisgyermek családgondozói alapellátásban 

részesült. 

 

A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik és kezdi meg a 

2019/2020-as nevelési évet.   

 

A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

III. A Család-  és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ a járásszékhelyhez tartozó 15 településen látja el az 

alapszolgáltatást-, családsegítést, gyermekjóléti alapellátást, és a hatóság közeli 

alaptevékenységet. 

A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 NM rendelet, 

valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, intézményvezető, család-és gyermekjóléti 

szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot illetően (mely a 

hatóságközeli tevékenységet is magába foglalja) 1 fő esetmenedzseri, 1 fő szociális diagnózis 

felvételi esetmenedzser, 1 fő tanácsadói, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve 

szociális asszisztens látja el. 

A speciális feladatokat nagy részét külsős szakemberek (jogász, pszichológus, mediátor ) látja 

el. 

 

Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, jelenleg 12 fő státusszal, 

melyből 10 betöltött. 

A feladatellátásához a tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak, ez év elején 1 db gépkocsi 

beszerzése is megtörtént. 

Az előző évektől eltérően tavaly 2 krízishelyzetben lévő egyén került az utcai szociális munka 

során látótérbe, akik azonnali beavatkozást igényeltek (mindkét személy a hajléktalansággal 

küzdött). 

Az intézmény az elmúlt időszakban 5 fő kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését 

kezdeményezte, 3 kiskorú gyermeket emelt ki a családból; 3 család esetében javasolt 

rendkívüli települési támogatást, 1 család esetében javasolt téli tüzelő támogatást. 

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló testületi anyagot 

megismerte és elfogadásra javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Társulási 

Tanácsnak / az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra: 

 ……………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

               Fábián Béláné intézményvezető 

               Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

               Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 
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Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató 

Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 

továbbra is működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a 

kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 26. 

    

                                                                           

Huszár Gábor 

                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB) 
 

B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a 

fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az 

előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). 

 

Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot 

megfelelve a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely 

kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt. Továbbá a szakmai 

munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, 

a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. 

A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső 

kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás 

lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába 

járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi 

dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 

  

A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 számú,  „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és 

energetikai felújítása” pályázati projekt keretében az óvoda tornaszobával és közösségi 

helyiséggel is bővült. Az elmúlt tanévben az építési munkálatok miatt az óvoda dolgozói 

jelentős többletmunkát végeztek. A karbantartási munkálatok közül csak a legszükségesebbek 

történtek meg, a szűk költségvetés miatt elmaradt a tisztasági festés, a 11. csoport vizesblokk 

felújítása. Az udvar rendezése és a játékok telepítése, továbbá a főbejáratnál feltöredezett 

beton felújítása és az udvarrész térkövezése is megoldásra vár. 

 

Önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetést továbbra is külső szolgáltató 

(JustFood Kft) megbízás alapján végzi. 
 

Felhívom a figyelmet a melléklet szerinti beszámoló 20. Összegzés, lehetőségek 

számbavétele című alpontjára, ami az intézmény munkaerő – ellátottságát, pontosabban 

a súlyos szakemberhiányt taglalja. Ez egyben előre vetíti, hogy a következő évek 

megoldandó nagy problémája is ez lesz. Sajnos a legfrissebb statisztikai adatok szerint a 

megszületett gyermekek száma újból csökkent, de a szakemberhiány akkor is 

problémákat fog okozni.    
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

„SZEOB Intézményvezetői beszámoló a 2018/2019-es nevelési évről” c. beszámolót az 

előterjesztés 1. sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  
…………………………………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 04. 

       

          Huszár Gábor 

                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015-

2019. évi munkájáról.  
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

201 9. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Ez a beszámoló úgy készült el, hogy mindjárt az elején rövid összefoglaló van, és az itt 

leírtakat a későbbiekben önkormányzati működési területenként lebontjuk és a részletek ott 

lesznek olvashatók. Az Összefoglaló írásakor 37 oldalt tesznek ki a részletes beszámolók úgy, 

hogy nyomatékosan kértük azok elkészítőit - a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

vezetőit -, hogy az elmúlt öt évről csak a legfontosabb dolgokat vegyék elő és a lehető 

legtömörebb formában adjanak áttekintést a saját területükről.  

Az önkormányzati munka közös munka: a választott képviselők, a hivatal és az intézmények 

közös munkája a polgármester vezetésével, ami néha csak a koordinációt jelentette, néha 

konkrét vezetést – konkrét utasítások kiadását, szigorú számonkérést. Ezen túlmenően 

jelentette a polgármesteri munka a politikai kapcsolatok építését, külső (Szentgotthárdon 

kívüli) szervezetekkel, személyekkel való folyamatos konzultációt, folyamatos tárgyalásokat. 

Aztán jelentette ugyanezen tevékenységet városhatáron belül a szentgotthárdi emberekkel, 

szervezetekkel: civil szervezetekkel, helyi gazdasági szereplőkkel, az egyházi vezetőkkel, a 

városban működő nem önkormányzati intézmények vezetőivel és dolgozóival való 

kapcsolattartást.  

Amikor egy önkormányzati vezető leül, hogy az önkormányzat elmúlt öt évéről számot adjon, 

hirtelen részleteiben nem is látja át, hogy mi minden történt 2014 és 2019. között. Az 

információk elhalványulnak ennyi év alatt, az ember a legnagyobb sikerekre és a legnehezebb 

szituációkra emlékszik csak kapásból. Ezért is jó, ha megnézzük az itt következő 37 oldalt, 

hiszen legalább címszavakban felvillannak a történések. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2014-2019. közötti ciklusban nagyon sok területen 

nagyon szép eredményeket ért el. Az önkormányzati rendszer létrejötte – 1990. óta- egy 

ciklus alatt – biztosan mondhatjuk – nem volt ennyi változás: beruházás, pályázati projekt. 

Igaz, hogy nem is voltak még ilyen pályázati, beruházási lehetőségek. Csak e lehetőségekkel 

élni is kell. Valószínűleg ebben erősek voltunk. A legtöbb pályázatot saját erőből készítettük 

el, saját embereinkkel – pályázatokat írókkal, a Városüzemeltetés munkatársaival és a 

pénzügy munkatársaival együtt dolgozva. Ahhoz, hogy az együttműködés eredményesen meg 

tudjon valósulni kellettek azok a belső szervezeten belüli működőképes rendszerek, a 

folyamatos kontrollt lehetővé tevő megoldások, amelyeket részben ebben a ciklusban 

alakítottunk ki vagy legalábbis fejlesztettünk és vittünk tovább. Szentgotthárd ebben a 

ciklusban került fel Magyarország kulturális térképére is köszönhetően azoknak az 
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eseményeknek, amelyeket nagyrészt saját erőből magunk hoztunk létre. Megőriztük azokat a 

jó dolgainkat is, amelyek a városi léthez szükségesek, de mivel nem kötelező fenntartani őket 

akár le is építhettük volna őket. Szentgotthárdot nem utolsó sorban megőriztük egy élhető, 

kedves nyugat-magyarországi kisvárosnak ahol jól lehet élni, ami vonzó célpont másoknak is 

vagy azért, hogy turistaként eljöjjenek hozzánk vagy azért, hogy az ország nehezebb sorsú 

régióiból érkezve itt keressenek megélhetést maguknak.  Mindkettőre sok példát találunk. A 

Szentgotthárdon működő 36 gyár, az itt bejegyzett ezernél több vállalkozás, az a tény, hogy 

naponta 2500 ember jön máshonnan Szentgotthárdra dolgozni – gyakran nagy városokból is – 

önmagáért beszél. Használtuk és igyekeztünk kihasználni a határmenti fekvésünkből eredő jó 

pozíciónkat mind a személyes, mind a szervezeti kapcsolatok területén, akár szervezetek 

létrehozásával is. Szolgáltatásainkat úgy kell szerveznünk, hogy tudjuk: valójában nem egy 

kilencezer fős települést hanem egy közel húszezer fős régiót kell szolgáltatásainkkal ellátni.  

Az önkormányzati bizottságok tették a dolgukat, meglátásaikra sokszor lehetett alapozni. 

Jelentős fejlődést láttunk az önkormányzat által működtetett idősügyi illetve ifjúsági 

tanácsainak a munkájában is. A civil szervezetek nagyon sokat segítettek ebben a ciklusban is 

egyes önkormányzati feladatok teljesítésében, igaz, hogy működtettünk egy hatékony 

civileket támogató alapot is. Több településrészünkön is olyan beruházások történtek, 

amelyekre évtizedek óta nem volt példa.  

Az önkormányzat hatósági tevékenysége megfelelt az elvárásoknak mind a törvényesség 

mind a hatékonyság szempontjából. Testületeink különösebb törvényességi hiányosságok 

nélkül – mondhatjuk hogy törvényesen működtek.  

A sor hosszan folytatható volna, ám az Összefoglaló attól összefoglaló, hogy csak néhány 

dolgot emel ki, a részletek az alább következő oldalakon vannak.   

Ezeket tehát az önkormányzati hivatali vezetők által vezetett területek szerint lebontva 

találják.  

 

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

  

 A Képviselői munka számokban 2014.- 2019. között 

 

- Képviselő-testületi határozatok 

(2014. 10. 22. - 2019. 09. 01.) 

 

Év Hozott határozat db-száma 

2014. október 22-

december 31. 
76  

2015 299 

2016 307 

2017 278 

2018 273 

2019. január 1 - 

szeptember 1. 
146 
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Összesen 1379 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott rendeletek (2014. 

október 26 – 2019. szeptember 01.): 

 

Év 

Hozott rendeletek száma 

Témakör szerinti megoszlás 
Új 

Módosított

/hat. kívül 

helyezett 

Összesen 

2014 

(X.26-

XII.31.) 

0 9 / 1 10 - SZMSZ: 2 db 

- Képviselői tiszteletdíj: 1 db 

-  Költségvetés módosítása: 1 db 

- Vagyongazdálkodás: 1db 

- Telekadó: 1 db 

- Idegenforgalmi adó: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db  

- Közszolgálati jogviszony: 1db 

- Sztg.Köszolg.Váll. (hat. kív. helyezés) 1 db 

2015 4 30 34 - Költségvetés (új rend.): 1 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Szociális igazgatás (új rend.): 1 db 

- Helyi adókról (új rend.): 1 db 

- Fizető parkolók: 3 db 

- SZMSZ: 1 db 

- Közterület használat: 1 db 

- Szociális igazgatás: 2 db 

- Állattartás: 1 db 

- Kitüntető díjak: 1 db 

- Ebek tartása: 1 db 

- Lakások bérlete: 3 db 

- Lakbérek megállapítása: 3 db 

- Lakáscélú támogatások: 2 db 

- Költségvetés: 6 db 

- Helyi adókról: 2 db 

- Környezetvédelem: 1 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1db 

- Telekadó: 1 db 

- Gyermekvédelem: 1 db 

2016 6 34 4 - Költségvetés (új rend.): 1 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Helyi építési szab.(új rend): 1db 

- Helyi népszavazás kezd.(új.rend): 1db 

- Közmüfejleszt.hjárulás (új rend): 1db 
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- Üzletek éjsz.nytartás rend (új rend): 1db 

- Anyakönyvi eljárások: 2 db 

- Szociális igazgatás: 4 db 

- Szilárd hulladék: 2 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1 db 

- Lakások bérlete: 2 db 

- Lakbérek megállapítása: 3 db 

- Gyermekek védelme: 1 db 

-  SZMSZ: 3 db 

- Költségvetés mód: 8 db 

- Háziorvosi körzetek kialakítása: 1 db 

- Környvéd.program: 1 db 

- Környvéd.szabályai:1 db 

- Közterületek haszn: 1 db 

- Helyi adók mód.: 1 db 

- Széll Kálmán ösztöndíj: 1 db 

-Városi Cimer, zászló haszn.: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db 

2017 5 26 31 - Költségvetés (új rend.):1 db 

- Zárszámadás (új rend.):1 db 

- Településfejl.összefüg-:1 db 

  gő partnerségi egyezt.(új rend.) 

- Változtatási tilalom el-:1 db 

  rendelése.(HESZ-el összf.) 

  (új rend.) 

- Fizető parkoló mük.(új rend.):1db  

- Szociális igazgatás: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db 

- Üzletek éjszakai nytartása: 1 db 

- SZMSZ : 1 db 

- Kitüntetési díj : 1 db 

- Szilárd hulladék: 2 db 

- Lakások bérlete: 2 db 

- Lakbérek megállapítása: 3 db 

- Gyermekek védelme: 2 db 

- Temető rendelet: 1 db 

- Lakáscélú támogatások: 1 db 

- Képviselői tdij megállapítása: 1 db 

- Költségvetés mód: 6 db 

- Anyakönyvi elj. szabályai: 1 db 

- Háziorvosi körzet kialakítás mód.: 1 db 

- BURSA Hungarica (hat. kív. helyezés): 1 

db 

-  Közszolgálati jogviszony: 1 db 
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2018 

 

5 20  25 - Költségvetés (új rend.): 1 db 

- Településkép védelme (új rend.): 1db 

- Önk.vagyonrendelet (új rend): 1db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Város távhőszolgáltatás (új rend): 1 db 

- Változtatási tilalom(HESZ): 1 db 

- Szociális igazgatás: 1 db 

- Zöld Sztg.cím: 1 db 

- költségvetés mód: 5 db 

- Fizető parkolók: 2 db 

- HESZ módosítás: 1 db 

- Településkép véd. mód.: 1 db 

- Üzletek éjsz.nytartás: 1 db 

- SZMSZ mód: 1 db 

- Lakások bérlete: 2 db 

- Lakbérek megállapítása: 1 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1 db 

- Gyermekek védelme: 1 db 

- Lakáscélú támogatások: 1 db 

2019 

(2019.IX

.01.-ig) 

7 11 18 - Költségvetés (új rend.): 1 db 

-Nem közmüv-vel összegyüjt.szennyviz 

 elszállítása ( új rend.):    1 db 

- Helyi közmüvelődési fel.ellát.(új rend) :  

1db 

-Lakáscélú támogatások(új rend.): 1 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Lakbérek megállapítása (új rend.): 1 db 

- Körny.véd.szabályairól (új rend): 1 db 

- Költségvetés mód: 4 db 

- HESZ módosítás: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db 

- Szociális igazgatás: 2 db 

- Gyermekek védelme: 1 db 

- Lakások bérlete: 1 db 

- Nem közmüvel ell.szennyviz elszáll.: 1db 

 

- Az önkormányzat valamennyi városrészben városrészi önkormányzatot hozott létre úgy, 

hogy Zsida és Zsidahegy érdekeit egy városrészi önkormányzat képviseli. 

 

- Szentgotthárdon az alábbi kisebbségi önkormányzatok alakultak meg 2014. évben: 

-- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

-- Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes, 

-- Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd. 
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A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 

minden évben felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület ebben a ciklusban 2017 évben tárgyalta meg a nemzetiségi 

önkormányzatok munkáját, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való kapcsolatát, az 

együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót pedig elfogadta. 

 

További információk a terület munkájáról a hatósági és a csak hivatalt érintő feladatok 

kivételével) 

 

2015. 

2015 februárjában új szociális rendeletet kellett elfogadnunk, ami március elsejétől lépett 

hatályba. 

A gyermekszegénység elleni program keretében az önkormányzatnak 2015. évben is 

lehetősége nyílt nyári gyermekétkeztetés biztosítása esetén támogatás igénybevételére. 

A forrás a korábbi évekhez hasonlóan pályázati rendszer keretében a települések helyzetének, 

teljesítőképességének és vállalásainak igénybevételével került elosztásra. A pályázat 

keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata 18 gyermek után 792 adagra kapott 348.480,-

Ft állami támogatást, valamint 205.920,- Ft önerő vállalásával 18 rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetését tudta megoldani a nyári szünidő 

folyamán, 44 munkanap időtartamban. Az ezt követő években az önkormányzatok kötelező 

feladata lett az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárvatartása esetén a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak 

ingyenesen. 

 

2016. 

2016 év eleji feladata volt a két kizárólagosan önkormányzatunk által alapított 

közalapítványunk alapító okiratának módosítása az új Ptk. szerint. 

2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 10, az őszi szünetben 1 és a téli 

szünetben 2 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült 

ingyenes étkezésben.  

2016 szeptemberében megalkottuk a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet. 

2016-ban az egyik legaprólékosabb előkészítést és lebonyolítást igénylő feladat az október 2-i 

országos népszavazás volt. 

A 2016. októberi képviselő-testületi ülésen a szociális rendeletünkben jelentős módosításokat 

eszközöltünk, ami által a rászorulók szélesebb köre tud hozzáférni rendkívüli települési 

támogatáshoz, hiszen kedvezőbb jövedelemhatárokat állapítottunk meg, egyúttal megemeltük 

az adható támogatás mértékét. 

2016 decemberében megalkottuk az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletet. 

 

2017. 
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2017. évben a tavaszi szünetben 1, a nyári szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 

1-1 hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben.  

2017-ben az erdőgazdászunk által kijelölt önkormányzati erdőkből egészségügyi vágással, 

gyérítéssel kitermeltettünk 53 m
3
 faanyagot szociális tűzifa céljára. 

A képviselő-testület minden önkormányzati ciklusban egy alkalommal napirendjére tűzi a 

nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolatáról, a további 

együttműködés lehetőségeiről szóló napirendi pontot. Erre legutóbb 2017 novemberében 

került sor. 

 

2018. 

2018 egyik legnagyobb előkészítést igénylő feladata az országgyűlési képviselők 2018. április 

8-i választása volt. 

A másik nagy feladat az ASP rendszer bevezetésével adódott. A 2018. január 1-jétől 

kötelezően használandó központi rendszerek közül a hatósági és koordinációs ügyek két 

csoportjához az Iratkezelési Szakrendszer, az Ipari és Kereskedelmi Szakrendszer, valamint a 

Hagyatéki Szakrendszer tartozik. 

A harmadik nagy feladat 2018 nyarán Szentgotthárd új, a következő öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programjának elkészítése volt. 

2018. évben a tavaszi és a nyári szünetben 1-1 hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. A nyári és az őszi szünetben nem volt az étkezést igénybevevő gyermek.  

Két kormányhatározatban foglalt felkérésre 2018 őszétől a téli rezsicsökkentés 

kiterjesztésével kapcsolatos helyi feladatokat láttuk el Szentgotthárdon. Jelenleg még tart a 

jogosultankénti tizenkétezer forintos utalványok kiosztása és az utalványok jogosultak általi 

beváltása tüzelőanyagra. A Kormány által meghatározott határidő a tüzelőanyagok 

kiosztására/átvételére: 2019. december 15. 

Dömötör Sándor képviselő úr halálával megüresedett mandátumot 2018 októberében Vörös 

Gábor képviselő úr töltötte be a Helyi Választási Bizottság döntése alapján. 

 

2019. 

2019 márciusában döntöttünk az „Év Szentgotthárdi Rendőre” cím odaítéléséről, a díjat az 

áprilisi képviselő-testületen adtuk át Pál Zsolt r. zászlósnak. 

2019 egyik legnagyobb előkészítést igénylő feladata az Európai Parlament képviselőinek 

2019. május 26-i választása volt. 

2019. évben a tavaszi szünetben nem volt étkezést igénybevevő gyermek, a nyári szünetben 4 

hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes 

étkezésben. 

A 2019. augusztus 1-jei rendkívüli képviselő-testületi ülés megválasztotta Szentgotthárd 

Város Helyi Választási Bizottsága tagjait és póttagjait. A Bizottság azóta rendszeresen 

ülésezik, hiszen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásának előkészítése kapcsán számos 

feladat hárul rá és a Helyi Választási Iroda munkatársaira. 

 

Minden évben felülvizsgáltuk a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásunkat. 
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Gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen minden évben elkészítettük, majd a 

képviselő-testület jóváhagyása után megküldtük a gyámhatóságnak. 

Minden évben megtárgyaltuk Szentgotthárd közbiztonságának helyzetét, kétévente 

felülvizsgáltuk bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiánkat. 

Ugyancsak kétévente (2015-ben és 2017-ben) felülvizsgáltuk Szentgotthárd Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját. 

Minden évben a SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötöttünk megállapodást a kényszerkaszálások 

elvégzésére. 

Rendszeresen, évi 3-4 alkalommal tartott ülést Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottsága, melynek beszámolója a jelen képviselő-testületi ülés egy külön 

napirendi pontját képezi. 

Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervezett közfoglalkoztatást. Az önkormányzat 

2013.09.01-től intézményei közfoglalkoztatásához önrészre támogatást nem nyújtott, mivel 

100%-os támogatottságú programok indultak. Ez a lehetőség nagy adóerő képességünk miatt 

2019-ben megszűnt. 

Két alkalommal, 2016-ban és 2019-ben meghirdettük a háromévente kötelező ebösszeírást. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Zöld Szentgotthárd cím 

alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

alapján minden évben kiírásra került a Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére a pályázat, de csak 

idén, 2019. augusztus 20-án adtunk át oklevelet a gotthárdi kétkilós kenyér elismeréseként. 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Az Önkormányzat fenntartotta és működtette a városi intézményhálózatot, ellátta az 

önkormányzat és az önkormányzati társulás valamennyi intézményeivel kapcsolatos komplex 

szakmai fenntartói feladatokat. Az utóbbi években nagyobb hangsúlyt helyeztünk a 

kommunikációra, a folyamatos és szükség szerinti egyeztetések illetve a negyedéves kontroll 

megbeszélések mellett bevezettük a havi pénzügyi és szakmai ”kiskontroll” egyeztetéseket is. 

2 havonta megbeszélést tartunk a közétkeztetés tapasztalatairól ahol a szolgáltató képviselői is 

jelen vannak.  

 

Bár a köznevelési intézmények közül az iskolák fenntartója 2013. január 01. időponttól nem 

az Önkormányzat, a működtetéssel kapcsolatos teendőket 2017. március 31-ig az 

Önkormányzat látta el. Az iskolai épületek szinte mind megújultak (pl. Takács Jenő AMI 

födém csere, elektromos hálózat felújítása, Széchenyi Sportcsarnok vizesblokk felújítása, 

ablakcsere; az Arany  János iskolában 1 terem , a tornaterem padozatának felújítása, védőnői 

szoba kialakítása, vizesblokkok felújítása, valamint végéhez közeledik az intézmény 

energetikai felújítása, stb.) 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében szakmai 

vonatkozásban mind az óvodában, mind a bölcsőde intézményében a fenntartó hozzájárult 1-1 

csoport bővítéséhez a szükséges szakember és infrastruktúra biztosításával. Átadás előtt áll 

egy sikeres pályázat kapcsán a Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása, megépült az 

évtizedek óta áhított tornaszoba is.  



 

 
46 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt öt évben a BURSA Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében összesen 50 szentgotthárdi tanulót támogatott. A  

Széll Kálmán Ösztöndíjpályázat keretében 14 szentgotthárdi középiskolás és felsőfokú 

oktatásban résztvevő hallgató részesült támogatásban. 

 

2016-ban elkészült a város új egészségügyi koncepciója a hozzátartozó cselekvési tervvel. 

A Rendelőintézet a folyamatos orvoshiány ellenére megoldotta, hogy a 20 szakrendelése 

továbbra is elérhető a városban. Az idei évtől digitális röntgent alkalmaznak, ezzel is 

gyorsítva a pontos diagnózis felállítását. 

Az I. sz. felnőtt fogászati körzetet sikerült betölteni, 2014 végétől Dr. Kocsis Beatrix látja el 

vállalkozó fogorvosként a feladatot. E körzet régi problémáját orvosoltuk azzal, hogy a közel 

30 éves fogászati kezelőegységet lecseréltük, de új fogászati kezelőegység beszerzése történt 

az iskolafogászaton, illetve aktuálisan a II. sz. felnőtt fogászati körzetben is. Mindkét 

fogászati körzetbe klíma került. 

A IV. sz. felnőtt háziorvosi körzetet is sikerült betölteni, 2015 decembere óta Dr. Kovács Éva 

vállalkozó háziorvossal. Fontos esemény, hogy az I. sz. gyermek háziorvosi praxist hosszas 

tárgyalásokat követően 2017. szeptember 01. időponttól Dr. Haj Muhammad Anwar 

gyermekorvos látja el. Ezzel hosszú idő után a háziorvosi ellátás újra teljessé vált a gyermek- 

és felnőtt körzetekben. Ezzel egy időben az elavult rendelői berendezést lecseréltük, új 

íróasztalokat, székeket és csecsemőmérleget szereztünk be, a gyermekorvosi váró több 

évtizedes bútorzatát (székek, pelenkázók) kicseréltük. A felnőtt háziorvosi körzetek közül a 

III. számú körzetbe új EKG készüléket vettünk, a korszerűtlen régi hűtőt kicseréltük. ÁNTSZ 

végzésben írtak alapján a veszélyes hulladék tárolására is új hűtőt szereztünk be. A városrészi 

orvosi rendelők közül a máriaújfalusi és a farkasfai rendelő is megújult. 

Változott az orvosi ügyelet ellátásának a módja is, 2015. január 01. időponttól a 

MorrowMedical Zrt. látja el. Önálló helyiséget alakítottunk ki az ügyelet számára, folyamatos 

a hivatali koordináció az ügyeletben részt vevő helyi orvos és a szolgáltató cég között.  

Pályázati forrásból elindított új szolgáltatás a városban az Egészségfejlesztési Iroda 

működése. 

 

Az Önkormányzat / a fenntartó Társulás továbbra is működteti a korábban önként felvállalt 

szociális szolgáltatásokat. 

Jelentősebb változás, hogy 2016-tól Család-és Gyermekjóléti Központként működik az 

intézmény, családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és 

szakmai egységben, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatként, járási szinten 

pedig család- és gyermekjóléti központként. A Központ életében a másik nagyobb változás az 

volt, hogy 2017 márciusától egy új, tágasabb helyen a Vajda János u. 6. sz. alatt folytatja 

tevékenységét, nemrég pedig a társulási önkormányzatok támogatásából saját 

személygépkocsit vásárolhatott. 

A Városi Gondozási Központ intézményét is érintette a szakember elvándorlás, ennek 

ellenére az intézmény megoldotta, hogy megfelelő szakmai személyzettel folyamatos legyen a 

rászorulók ellátása. 2 új gépkocsival is bővült az intézményi ellátás, melyek elsősorban az 

étkezésnél és a házi segítséggondozásnál, jelzőrendszeres házi segítséggondozásnál könnyítik 

és gyorsítják a feladatellátást. Felújításra került az intézmény pincéje, az ÁNTSZ előírásnak 
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megfelelően mosóhelyiséget alakítottak ki, illetve és végéhez közeledik a tálalókonyha 

jogszabályi előírások szerinti átalakítása is. A közelmúltban visszakapta a gondozóház 

épületét is az intézmény. 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkaszervezetében több változás is történt, ezzel 

egyidejűleg mindig arra törekedett az Egyesület, hogy színvonalas kulturális programokat 

szervezzenek. Az elmúlt években a színház épületének belseje több ponton is megújult, a 

nézőtéri vizesblokk és művészöltözők komplex felújításán túl a színpad új burkolatot és 

függönyt kapott. Pályázatokból a város végre saját színpadfedéssel és mobilszínpaddal 

rendelkezik. Megmaradtak az önkormányzati ünnepségek: március 15., Pedagógus nap, 

Semmelweis nap, köztisztviselők napja, augusztus 20., október 23. A hagyományosnak 

mondható többi rendezvény mellett újak is létrejöttek: a „Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” –

konferenciától a Széll Kálmán Napokig, a Szerelmesek Fesztiválja rendezvénysorozatoktól a 

Kolostorszínházi előadásokig, az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap koncertektől Kovács Ákos 

Krúdy-estjéig, a Brenner János Emléknaptól a Kern-Koltai Napokig számos olyan új 

rendezvény zajlott a városban, amely kuriózumnak mondható eseményeket is magában rejtett, 

és amellyel országos médiában is feltűnt a város. Fontos előrelépés, hogy bizonyos 

rendezvények ma már városi összefogással valósulnak meg. Évekkel ezelőtt bevezettük és 

azóta is elkészítjük a városi rendezvénytervet, vezetjük a rendezvénynaptárat. 

A Pável Ágoston Múzeumban jelentős szakmai fejlesztések történtek, számos új kiállítást 

avattunk, az elmúlt években sorozatban nyertünk támogatásokat a Kubinyi program keretében 

kiállítás fejlesztésekre. A Könyvtár a 65. születésnapra külsőleg is megújult (ablakok 

mázolása, kapualj festése). A Honismereti Klub és Helyi Értéktár Bizottság tevékenysége 

számos kézzelfogható eredményben mutatkozott meg: kiállítások, előadások, könyvek, 

helytörténeti programok valósultak meg. 

Jó néhány kiadvány készült az elmúlt időszakban. Különösen büszkék voltunk a Széll Kálmán 

napokra készített jubileumi kiadványunkra és „A Szentgotthárdi csata 1664 – Háború és béke 

Zrínyi Miklós korában” című 400 oldalas, illusztris kiadványra, de III. Károly 1734-es 

adománylevelének díszkiadása is megemlítendő. Aktualizáltuk a „Szentgotthárd” könyvet, 

közreműködtünk a Nemzetközi Művésztelep elmúlt tizenöt évét bemutató kiadvány 

elkészítésében is, stb. A Honismereti Klub tagjai pedig – az elnyert Hungarikum pályázatok 

támogatásának köszönhetően – évente előrukkolnak egy helytörténeti vonatkozású könyvvel 

(ezekből sorozatot tervezünk). A kolostorépületben egyre gyakoribb az érdeklődő csoportok, 

turisták látogatása, ezekhez épületvezetést biztosítunk munkaidőben és munkaidőn kívül, 

bejelentkezéssel és bejelentkezés nélkül egyaránt.  

A helyi kulturális élet továbbra is egyik legfontosabb helyszíne a mozi, évente közel 400 

filmvetítéssel. A digitális vetítéstechnika karbantartásáról, új beszerzésekről (szerver garancia 

meghosszabbítása, vetítőgépbe új lámpa, stb.) a tulajdonos Önkormányzat és az üzemeltető 

SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodott, a nézőtéri ajtók cseréje hamarosan pályázati 

forrásból megvalósul. 

 

Az elmúlt évben a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a szervezetek 

segítése, a szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alap is változásokon ment át. Kidolgoztunk egy olyan komplex pályázati rendszert, 
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amely átlátható mind a pályázatot benyújtók, mind pedig a döntéshozók számára. Az idei 

évtől hiánypótlási rendszert vezettünk be, a Civil alap – és a polgármesteri keret tekintetében 

is – bevezettük az elszámolólap használatát, amely a pénzügy számára is megkönnyíti az 

elszámolásra benyújtott számlák rendszerezését. A honlapon létrehoztuk és elérhetővé tettük a 

civil adattárat. (Kidolgozás alatt áll egy online támogatásigénylő / pályázati / elszámoló 

felület létrehozása. Jelentősen csökkenthetnénk a papírmennyiséget, kiküszöbölhetőek 

lennének az esetleges hiányosságok.) 

 

Nagyobb hangsúlyt fektetünk az önkormányzati kommunikációra. Rendszeresen küldjük a 

programajánlókat, sajtóközleményeket a sajtó részére, sajtóreggelit szervezünk, részletes 

beszámolót biztosítunk a sajtónak a Képviselő-testületi üléseken hozott döntésekről, 

sajtónyilvános eseményeket szervezünk. Teljesen új önkormányzati weboldalt hoztunk létre, 

amelyet folyamatosan töltünk hírekkel, közérdekű információkkal – ezeket tartalmuktól 

függően fő- és egyéb hírekbe csoportosítjuk. A weboldalakon megjelenő információk 

tekintetében az ország önkormányzatainak élmezőnyébe kerültünk. Az Önkormányzat 

Facebook oldalának aktivitására is kiemelt figyelmet fordítunk, folyamatosan növekszik az 

elérések száma. Az elmúlt ciklusban az önkormányzati újság formailag és tartalmilag is 

megújult, a szerkesztéssel folyamatos a kapcsolat.  

 

A helyi sportélet vonatkozásában kiemelendő, hogy Magyar Labdarúgó Szövetség programja 

keretében megépült a műfüves labdarúgó pálya a sporttelepen: a szállodával megkötött 

megállapodás eredményeként a hotelbe évről-évre több csapat is érkezik edzőtáborozni, 

Ausztriából illetve Németországból, de ismerté vált a környékbeli magyar, osztrák, szlovén 

csapatok körében is. Megépült a tekepálya melletti új öltöző, működik a büfé. Megújult az 

Alpokalja kemping, a Széchenyi iskola tornacsarnoka, illetve aktuálisan a (Kézilabda Klub) 

sportcsarnok befejezése is elindult az Önkormányzat koordinációjával. A hagyományosnak 

mondható események mellett (csatafutás, Mobilitás Hete, Kihívás Napja) mellett új városi 

rendezvények is megvalósulnak (Városi Sportnap, Városi Egészségnap, Úszó-, atlétika-, 

labdarúgó-, kézilabda versenyek, terematlétika, diákolimpiai rendezvények, gyerek KRESZ, 

jótékonysági torna, iskolai sportnapok, stb.), de része lettünk például a Kerékpáros 

Vándortábornak is, ennek keretében több száz diák érkezik városunkba. TAO és 

önkormányzati támogatásokból több infrastrukturális fejlesztés/beszerzés is megvalósult az 

elmúlt időszakban. 

Működőképes Ifjúsági Tanács állt fel, amely sokrétűen igyekszik segíteni a helyi ifjúsággal 

kapcsolatos dolgokat, számos új/újszerű program is megvalósul: Ifjúsági Nap, klubkoncertek, 

prevenciós előadások, városi pályaválasztási nap, Helytörténeti vetélkedő, „Minden 

születendő gyermeknek ültessünk egy fát”, stb. 

 

Működik az Önkormányzati Társulás is, továbbra is a legtöbb városi intézmény 

fenntartójaként (Játékvár Óvoda, Tótágas Bölcsőde, Városi Gondozási Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Központ) Kondorfa 2016. január 01. naptól tagja a Társulásnak, a 

tagönkormányzatok továbbra is lakosságszám-arányos módon vesznek részt az érintett 

szolgáltatások finanszírozásában.  
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A testvérvárosi kapcsolatok bővültek, a törökországi Dilovasi városával, a szlovéniai 

Lendvával és az erdélyi Szépvízzel kötöttünk testvérvárosi megállapodást, de a Grúziai 

Tskaltubo városával is felvettük a kapcsolatot. Szlovén-magyar alapító tagsággal megalakult a 

MURABA Európai Területi Társulás.  

 

Az Idősügyi Tanács is rendszeresen ülésezett az elmúlt években, a Hivatal ellátta a 

működtetésével kapcsolatos teendőket, akárcsak a komplex titkársági, koordinációs és 

kommunikációs és az önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatokat 

is. A sokszínű „egyéb” feladatok keretében elvégzett eseményeket lehetetlen itt felsorolni, de 

kiemelhető például a köztársasági elnök látogatásának előkészítése, a Tudományos és 

Technológiai Park cím sikeres elnyeréséhez szükséges önkormányzati vagy a Művelődési Ház 

használatba adásához kapcsolódó teendők elvégzése, a városi köztéri wi-fi rendszert kiépítése 

vagy urbanisztikai nyári egyetem tábort szervezése, a GDPR előírásoknak való megfeleltetés, 

stb., stb. 

 

Mozgalmas volt az elmúlt 5 év a pályázati projektek frontján: Szentgotthárd, emellett új 

feladatként Apátistvánfalva, az önkormányzati társulás, illetve azok intézményeinek 

fejlesztésére kiírt mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott projektek 

megvalósítása – össz-hivatali szinten – rengeteg munkát adott, ugyanúgy a folyamatosan 

bővülő korábban lezárt projektek fenntartási és ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítése is. Az 

erre az időszakra eső pályázatok az önkormányzatiság szinte minden körét felölelték, nagyon 

sok minden megvalósulhatott a többszázmilliós infrastrukturális beruházásoktól a pár tízezer 

forintos eszköz beszerzésekig, az ezzel járó sokrétű munkát nem is lehet röviden bemutatni. A 

pályázatírók és az infrastrukturális felújításokkal járó projektek kapcsán a városüzemeltetési 

munkatársak munkája és hozzáállása feltétlenül kiemelendő, de a Polgármester és a Jegyző 

Úr, az érintett pénzügyi munkatársak, továbbá a Főépítész munkája, segítsége is 

elengedhetetlen ezek megvalósulásához. Összesen több, mint 4 milliárd forintnyi pályázati 

fejlesztés valósult meg ebben időszakban Szentgotthárdon. 
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PÉNZÜGY 

 

1.) Áttekintő táblázat 

Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének, ill. zárszámadásának legfontosabb adatai az elmúlt ciklusban E/FT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének, ill. zárszámadásának legfontosabb adatai az elmúlt ciklusban 

Megnevezés 2014.  

tény 

2015. 

terv 

2015. 

tény 

2016. 

terv 

2016.  

tény 

2017. 

terv 

2017. 

tény 

2018. 

terv 

2018. 

tény 

2019. 

terv 

Mérleg 

főösszeg 

9 550 99

0 693  

- 10 578 84

3 121 

- 10  576  435 

328 

- 11  376  

368 459 

-  - 

Önkormányzat 

bevételei össz. 

3 182 

673 

3 287 

512 

3 323 354 2 946 

244 

3 148 268 2 649 

555 

4 760 634 3 995 

067 

5 042 119 4 284 

694 

Önkormányzat 

kiadási össz. 

2 731 

957 

3 287 

512 

3 078 113 2 946 

244 

2 698 972 2 649 

555 

2 945 486 3 995 

067 

3 264 629 4 284 

694 

Központi 

elvonás adóerő  

képesség 

miatt) 

202 921 231 

688 

231 688 236 

137 

236 137 226 

766 

226 766 240 

656 

240 656 248 

658 

Szolidaritási 

hozzjárulás 

     208 

892 

208 892 216 

029 

216 029 145 

430 

Megnevezés 2014. 

tény 

2015. 

terv 

2015. 

tény 

2016. 

terv 

2016. 

tény 

2017. 

terv 

2017. 

tény 

2018. 

terv 

2018. 

tény 

2019. 

terv 

 

Mérleg 

főösszeg 

85 594  107 

771 

 72 627  61 221  60 763  

Társulás 

bevételei össz. 

533 955 462 933 567 

122 

467 161 537 872 515 268 593 492 541 314 577 489 606 419 
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 Társuláskiadás

i össz. 

474 998 462 933 491 

377 

467 161 486 677 515 268 554 977 541 314 538 707  

ebből           

Állami 

támogatás 

 234 812  238 359  239 863  281 553  320 479 

Sztg 

önk.támogatás 

 156 966  158 832  195 180  168 002  192 343 

Kistérségi önk-

k támogatás 

 24 601  25 211  36 899  45 793  51 957 

Saját műk. 

bevétel 

 43 064  44 759  43 326  45 966  42 170 
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Az önkormányzati vagyon gyarapítása és az értékmegőrzése. Ennek keretében, számos 

felújítás, építés, vásárlás történt, melyek nemcsak az értékmegőrzést, hanem a 

vagyongyarapodást is szolgálták. 

 

Vagyonmérleg e/Ft-ban 

2014. 9 550 990 

2018. 11  376  368 

Vagyongyarapodás 1 825 378 

 

Az értékvesztés kötelező leírása mellett is 1 825 millió Ft értékű vagyongyarapodásról 

számolhatunk be az elmúlt lezárt 5 évben (ez 19%-os vagyonnövekedést jelent).  

 

Jelentősebb pályázati forrásból megvalósuló beruházások: 

 

Megnevezés összes e/Ft önrész e/Ft 

Luzern – energia város 20 000 0 

Farkasfa ivóvíz minőség javítás 14 405 4 138 

Kubinyi programok 6 455 0 

II.világháborús szoborfelújítás 2 500 0 

Közösségi közlekedés fejlesztése (pályázat) 47 403 26 555 

Műfüves labdarúgó pálya 91 724 0 

Refektórium felújítása 27 903 0 

SZEOB Bölcsőde felújítás 27 107 0 

SZEOB Óvoda energetikai felújíts, közösségi tér 193 401 43 401 

Napelem SZOI Széchenyi 183 090 0 

Napelem SZEOB 27 107 0 

Kalandpark kialakítása 9 053 0 

Zsidó temető felújítás 10 000 0 

SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása 28 276 14 128 

Vis maior útfelújítás 90 623 35 223 

Széchenyi i. Ált.isk. tornacsarnok felújítás 108 247 32 474 

Hunyadi u.felújítása 30 995 15 497 

Munkásszállás beruházás 654 648 269 240 

Arany J. Ált.isk.energetikai felújítás 170 355 18 379 

Ipari Park pályázat 478 000 0 

Mújfalui szennyvíz építés beruházás 505 000 0 

Kethelyi u. kerékpárút 299 765 0 

SZEOB Óvoda  187 227 43 401 

Várkert beruházás 242 733 42 742 

Kalandpark kialakítása 9 053 2 204 

Térfigyelő kamera rendszer 28 497 15 104 

Top turizmus folyamatban 282 992 83 000 
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Az önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló felújításai, fejlesztései: 

 

Megnevezés e/Ft 

Útfelújítások (Rózsa F Hétház,Deák,Zsidai u. Dózsa járda, 

autóbuszöböl 

290 642 

Zeneiskola tetőfelújítás, nyílászárók 20 165 

Széchenyi vizesblokk és akadályment 38 893 

Ingatlan vásárlás (ipari park pály-hoz, 

telek,belter.vonás,szennyvíz pály-hoz Mújfalu) 

268 849 

Ingatlan vásárlás  3 db lakás, 25 637 

Harsas tó esőbeálló 7 581 

Mozi épület belső átalakítása 32 837 

Önkormányzati bérlemények felújítása 103 771 

Parkoló bővítés (Kethelyi u.,Kossuth u.,Várkert park.,József A.u 290 642 

Gimnáziumi díszudvar 14 991 

Tekepálya fejlesztés (berendezés beszerzése) 40699 

Térfigyelő rendszer kiépítése 28 497 

Állatmenhely építése 25 564 

Tekepálya fejlesztés (berendezés beszerzése) 15 701 

Színház(öltöző,vizesblokk, Szinpad Várkert) 21 494 

Városrészi kultúrházak (Ffa,Mújf) 97 741 

Sportöltöző vizesblokk 30 382 

Belterületi vízrendezés Rtótfalu, Rfüzes, Zsida, Ffa Rkethely, 

Várkert Aranyj. Vakarcs,Wesselényi stb 

178 475 

Máriaújfalu útburkolat helyreállítás 29 771  

Intézmények kisebb beruházásai 5 680  

Rendelőintézet beruházása 15 642 

Hivatal szennyvízcsat, vizesblokk felújítása 6 570 

Egészségügyi intézm. gépbeszerzés (isk.fogászat, Ultrahang 

készülék 

15 785 

Szeob Bölcsőde  térburkolat 17 205 

Szeob Óvoda felújítás 9 127 

Ravatalozó építés, épület felújítas(Rtótfalu építés,Rkethely,Zsida 

felújítás 

25 469 

Robotkamera rendszer kiépítése 6 135 

Termelői piac kialakítása (területvás,ivóvíz,szennyvíz) 12 779 

Település rendezési terv 25 849 

Varkert kerékpárút világítás 8 175 

 

Jelentős eseményként könyvelhetjük el, hogy 2018. évben sikerült a Magyar Külkereskedelmi 

Bankkal megállapodást kötnünk, és a CHF alapú Gotthard Therm kötvényt – melyhez az 

önkormányzatnak készfizető kezességvállalói kötelezettsége kapcsolódott – forint alapú 
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hitellé átváltanunk. Így az önkormányzat fizetési  kötelezettsége kiszámíthatóvá vált/válik, és 

nincs kitéve a CHF árfolyam ingadozásának. 

 

Adóbevételek alakulása: 

 

Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 2019/I.félév 

Helyi iparűzési 

adó 

1 297 956 1 590 356 1 617 205 1 482 169 1 403 307 708 856 

Telekadó 11 507 16 194 10 969 30 545 82 281 6 096 

Idegenforgalmi 

adó 

9 864 10 536 24 268 34 235 35 806 16 637 

Gépjárműadó 21 301 25 711 25 733 26 050 26 005 15 341 

 1 340 628 1 642 797 1 678 175 1 572 999 1 547 399 746 930 
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Intézmények költségvetési teljesítése (e/Ft) 

 

 
Megnevezés 2014. 

tény 

2014. 

önk. 

támogat

ás 

2015.  

tény 

2015. 

önk. 

támogatá

s 

2016. 

tény 

2016. 

önk. 

támogatá

s 

2017. 

tény 

2017. önk. 

támogatás 

2018. 

tény 

2018. önk. 

támogatás 

Rendelőintézet 259 348 65 859 252 233 52 617 236 822 98 005 272 

415 

116 341 294 

441 

106 781 

Könyvtár 53 684 29 096 47 358 32 611 47 287 34 695 59 436 41 194 54 259 41 617 

Önkormányzat

i Hiv. 

261 410 213 

605 

264 704 234 977 285 751 277 039 310 

879 

300 230 347 

425 

327 311 

Társulás fenntartása alatti intézmények* 

Gondozási 

Központ 

151 397 60 004 156 206 70 819 178 858 78 270 213 

046 

96 125 205 

399 

87 196 

Család-és 

Gyjóléti Kp 

22 9844 3 909 26 665 5 265 37 122 7 895 51 302 11 017 47 387 14 187 

SZEOB Óvoda 178 385 47 687 179 761 56 850 171 357 36 137 188 

066 

50 584 188 

238 

39 502 

SZEOB 

Bölcsőde 

40 495 19 951 *45 144 23 650 50 851 28 111 60 539 27 701 55 346 23 781 

*A Társulás fenntartása alatti intézmények esetében az önkormányzati támogatás összege csak Szentgotthárd Önkormányzatának 

támogatását tartalmazza. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS 

2015 – 2019. évben önkormányzati saját forrásból megvalósult beruházások, felújítások 

 

2015. évi beruházások, felújítások 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés: 

Szakorvosi rendelő parkoló 

felújítása, bővítése 
3.519.165,- Ft 

Parkoló helyek számának 

növelése, szegély építés, 

aszfalt burkolat készítése, 

meglévő aknafedlapok 

süllyesztése 

Önkormányzati tulajdonú 

utak burkolat-felújítása 
98.652.809,- Ft 

Tompa M. utca, Váci M. 

utca, vis maior támogatással 

nem érintett szakaszokon: 

Kodály Z. utca, Dobó I. utca, 

Toldi M. utca, Erdei utca 

Vis maior támogatással 

kapcsolatos építési munkák 
69.429.936,- Ft 

17 helyszínen burkolat-, 

útpadka-, nyílt csapadékvíz-

elevezető árok helyreállítási 

munkálatok 

Szentgotthárd Várkert 

gyalogos és kerékpárút 

közvilágítás kiépítése 

2.920.365,- Ft 

275 m nyomvonalon 

közvilágítási földkábel 

fektetése, 7 db 5 m-es 

horganyzott acél 

lámpaoszlop állítása 

lámpatestekkel. 

Szentgotthárd várkerti 

parkoló kivitelezése 
26.209.663,- Ft 

Új parkoló építése, 

csapadékvíz-elvezetéssel, 

illetve fedett kerékpártároló 

építése 

Várkert Parkoló közvilágítás 

kiépítése 
4.443.730,- Ft 

220 m nyomvonalon 

közvilágítási földkábel 

fektetése, 6 db 8 m-es acél 

lámpaoszlop állítása ledes 

lámpatestekkel. 

Szentgotthárd – Rábakethely 

csapadékvíz-elvezetési 

munka (Mathiász A. utca) 

2.875.500,- Ft Szentgotthárd 484/41. hrsz.-ú 

i önkormányzati ingatlanon 

(Mathiász A. utca folytatása)  

41,00 fm hosszúságú 100 cm 

átmérőjű zárt-

csapadékcsatorna építése 

Szentgotthárd, Szabadság téri 

Liget csapadékvíz-elvezetési 

munka 

2.797.810,- Ft 

 

Szentgotthárd 1121/1. hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlan 

(Szabadság téri Liget) 

nyugati oldalán lévő zárt-
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csapadékcsatorna átépítése  

Szentgotthárd – Rábakethely 

csapadékvíz-elvezetési 

munka (Kethelyi árok II. 

ütem) 

1.268.286,- Ft a patak meder 0 + 50 km 

szelvényében 1 db NA80-as 

csőáteresz építése, 

támfalakkal; 

1500 m
2
 felületen bozót-, 

illetve cserje irtás 50 db 

tuskó kiszedésével, 135,00 

fm hosszúságú szakaszának 

iszapolása 

Szentgotthárd – Rábafüzes, 

csapadékvíz-elvezetési 

munka (Babits M. utca )  

1.875.555,- Ft 

 

A Babits M. utcában a 

meglévő csapadékvíz-

elvezetési rendszer átépítése 

(burkolt árok, padkafolyóka, 

zárt-csap. csatorna építése) 

Szentgotthárd ívó-, illetve 

szennyvíz bekötővezeték 

építése 

4.191.000,- Ft Szentgotthárd 1377/3. hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlannak a 

közüzemű  ivóvíz-, illetve 

szennyvízhálózatra történő 

csatlakoztatása 

Kutyamenhely építése 22.776.899,- Ft kiszolgáló-, elkülönítő-, és 

általános kennel épület 

kialakítása, kerítés építése 

Színház épület meglévő 

vizesblokk felújítása 

9.961.830,- Ft teljes burkolatcsere, 

szaniterek - elválasztó 

panelelemeinek cseréje, a 

villany, víz-, szennyvíz-, 

melegvíz ellátás 

alapvezetékeinek átépítése 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola akadálymentesítése, 

részleges vizesblokk 

felújítása 

30.079.920,- Ft Akadálymentesítés, 

mozgáskorlátozott WC és 

védőnői szoba kialakítása. 

A „B” épületszárnyban a 

földszinti és az emeleti 

gyermek vizesblokk teljes 

felújítása. 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola korlátlift kiépítése 
4.380.952,- Ft 

 

1 db Vimec V65 gyártmányú 

lépcsőlift beépítése 

SZOI Takács Jenő Művészeti 

Iskolában zárófödém csere 
10.404.419,- Ft 

 

Az emelet feletti zárófödém 

cseréje, világítótestek 

cseréje, az emelet teljes 

elektromos hálózatának 

felújítása 

SZOI Arany János Általános 

Iskolába étkezőszék 
938.400,- Ft   120 db Juno rakásolható 

étkezőszék került beszerzésre 
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beszerzése az étkezőbe 

 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában tornaterem 

parketta felújítása 

951.941,- Ft   

 

tornaterem parketta 

csiszolása, hiányzó elemek 

pótlása és lakkozása készült 

el. 

 

SZOI Arany János Általános 

Iskolában osztályterem 

felújítása 

747.949,- Ft   

 

oldalfal vakolat készítése, 

felület festése, laminált 

parkettázás 

 

Tekepálya melletti 

Sportöltöző 

 

39.999.990,- Ft   

 

 

a meglévő tekéző épületéhez 

kapcsolódó sportöltöző és 

kiszolgáló helyiségeinek 

kialakítása 

Közterületi faültetések, 

fapótlások 

703.161,- Ft 31 db fapótlás a Szabadság 

téri Ligetben és a Deák F. 

utcában 

Közterületi fapótlások 99.577,- Ft 18 db fapótlása Széll K. 

téren, Kossuth L. utcában 

Utcabútorok kihelyezése 403.987,- Ft 13 db hulladék-gyűjtő 

kihelyezése 

Hársas tó fejlesztése  

 

1.578.483,- Ft 

332.577,- Ft 

esőbeálló, illetve mobil 

illemhelyekhez takarópalánk 

építése 

 

2016. évi beruházások, felújítások 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés: 

Alkotmány úti autóbusz 

öbölpár építés 
4.951.038,- Ft 

Autóbuszöböl, burkolat 

szélesítéssel 2 rétegű 

aszfalttal, fellépő kialakítása 

térkőburkolattal, járda 

kibővítése, felújítása 

Zsidai u. felújítása 26.035.508,- Ft 

680 m hosszúságú 

szakaszának hengerelt 

aszfalttal történő teljes 

szélességű felújítása 

Örökzöld utcai csomóponttól 

a Zsida-patak hídig 

Akác utca burkolat-felújítás  10.896.918,- Ft 

180 m hosszúságú 

szakaszának hengerelt 

aszfalttal történő teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

Fenyő utca burkolat-felújítás  6.116.066,- Ft 
130 m hosszúságú 

szakaszának hengerelt 
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aszfalttal teljes szélességű 

burkolat-felújítása (az utca 

teljes szakasza) 

Kossuth L. utcai parkoló 7.671.964,- Ft 

28 merőleges, 3 párhuzamos, 

1 mozgássérült térkövezett 

parkolóállás kialakítása, 

valamint a meglévő burkolat 

teljes szélességű aszfaltos 

felújítása 

Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

Fenyő utca csapadékvíz-

elvezetése 

3.764.158,- Ft 

 

Nyílt árkok iszapolása, 

Rácsos folyókák, víznyelő 

aknák és zárt vezeték 

átépítése, helyreállítása; nyílt 

árok burkolása 144,00 m2; 

6,00 db csőáteresz mosatása  

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

városrészen nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok 

építése 530 fm 

10.610.342,- Ft 

530, fm nyílt árok kiépítése, 

beton csőátereszek építése, 

meglévő kocsibejáró 

csőátereszek átépítése, 

meglévő szennyvíz 

nyomóvezeték, meglévő 

ivóvíz gerincvezeték, 

meglévő gáz gerinc vezeték 

kiváltása 

Felsőpatak utca, Erdei utca, 

illetve Zöldlomb utca  
5.399.142,- Ft 

22 fm csapadékvíz-

elvezetési, illetve új útalap 

építési munkálatai 

Kilián Gy. utca csapadékvíz-

elvezetés rendezése 
1.900.174,- Ft 

Csőfektetés munkaárokba; 

Folyóka, víznyelő akna, 

ereszcsatorna bekötések 

építése 

Vakarcs K. utca északi 

oldalán, illetve Új utca keleti 

oldalán a nyílt csapadékvíz-

elvezető árok folyásfenék 

burkolat elkészítése 200 fm 

1.320.800,- Ft 

 

Szentgotthárd Város 

közvilágítási hálózatának 

LED technológiás 

korszerűsítése 

Bérleti díj: 1.308.303,- Ft/hó 

Üzemlt. díj.: 1.778,- 

Ft/lámpatest/hó 

ESCO konstrukció 

keretében, a vállalkozó 

végezte terveztetést,  

engedélyeztetést, 

kivitelezést, illetve végzi az 

üzemeltetést és karbantartást, 

illetve a tevékenységek 

finanszírozásának 

lebonyolítását, amelyért a 
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futamidő alatt az 

önkormányzat bérleti és 

üzemeltetési díjat fizet (1570 

db lámpatest) 

SZOI Széchényi István 

Általános Iskola épületében 

vizesblokk felújítása II. ütem 

kivitelezése 

18.267.713,- Ft 

„A”jelű épületszárny 

földszinten – emeleten   1 – 1 

db fiú , 1 – 1 db lány 

vizesblokk teljes felújítása. 

 

Széll K. tér 19. szám alatti 

lakóépület homlokzat-, és 

tető felújítás 

18.632.264,- Ft 

Homlokzat felújítás: 

homlokzat hőszigetelése, 

színezése, valamennyi 

homlokzati nyílászáró 

cserére került. 

Tetőfelújítás: a meglévő 

héjazat és a bádogos 

szerkezetek cseréje teljes 

felületen. Villámvédelem 

kiépítése. 

Szentgotthárd, Takács Jenő 

Művészeti Iskolában az 

épületen található műemlék 

jellegű nyílászáróinak cseréje 8.257.222,- Ft 

Homlokzati nyílászárók 

cseréje: a meglévő 

nyílászárókkal azonos 

megjelenésű, díszítésű 

hőszigetelt bukó – nyíló 

kivitelű nyílászárók kerültek 

beépítésre. 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház felújításának 

I. ütemének kivitelezése 

11.756.591,- Ft 

az utcai – déli homlokzaton a 

nyílászárók cseréje, bejárati 

bővítmény kialakítása: rámpa 

– bejárati lépcső építése, 

lapos tető fedéssel, 

akadálymentes WC 

kialakítása 

Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház vizesblokk 

építése 
13.062.229,- Ft 

bővítés: női-, férfi-, és 

mozgáskorlátozott WC – 

kézmosó helyiség került 

kiépítésre 

fedett külső megközelítési 

lehetőséggel 

Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház belső 

felújítás 

 

5.955.542,- Ft 

villamos hálózatának teljes 

felújítása, teljes belső fal és 

mennyezet festése, 

konvektoros gázfűtés javítása 

Szentgotthárd – Farkasfa 

Művelődési ház parketta 
631.385,- Ft 

Helyiségek: nagyterem 91,96 

m
2
, könyvtár: 12,23 m

2
, 
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burkolattal ellátott 

helyiségeinek felújítása: 

csiszolás, lakkozás, új 

szegély lerakása 

olvasó: 11,11 m
2
,  

2 db klub helység: 13,97 m
2
 

+ 21,06 m
2
, Összesen: 150, 

33 m
2
 

Színház épület bejárati üveg 

ajtó cseréje 

794.883,- Ft 

1 db műanyag homlokzati 

nyílászáró 2515 x 3090 

(2190 + 900 íves fix 

bevilágítóval) 3 rtg 

hőszigetelő üvegezéssel 

Önkormányzati 

lakóingatlanokkal 

kapcsolatos munkák 

5.768.706,- Ft 

József A. u. 33. számú 

lakóépület bontása 

Oktatási Intézményekben 

fűtési rendszerrel kapcsolatos 

munkák 

1.671.884,- Ft 

fűtési rendszer karbantartása 

Oktatási Intézményekben 

tanterem felújítás 

 

 

 

2.270.000,- Ft 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban, Arany János 

Általános Iskolában és a 

Széchenyi Általános 

Iskolában 

Közterületi fapótlások, 

faültetések 147.775,- Ft 

10 db tölgyfa Hársas-tónál, 9 

db gyümölcsfa a Barokk-

kertbe 

Településrendezési terv 

9.969.500,- Ft 

Szentgotthárd város Helyi 

Építési Szabályzata és 

Szabályozási terve 

Térinformatikai rendszer 

kialakítása 

23.399.750,- Ft Város-üzemeltetési 

feladatokat támogató 

integrált térinformatikai 

rendszer kialakítása 

Közterületi faültetések, 

fapótlások 

147.447,- Ft 

 

Barokk kertben 9 db 

gyümölcsfa pótlása, Hársas-

tó 10 db tölgyfa ültetése 

 

2017. évi beruházások, felújítások 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés: 

Piac, 1377/6. hrsz.-ú  

kiszolgáló út felújítása 
7.529.431,- Ft 

Út rekonstrukció, illetve 

térköves parkolók kialakítása 

Kilián Gy. utca 145 fm 

hosszúságú szakasz teljes 

szélességű burkolat-felújítása 

9.633.457,- Ft 
Hengerelt aszfalttal történő 

teljes szélességű felújítása 

Dózsa Gy. utcai járda 360,00 

fm hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

6.927.685,- Ft 
Hengerelt aszfalttal történő 

teljes szélességű felújítása 
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felújítása 

Radnóti úti játszótérhez 

vezető, 475/38. hrsz.-ú közút 

45,00 fm hosszúságú 

szakaszának burkolat-

felújítása 

2.327.853,- Ft 
Hengerelt aszfalttal történő 

teljes szélességű felújítása 

Május 1. utcai déli oldali 

buszöböl felújítása 
3.028.185,- Ft 

A buszöböl 82,00 m2-es 

felületű burkolatának 

felújítása 

Kossuth L. utcai, 50 hrsz. 

parkoló északi oldalán 56,01 

m2 felületű 

ingatlancsatlakozás kiépítése 

a Szentgotthárd Fürdő utca 

irányába 

1.194.351,- Ft 
Útcsatlakozás kialakítása 

melegen hengerelt aszfaltttal  

Vis maior támogatásból 

úthelyreállítások 8 

helyszínen (Mikes K. utca, 

Váci M. utca, Űrhajós utca, 

Apáti utca, Vadvirág utca, 

Szépvölgyi utca, Örökzöld 

utca, Déryné utca 

19.325.650,- Ft 

 

Elnyert vis maior 

támogatásból lokális 

úthelyreállítások 8 

helyszínen. 

Szentgotthárd belterületi 

vízrendezési munkálatok 

Rábakethely városrészen 

21.524.355,- Ft 

Kethelyi mezőben 1756 fm 

hosszúságban beton 

folyásfenék burkolat 

kialakítása, Bem József utcai 

árok mederlapozása, 

átereszek átépítése 

 

Kethelyi mező vízrendezése 

új 600 fm hosszúságú övárok 

építése 

7.597.648,- Ft 

Irtási munkák, árok építése 

kb. 600 m hosszban, 

tisztítóakna építése, mederlap 

burkolat készítése 

betonlapokból 

Rábatótfaluban nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok 

kiépítése 

990.600,- Ft 

Nyílt árok kiépítése 400 fm, 

csőátereszek átépítése 

előfejekkel 

Brenner zarándokút 

kialakítása 
4.710.748,- Ft 

Szentgotthárd, Kethelyi 

templomtól a Brenner 

kápolnáig vezető cca. 1,00 

km hosszúságú út kialakítása 

(tereprendezési, fanyesési, 

útalap kialakítása, tört 

kavicsos burkolat készítése) 

Család – és Gyermekjóléti 3.999.992,- Ft Helyiségek felújító munkái: 
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Központ, felújítása padozat, illetve 

padlóburkolatok készítése, 

falfestések, személyzeti WC 

felújítása 

Szentgotthárd – Rábafüzes 

Múzeum melléképületének 

állagmegóvó tetőjavítása  

497.840,- Ft 

tetőszerkezet végződésénél 4 

m tetőszerkezet állag-

megóvó munkái: 

meglévő cserépfedés + 

tetőlécezés visszabontása (50 

m2), cseréje 

szarufák szükség szerinti 

cseréje 

tetőszerkezet végének 

összehúzatása vonóvassal 

Szentgotthárd – Rábafüzes 

HIENZ Tájház tároló épülete 

állagmegóvó tetőjavításának 

munkái 

 

698.388,- Ft 

Meglévő cserépfedés + 

tetőlécezés visszabontása 108 

m2 

Tetőlécezés, hornyolt 

cserépfedés készítése bontott 

tetőcseréppel 108 m2 

SZEOB Játékvár Óvoda 

4 egység vizesblokk 

felújítása (mosdó - WC + 

öltöző)  

27.124.978,- Ft 

 2 egység a földszinten – 2 

egység az emeleten  

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár felnőtt részlegében 

elektromos-hálózat felújítása, 

korszerűsítése  

 

4.832.350,- Ft 

régi armatúrák bontása, új - 

korszerű padlódobozok 

beépítése, riasztórendszer 

bővítése, tűzjelző rendszer 

átalakítása, kazettás 

álmennyezetbe új korszerű 

LED lámpatestek beépítése 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár felnőtt részlegében 

álmennyezet építése 

754.000,- Ft 

bontható kazettás mennyezet 

alu látszóbordás szerkezetre 

szerelve 

Színház épület meglévő 

emeleti művész öltöző és 

vizesblokk felújítási munkái 

4.496.081,- Ft 

A zuhanyzó, WC 

helyiségekben teljes 

burkolatcsere, zuhanyzó 

kialakítása, szaniterek cseréje 

A víz-, szennyvíz-, melegvíz 

ellátás alapvezetékei csak az 

építéssel érintett területen és 

a szükséges mértékig 

kerülnek átépítésre 

Lámpatestek cseréje           

SZEOB Játékvár Óvodánál 2.690.716,- Ft Belső szennyvízcsatorna 



 

 
64 

közművezeték rekonstrukció vezeték rekonstrukciója 

Szentgotthárd-Farkasfa 

Művelődési Ház homlokzat-

felújítása 

10.425.999,- Ft 

Homlokzat hőszigetelése, 

nyílászárók cseréje    

Szentgotthárd–Máriaújfalu 

Művelődési ház tető-, ill. 

födémszerkezet felújítása 

23.204.406,- Ft 

Az épület D - i épületszárny 

a fafödém és a teljes 

fedélszék lebontása 

Új födémszerkezet, 

koszorúszerkezet készítése   

Az épület teljes 

fedélszerkezetének cseréje.  

Önkormányzati Hivatal 

épületében felújításai 

munkák  

654.050,- Ft 

A főbejáratnál található külső 

bejárati ajtó és az udvari 

belső ajtó teljes felújítása 

Széchényi István Általános 

Iskola sportcsarnok 

leválasztása 

1.059.729,- Ft 

Villamos-energia főmérés, 

önálló vízmérés (almérők 

felszerelésével) kialakítása 

Szentgotthárd Hunyadi úti 

buszpályaudvarnál 

vizesblokk felújítása 

493.954,- Ft 

Férfi és női mosdó felújítása 

Szentgotthárd, Deák F. u. 14. 

I/6. sz. alatti lakásban új 

kondenzációs gázkazán 

beépítése  

1.200.150.- Ft 

Deák F. u. 14. I/6. sz. alatti 

lakásban új kondenzációs 

gázkazán beépítése 

Széchényi István Általános 

Iskola sportcsarnok 2. sz. 

öltöző felújítása 1.661.138,- Ft 

Öltöző, mosdó ajtók cseréje, 

öltöző és mosdók festése, 

mellvédfal felújítása,  távhő 

vezeték elzáró szelepeinek 

cseréje 

Vörösmarty Mihály 

Gimnázium Sportcsarnok 

világítás javítása  

598.043.-Ft 

Világítás javítása 

Utcabútorok kihelyezése 
950.214,- Ft 

15 db hulladékgyűjtő, 5 db 

pad kihelyezése 

Közlekedési információs 

táblarendszer felújítása, 

bővítése 

1.898.840,- Ft 

47 db Gyalogos tábla, 60 db 

Közlekedési tábla 

 

2018. évi beruházások, felújítások 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés: 

Kis utca 800,00 m 

hosszúságú szakaszának 

teljes szélességű burkolat-

felújítása 

25.524.727,- Ft 

burkoltalap megerősítése 

remixes technológiával, 

Hengerelt aszfalttal történő 

teljes szélességű felújítása 



 

 
65 

Parkerdő és Fenyvesalja 

utcák  700,00 fm  hosszúságú 

szakaszának teljes szélességű 

burkolat-felújítása 

3.846.563,- Ft 

átl. 8 cm vtg-ban kiegyenlítő 

réteg készítése 0/22 

zúzottkőből, finisheres 

bedolgozással, kétrétegű 

felületi bevonat készítése,  

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

épületében vizesblokk 

felújítási munkák 

 

2.142.821,- Ft 

 

Az első vizesblokk teljes 

felújítása 

 

Szentgotthárd– Máriaújfalu 

Művelődési ház belső  

felújítása I. ütem 

13.831.378,- Ft 

Nagyterem és a hozzá 

kapcsolódó előtér teljes 

felújítása 

Szentgotthárdi intézmények 

Érintésvédelmi, Villamos 

berendezések tűzvédelmi és 

Villámvédelmi 

felülvizsgálati munkái 

614.680,- Ft 

Rábafüzes Múzeum 

Jakabháza klub - orvosi 

rendelő - könyvtár Farkasfa 

orvosi rendelő – klub 

Szentgotthárd szakorvosi 

rendelő  

(Hunyadi út 18.) 

Szentgotthárd Háziorvosi 

rendelő (Rákóczi u. 5) Városi 

könyvtár 

Szentgotthárd – Zsida klub 

Szentgotthárd-Máriaújfalu 

Művelődési ház épületéhez 

kapcsolódó önkormányzati 

lakás felújítási munkái 

478.218,- Ft 

Új laminált parkettaburkolat 

készítése szoba 

helyiségekben, mázolási 

munkák (csiszolás, alapozás, 

festés) 

Településrendezési terv 

3.175.0000,- Ft 

Szentgotthárd város Helyi 

Építési Szabályzata és 

Szabályozási tervének 

módosítása (egyszerű eljárás) 

 

2019. évi beruházások, felújítások 

Munka megnevezése Bekerülési költsége (bruttó) Megjegyzés: 

Rábakethelyre vezető 

kerékpáros létesítmény - 

folyamatban 

320.397.815,- Ft 

Kétoldali irányhelyes ~ 1500 

fm kerékpársáv építése, zárt 

csapadék-csatorna 

kialakítása, járda felújítás, 

parkoló kialakítás, 

autóbuszmegálló 

áthelyezés/öbölpár 

kialakítása 

Műfüves pálya melletti 989.263,- Ft Zúzottköves területrendezés 



 

 
66 

területre (1682 hrsz.) 

parkolásra alkalmas terület 

kialakítás 

Kethelyi utca (tekepálya és 

Zsida-patak közötti területen) 

parkolásra alkalmas terület 

kialakítás 

1.132.827,- Ft 

 
Zúzottköves területrendezés 

SZEOB Játékvár Óvoda 

udvari játszóelem 

áthelyezése 
463.550,- Ft 

A fészekhinta elbontása, 

fészekhinta eredeti 

állapotban történő vissza 

helyezése szabványosítással 

Szentgotthárd – Máriaújfalu 

Művelődési ház udvarán új 

melléképület építése 

399.898,- Ft 
Melléképület alapozási 

munkáinak elvégzése 

Településrendezési terv 

teljes összeg: 2.794.000,- Ft 

önk-i rész: 1.016.000,- Ft 

Szentgotthárd város Helyi 

Építési Szabályzata és 

Szabályozási tervének 

módosítása (teljes eljárás) 

 

2015-19. év Ingatlanvagyon-gazdálkodás  

Ingatlanok értékesítése: Értéke (bruttó): Megjegyzés: 

6 db lakás 78.974.470,- Ft - 

1 db lakóház 8.255.420,- Ft - 

7 db erdő, szántó, rét 4.048.107,- Ft - 

12 db telek, beépítetlen 

terület, egyéb  
24.983.250,- Ft 

- 

1 db ipari parki terület 25.000.000,- Ft - 

1 db tűzoltószertár 
7.881.378,- Ft 

Térítésmentes tulajdonba 

adás Magyar Állam részére 

 

Ingatlanok vásárlása: Értéke (bruttó): Megjegyzés: 

14 db szántó, rét 19.469.407,- Ft - 

2 db legelő-szántó 
63.711.000,- Ft 

István király utcai terület  

(Dr. A. Gyurits Katalin) 

2 db rét és szántó 
17.950.000,- Ft 

(Magyar Államtól, NFA Ipari 

park II.) 

6 db szántó 
3.686.710,- Ft 

(Magyar Államtól, NFA Ipari 

park III.) 

1 db lakóház 6.001.000,- Ft - 

11 db egyéb ingatlanok, 

területrészek vásárlása 
12.186.915,- Ft 

- 

3 db lakás 24.739.332,- Ft - 

1 db hivatal épülete 
76.882.508,- Ft 

Térítésmentes tulajdonba 

vétel Magyar Államtól 

 



 

 
67 

Lakásgazdálkodás 

Kiutalás formája: Mennyisége: Megjegyzés: 

Szociális alapon 25 db - 

Munkakörhöz kötötten 9 db - 

Piaci alapon 22 db - 

 

Beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások: 

Részt vállaltunk a közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások műszaki, jogi előkészítésében, 

lebonyolításában, adminisztrálásában. Rész vállalunk továbbá a Közbeszerzési Bizottság és a 

Beszerzési Munkacsoport munkájának segítésében, koordinálásában az ezzel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátásában. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Bizottsága 2015-2019-ben 53 ülést tartott, amelyen 107 db határozatot hozott. Az 

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

szabályzata értelmében a nettó 5.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás 

lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési  Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak 

az értelmében a Közbeszerzési Bizottság 37 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem 

tartozó beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 

37 db határozatot hozott.  

 

Részt vettünk, illetve lebonyolítottuk a magas-, illetve mélyépítéssel, valamint a közlekedés 

építéssel, illetve felújítással kapcsolatos munkák engedélyes-, illetve kivitelei terveztetését, 

illetve az elkészült tervek engedélyeztetését. 

 

Közterület-felügyelet: 

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

illetékességi területén. 2019 év február 4-ig 1 fő látta el a feladatokat. A közterület felügyelői 

létszám csak 2019 február 5-től volt teljes, amikor új belépő munkatárssal egészült ki a feladat 

ellátást végzők köre. 

 

A közterület felügyelők 2019 évben 1292 órát töltöttek illetékességi területükön, amely idő 

alatt alapvetően a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény és Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott feladat meghatározás a közterület-

felügyelők részére alapján látták el feladataikat. 

 

A közterület- felügyelet feladatai: 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése: 

 Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése.  

 Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése. 

 Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. 

 Termelői piac és környezetének ellenőrzése. 

 A fenti engedély nélküli tevékenységek felkutatása, jelzése. 
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. 

Közutakon a közlekedéssel kapcsolatos feladatok: 

 Közúti jelzőtáblák, jelzések kintlévőségének, állapotának ellenőrzése 

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

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, 

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

 Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő 

eltávolítása 

 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának 

ellenőrzése: 

 Általános rendeltetésszerű állapot folyamatos helyszíni ellenőrzése. 

 Közterületen történő szemetelés ellenőrzése. 

 Ebtartással összefüggő közterületi szennyezés. 

 Játszóterek állapotának ellenőrzése. 

 Közterületi dohányzási tilalmak betartásának ellenőrzése. 

 Temetők ellenőrzése. 

 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése: 

 helyi rendelet előírás szerinti gondozatlan (kaszálatlan) területek felkutatása, 

beazonosítása, dokumentálása, 

 

A hó eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok: 

 Előzetes értesítések kihordása október 31-ig 

 Helyi rendelet járda takarítására vonatkozó előírások ellenőrzése, szükséges 

intézkedések megtétele. 

 Hó-eltakarítási, illetve síkosság elleni védekezési megállapodásban meghatározott 

feladatok helyszíni ellenőrzése. 

 

Egyéb feladatok: 

 Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. 
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 Rendkívüli munkavégzés. 

 

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

adatait): 

Név 2017 2018 

első 

félév 

2018 2019 

első 

félév 

 

Közlekedési szabályok kisebb 

fokú megsértése, 

16 2 6 30  

Helyszíni birság 5 3 7 27  

Parkolás 4 2 5 27  

Írásbeli figyelmeztetés. 11 0 0 741  

30 napon túl közterületen parkolás. 4 3 3 1  

Veszélyeztetés kutyával. 47 12 12 3  

Kóbor kutya befogás. 4 0 0 0  

Útügyi szabálysértés 0 0 0 0  

Csendháborítás. 0 0 0 0  

KRESZ táblával kapcsolatos jelzés. 184 45 115 87  

Feljelentés. 0 0 0 3  

Zöldterületen parkolás 3 2 4 11  

Figyelmeztetés hó eltakarítás, illetve 

síkosság elleni védekezés miatt.  

8 4 10 3  

Gondozatlan (kaszálatlan) területek 

dokumentálása. 

41 22 21 43  

Figyelmeztetés közterület jogszerű 

használatának ellenőrzése során. 

6 2 4 12  

Közterület bontási engedély.    5  

Közterület foglalási engedély.    36  

Reklámtáblák kihelyezésének 

ellenőrzése. 

   9  

Figyelmeztetés reklámtáblákkal 

kapcsolatban. 

   4  

Kérelem jogosságának kivizsgálása    2  

 

 

A fenti feladatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közterület felügyelet  

számára kiadott feladat meghatározás alapján végeztük. 
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Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületeken a folyamatos egyenruhás jelenlét idejének 

növelésére és ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének biztosítására, illetve 

jelenlétünkkel törekedtünk a bűnmegelőzési célok és feladatok érdekeit szolgálni. 

Ezen feladatokat a kiemelt területeken ( Széll K tér, Várkert teljes területe, Füzesi út Május 1 

út kereszteződéséig, Termálpark környéke, Hunyadi J út, Ady Endre utca a vasútállomásig, 

Pável Ágoston ltp, Kossuth L utca a sporttelepig, Mártírok utca a József A utcáig, József A 

utca, Deák F. utca, Rákoczi F utca, Árpád út Petőfi S utcáig, Szabadságtéri liget, 

közintézmények környéke,) lehetőség képest naponta végeztük. 

Az egyéb területeken (városrészek és a város további területei) legalább hetente elvégeztük. 

Közterületek, közparkok, temetők állapotának, tisztaságának ellenőrzését a kiemelt 

területeken (fent felsorolt területek) lehetőség szerint kétnaponta, de az egyéb területekkel 

együtt hetente ellenőriztük. 

A temetőket, hetente de az ünnepek előtti időszakokban (húsvét, pünkösd) heti két 

alkalommal ellenőriztük.  

A SZET Szentgotthárd Kft Kegyeleti szolgáltatás és temető fenntartási és Közterület és 

parkfenntartás ágazataival kialakítottunk egy rövid információs rendszert, amely a sürgős 

esetek gyors elvégzéséhez járult hozzá. 

Közutakon a közlekedéssel, kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban figyelmet fordítottuk 

arra, hogy a közúti jelzőtáblák a 83/2004 (VI.4.) GKM rendeletnek megfeleljenek, miszerint 

úgy kell azokat alkalmazni és elhelyezni, hogy a közlekedők szükséges és elégséges 

információt kapjanak közlekedésük közben az úton fennálló veszélyekről, tilalmakról, 

kötelezettségekről, valamint a lehetséges mértékig tájékozódhassanak követhető útirányukról 

és az úton elérhető úti céljukról.  

Figyeltünk arra, hogy a kihelyezett közúti jelzőtáblák épek, tiszták, állandóan jól láthatók és 

előírt fényvisszaverő képességűek legyenek, azokat semmi el ne takarja.  

Folyamatosan ellenőriztük a közlekedésre alkalmas területek burkolatát, a víznyelők állapotát. 

A fenti feladatokat folyamatosan szem előtt tartottuk és jeleztük a városüzemeltetés felé. 

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

szabályok betartását ellenőriztük, figyelmeztettünk szükség szerint szankcionáltunk. 

Ezen feladatok során kiemelt figyelmet fordítottunk a Kossuth utca papírbolt, mentő 

állomás térségére, a Spár parkolóra a Hunyadi úton turkáló környékére, Club 3 

térségére és mögötti területre, vasútállomás térségére (időkorlátos parkolás), Széll K tér 

szökőkút térségére, Fürdő utcában való parkolásra, Rákóczi utcára és a háziorvosi 

rendelő térségére, a termelői piacnál szabálytalanul várakozókra. 

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványát fokozottan ellenőriztük. 

Az üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket is nyomon követtük. 

 

Gondozatlan (kaszálatlan) területek ellenőrzése. 

A város területén felkutattuk a gondozatlan területeket, dokumentáltuk, felszólítottuk őket, 

majd újra ellenőriztük, szükség szerint kezdeményeztük a kényszerkaszálásukat.  

Folyamatosan ellenőriztük a kiadott közterület bontási és foglalási engedélyeket azok 

szabályainak betartását, reklámtáblák kihelyezését. A fenti engedély nélküli tevékenységek 

felkutatását és jelzését szem előtt tartottuk. 

 

A rendőrséggel közös járőrözés egyeztetés, kidolgozás alatt áll. 
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelet mutatói, statisztikai 

adatai az elmúlt évhez, illetve az elmúlt évhasonló időszakához hasonlítva növekedést 

mutatnak. 

A fentiekből megállapítható, hogy a közterület felügyelet biztosította a folyamatos egyenruhás 

jelenlétet a közterületeken és ezzel hozzájárult az állampolgárok biztonságérzetének 

javulásához.  

Hozzájárult a közrend és közbiztonság növeléséhez, az alapvető együttélési, közlekedési és 

parkolási szabályok betartásához. 
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A HIVATAL SZERVEZETI – SZEMÉLYZETI ÜGYEI 

1. Szervezeti felépítés: 

A hivatal szervezetileg a közvetlen jegyzői irányítás álló polgármesteri- jegyzői kabinetből és 

a szakterületekért felelős vezetők irányítása alatt álló 11 csoportból épül fel.  

2. A Hivatal személyi állománya: 

Munkakör 2014.10.

01. 

2015.01.

01. 

2016.01.

01. 

2017.01.

01. 

2018.01.

01. 

2019.01.

01. 

jegyző 1 1 1 1 1 1 

vezető 4 4 4 4 4 4 

ügyintéző I. 

(felsőfokú 

végzettségű

) 

18 

 

23 

 

25 

 

26 

 

27 

 

27 

 

ügyintéző 

II. 

(középfokú 

végzettségű

) 

16 

 

15 

 

11 

 

11 

 

11 

 

10 

ügykezelő 3 4 4 3 4 4 

gépkocsi-

vezető 

(fizikai 

alkalmazott) 

1 1 1 1 1 1 

összesen: 43 

 

48 46 

 

46 

 

48 

 

47 

tartósan 

távollévők 

száma: 

2 

(ügyintéz

ő I.) 

3  

(ügyintéz

ő I.) 

3  

(ügyintéz

ő I.) 

3  

(ügyintéz

ő I.) 

3  

(ügyintéz

ő I.). 

3 

 

(ügyintéz

ő I.) 

betöltetlen 

álláshely 

2 

ügyintéz

ő  

1 

helyettes

ítő 

ügyintéz

ő 

1 

ügykezel

ő* 

 

- 1 

ügyintéz

ő  

1 

helyettes

ítő 

ügyintéz

ő I 

1 

helyettes

ítő 

ügyintéz

ő  

1 

ügykezel

ő 

 

- 1 

közterüle

t- 

felügyelő 

engedélyeze

tt létszám: 

45 45 45 45 45 45 
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*Megjegyzés: A létszámbővítést a képviselőtestület a 2014.júniusi és szeptemberi ülésén 

engedélyezte, az álláshelyek betöltésére 2014. október és november hónapokban került sor. 

 

Az elmúlt 5 évben a fluktuáció kis mértékben nőtt, 16 fő közszolgálati jogviszonya szűnt 

meg, közülük 4 fő nyugdíjba vonult.  

A dolgozók végzettség és életkor szerinti megoszlása, képzése 

A 40-55 év közöttiek aránya még mindig magas, de az 50 év felettiek aránya az utóbbi 

években történt nyugdíjba vonulások miatt csökkent, ezzel párhuzamosan nőtt a felsőfokú 

végzettségűek, a fiatalok és a férfiak száma is. A dolgozók szakmai felkészültsége jó, 

végzettségük megfelel a képesítési előírásoknak. Jogszabályi kötelezettség alapján minden 

évben biztosított volt a köztisztviselők részére a kötelező szakmai továbbképzésen való 

részvétel, mely pályán maradási feltétel.  A hivatal munkatársai önkéntes alapon is részt 

vettek több fakultatív jellegű továbbképzésen.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Beszámoló Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról című testületi anyagot megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 11. 

 

                                                                

Huszár Gábor 

Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottságának 2014-2019. évi munkájáról.  

 
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2003. számú Képviselő-

testületi határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság megszervezésének kezdeményezését 

írta elő. 

A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés 260/2003. számú Képviselő-

testületi határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Városi Bűnmegelőzési és 

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

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

tagokat választott. 

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

közbiztonság különböző területein dolgozó szakemberek, illetve önkormányzati képviselő, 

úgymint (2014. október 29-től): 

• Lábodi Gábor önkormányzati képviselő,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője (előbb Szendrődi Barnabás, majd Dr. Koncz 

Gabriella),  

• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetője (előbb 

Végvári János, majd Varga Ferenc),  

• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője (Király Lajos),  

• a jegyző (Dr. Dancsecs Zsolt), 

• a közbiztonsági referens (Biróné Nardai Veronika). 

Állandó meghívott: a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője, illetve a Szakosított 

Otthontól való távozásáig Bacsák Dániel kriminológus is. 

 

A jelenlegi, immár negyedik önkormányzati ciklusban megválasztott bizottság 2014. 

november 19-én tartotta alakuló ülését, melyen a tagok átvették megbízólevelüket és 

elfogadták a Bizottság új ügyrendjét. 

 

A Bizottság 2015-ben négy alkalommal tartott ülést. 

1. A januári ülésen a Bizottság elfogadta éves munkatervét, majd az egyes külföldi 

állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetét tárgyalta meg, amelyen részt vett 

Dr. Sipos Anikó, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális 

Igazgatóságának vezetője is. 

2. Az áprilisi ülésen a Bizottság a képviselő-testületeti ülést megelőzően megtárgyalta az „A 

közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés 

tapasztalatai.” című, valamint a „Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.” 

című napirendi pontokat. 

3. A júniusi ülés volt a Bizottság tizenhatéves történetében az egyetlen kihelyezett ülés, mivel 

ez nem a hivatalunk épületében, hanem a Szentgotthárdi Rendőrőrsön került megtartásra. A 

helyszín oka az egyik napirendi pont volt („A térfigyelő kamerarendszer vezérlőtermének, 

működésének bemutatása). Egy másik napirendi pont keretében a közbiztonsági, baleset-

megelőzési és bűnmegelőzési feladatokról volt szó a nyári szünidő és szabadságolások, majd 
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pedig az iskolakezdés kapcsán, illetve arról, hogy ezeket miként kommunikáljuk a lakosság 

felé. 

4. Az októberi ülésen vette át Dr. Koncz Gabriella a bizottsági tagságáról szóló 

megbízólevelet, majd a Bizottság a képviselő-testületi ülést megelőzően megtárgyalta az „A 

közlekedés helyzete Szentgotthárdon” című napirendi pontot. Ezt követően röviden 

megtárgyaltuk az egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának 

helyzetével kapcsolatban január óta bekövetkezett fejleményeket. 

 

A Bizottság 2016-ban három alkalommal ülésezett. 

1. Áprilisban elfogadtuk a Bizottság éves munkatervét, majd a képviselő-testületi ülés előtt 

előzetesen megtárgyaltuk az „A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a 

kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai” című napirendi pontot. 

2. A júniusi ülésen vitatott közlekedési táblákról és kritikusabb közlekedési problémákról volt 

szó, számos ezzel kapcsolatos javaslat belekerült a napirend kapcsán meghozott határozatba. 

3. Októberben a képviselő-testületi ülés előtt előzetesen megtárgyaltuk az „A közlekedés 

helyzete Szentgotthárdon” című napirendi pontot. 

 

A Bizottság 2017-ben négy ülést tartott. 

1. A márciusi ülésen elfogadtuk a Bizottság éves munkatervét. 

2. Az áprilisi ülésen a Bizottság a képviselő-testületi ülés előtt előzetesen megtárgyalta az „A 

közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, 

aktualizálása.” című napirendi pontot. 

3. A júniusi ülésen vette át Varga Ferenc, a Szentgotthárdi Rendőrőrs új vezetője a bizottsági 

tagságáról szóló megbízólevelét. Az ülésen a vendéglátóhelyek kötelező éjszakai 

zárvatartásának tapasztalatairól volt szó. 

4. Az októberi ülésen a Bizottság a képviselő-testületi ülés előtt előzetesen megtárgyalta az 

„A közlekedés helyzete Szentgotthárdon” című napirendi pontot. 

 

A Bizottság 2018-ban három alkalommal tartott ülést. 

1. Januárban elfogadtuk a Bizottság éves munkatervét, és megtárgyaltuk az „Együttműködés 

Szentgotthárd éjszakai csendjéért” megnevezésű városi együttműködés (szombatonkénti 

éjszakai nyitvatartás) tapasztalatait. Ezen az ülésen merült fel az Év Szentgotthárdi Rendőre 

cím alapításának az ötlete is a Szentgotthárdi Rendőrőrs megalapításának ötvenedik 

évfordulója kapcsán. 

2. Áprilisban a Szakosított Otthon volt az egyik téma, amit megtárgyaltunk. Ezen Dr. Orbán 

István járási hivatalvezető is részt vett. Itt merült fel a rendőrség és a közterület-felügyelet 

közös járőrözésének a gondolata, ami azóta gyakorlattá is vált. Az ülésen a képviselő-

testületi ülés előtt előzetesen megtárgyaltuk az „A közrend, közbiztonság helyzete 

Szentgotthárdon” című napirendi pontot is. 

3. Októberben szokás szerint a közlekedés helyzete volt napirenden. 

 

A Bizottság 2019-ben is háromszor ülésezett. 

1. Februárban elfogadtuk a Bizottság éves munkatervét. Egyebek között pedig szó volt az 

„Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért” megnevezésű városi együttműködésről. 

Itt merült fel, hogy a szombathelyi székhelyű biztonsági szolgálat a városból való távozáskor 

is jelentkezzen le a Rendőrőrsön (azóta ez is gyakorlattá vált). Röviden szó esett még a 

2019. május 1-jei Brenner-zarándoklat közlekedésbiztonsági, technikai kérdéseiről is. 

2. Áprilisban szokás szerint a szentgotthárdi közrend, közbiztonság helyzete volt napirenden, 

valamint a Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása, amire kétévente kerül sor. 

3. Júniusban a Közterület-felügyelet és a Rendőrőrs együttműködése volt a fő téma. 
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A fentieken túl valamennyi bizottsági ülésen napirendi pont volt a tagok szóbeli beszámolója 

az előző bizottsági ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint szinte valamennyi 

ülésen szó esett a Szakosított Otthon lakói által elkövetett jogsértésekről, keresve a probléma 

megoldásának lehetőségeit. 

Összefoglalva: 

A város bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiájában megfogalmazott célunk, miszerint 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága megkerülhetetlen legyen a 

város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben, az elmúlt években 

megvalósult. A Bizottság hatékony eszköze a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó 

valamennyi szerv és személy támogatásának, feladatellátásuk ellenőrzésének és 

koordinálásának. Egy olyan fórum, ahol a közrend és közbiztonság területén működő 

különböző szervezetek egymással tudnak kommunikálni tapasztalatokat megosztani, 

esetenként közösen fellépni. Ilyen fórum működtetésére egészen biztosan szükség lesz a 

következő ciklusban is.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2014-2019. évi munkájáról 

szóló beszámolót, egyben megköszöni a Bizottság tagjainak munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős a közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 5. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester  

  

Ellenjegyezte: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Tárgy: Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2019. évi   

            tevékenységéről. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezetés 

   

A városrészi önkormányzatok vezetői évente a decemberi ülésen írásban beszámolnak a 

városrészi önkormányzat éves munkájáról. 

Kivételt képez ez alól az SZMSZ 60.§. (3) bekezdése alapján a helyhatósági választások éve, 

amikor a választást megelőző utolsó ülésen kerül erre sor, az idén ezen időpont a szeptemberi 

képviselő-testületi ülés. 

 

Ehhez a részönkormányzatok vezetői a városrészekre vonatkozóan kérdőíveket töltöttek ki az 

1. számú  melléklet szerint. 

Szentgotthárdon valamennyi, az évtizedek során idecsatolt településrészen (7 helyen) hoztunk 

létre  részönkormányzatot a 2014. év végén és működnek ezek  azóta is az SZMSZ-ben leírtak 

alapján. Ez a beszámoló az SZMSZ-ünk által előírt kötelező napirend pont. 

 

A Beszámolók rövid összefoglalása: 

 

A kérdőívek alapján a részönkormányzatok üléseket augusztus hónapig 1-3 alkalommal 

tartottak, egyes helyeken ezeken kívül telefonon, e-mailben és személyesen tartották a 

kapcsolatot. Az ülésekről jegyzőkönyvek készültek, amelyek felterjesztésre kerültek a Vas 

megyei Kormányhivatalhoz.  

 

A részönkormányzatok többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális 

helyi kérdéseket feladatokat, problémákat, beruházásokat (pl. városrészi alap felhasználása, 

rábafüzesi ingatlanok állapota, Kethelyi közút, kerékpár út építése stb.) felújításokat (pl. 

városrészi utak felújítása) és városrészi rendezvények (pl. Traktoros nap, városrészi nap, 

Szent Iván éji program) szervezését. Véleményezték Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

napirendjeit, pl. a város költségvetését, zárszámadását. 

 

A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek rendben tartását 

(fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, van ahol a városrész egyesületeinek, máshol 

nemzetiségi önkormányzat bevonásával. Jakabháza városrészen a részönkormányzat az 

elszórt hulladék összegyűjtését is felvállalta az egyesületén keresztül évi négy alakalommal. 

A többi városrészi önkormányzat is az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi 

önkormányzaton keresztül végezte a vállalt feladatát. Egy városrészen, Rábakethelyen nem 

vontak be egyesületet, alapítványt stb., itt továbbra sincs klub, sportegyesület, közcélú 

alapítvány sem és így nincsen olyan szerveződés, ami a részönkormányzat szervezői operatív 

munkáját segíteni tudná.  

Rábatótfalu városrészen a részönkormányzat a szlovén nemzetiségi önkormányzattal közösen 

működteti a klubot, végzi a rendezvények utáni rendbetételét. 
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 A civil és városrészi keretből kapott támogatást nagyobb részt különböző kulturális 

rendezvényekre (pl. falunapra, nyárköszöntő rendezvényre, Idősek Karácsonyára- Idősek 

Napjára, Adventre, Mikulási ünnepségre) használták fel az egyesületek, nemzetiségi 

önkormányzat útján illetve azok anyagi támogatásával. A részönkormányzatok a kapott 

támogatással a rendezvények megtartása után számolnak el, volt, aki ezt már megtette. Az 

elszámolási határidő december 31. 

Előfordult olyan eset is, hogy a részönkormányzat a kapott támogatást nem használta fel, s az 

visszakerült a 2019.évi civil keretbe. 

 

A városrészek nagy részében az idén is tartottak illetve rendeznek hagyományőrző és egyéb 

kulturális programot (pl. hagyományőrző programok, falunapok, farsang, májusfa kitáncolás, 

Szent Iván éji tűzrakás, nőnap, családi nap, kézműves tábor, nyárköszöntő, decemberben 

pedig az nyugdíjasok köszöntésére, adventi rendezvényekre, hangversenyre, mikulásváró 

ünnepségre, karácsonyi rendezvényekre stb.) kerül sor.  

Kiemelkedő esemény volt Máriaujfalu városrészen, hogy a Szombathelyi Egyházmegye által 

szervezett egyházmegyei zarándoklat egyik állomása volt a városrészen található kápolna. Dr. 

Székely János megyéspüspök vezetésével a reggeli imádságot követően zarándokok népes 

csoportja gyalog indult el innen a Jó Pásztor-kápolnához. Résztvevők száma: kb. 100 fő volt. 

Érdekes színfoltja volt Farkasfa városrésznek a Traktoros nap Farkasfa szervezésében és 

kivitelezésében való részvétel. Megjelent 40 traktor és kb. 350 néző. 

 

A városrészek részéről felmerült problémák, feladatok: 
 

Rábafüzes városrészen: 

- veszélyes fenyőfák kivágására az óvodánál, könyvtárnál, iskola épületénél és a rendkívül 

elhanyagolt az Alkotmány utca végén lévő telken is egy nagyon veszélyes kiszáradt fa.  

Augusztus 30-31-én megvalósult (az Alkotmány utca kivételével.) 

- Utóbbi terület - félkész épület (volt turistaszálló helyén lévő), rendkívül rendezetlen ingatlan 

vonatkozásában tájékoztatást kérünk az évek során tett intézkedésekről, mekkora költsége 

keletkezett az önkormányzatnak, hogyan és mennyit tudott érvényesíteni és hogyan lehetne 

rendezni a területet. Ezen állapotában beépített területnek minősül-e a telek? 

- az Alkotmány út 73. szám alatti és Ódor Dénes melletti, életveszélyes épületek lebontása 

nem valósult meg, az új tulajdonos által sem. Építési hatóság 90 napos határidőt adott a 

bontásra, lejárt, de nem történt semmi.  

- az Alkotmány u. 53. szám alatti ingatlan, elhanyagolt romos, életveszélyes épület és annak 

évek óta rendezetlen udvarának rendezésére tett intézkedésekről is kérünk tájékoztatást. 

Építési hatóság 90 napos határidőt adott a bontásra, lejárt, de nem történt semmi.  

 

- Alkotmány út 30. Leitner Helmut tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában kéri a 

rendbetételre az intézkedést és itt kéri a tájékoztatást a tett intézkedésekről.  

- kérik kivizsgálni, hogy a Móra Ferenc utcában a Tájházzal szemközti árokban egy 10-20 

méteres szakaszon, milyen víz (szennyvíz) folyhat, esetleg csőtörés lehet-e? ( Ez lehetséges, 

hogy eső után nem igazán látszik, száraz időben tapasztalták!) Ezen az árkon van egy 

gyalogos híd, ami el van tömődve és eső esetén, az úton átfolyva a szemközti kertbe folyik a 

víz. Ha az ingatlantulajdonos feladata a tisztítás kérjük felszólítani, ha közterület, akkor 

rendezni az árok tisztításával együtt. Ellenőrzésre, majd kitisztításra került. 

- a sportpályán van egy rossz állapotú faház –lebontásáról kellene intézkedni.  

- Alkotmány út mindkét végén a kamionok jogszerűtlen parkolását szükséges lenne 

ellenőrizni, vagy lezárni a területet. 

- Az útbaigazító tábla az Alkotmány utcában-nem olvasható. Még nincs eltávolítva. 
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- A szomszédok az Alkotmány út 22-ben rendszeres kellemetlen, fojtó szagú tüzelésre 

panaszkodnak, ami allergiás reakciót is okoz.  – javaslat tegyenek bejelentést a hivatalba 

észleléskor 

- a temetőbe az út kavicsozását is kérik a rábafüzesiek. – szeptemberben meg fog valósulni.  

 

Zsida- Zsidahegy városrészen:  

 -A patak medrének iszapolása még mindig nem történt meg annak ellenére, hogy a 

Katasztrófavédelem utasította erre a Vízügyet. Ezt még kétszer is jelezte személyesen a 

városrész képviselője a Megyeházán Bognár Balázs ezredes úrnak, aki ígéretet tett a további 

intézkedésekre. 

 

 Rábatótfalu városrészen: 

Az elkövetkezendő költségvetési évben haladéktalanul meg kell valósítani a következő 

fejlesztéseket, beruházásokat: 

A Térségfejlesztési program lehetőséget biztosít a Klub felújítására. Ennek elmaradása esetén 

is fel kell újítani az épületet.  

A temetőben lévő halottasházat el kell bontani.  

Természetesen folytatni kell az útfelújításokat is.  

 

Rábakethely városrészen: 

Részönkormányzatuk területén  önkormányzati klub, sport egyesület, közösségi ház jellegű 

ingatlan, közcélú alapítvány nem működik. 

Helyi kötődésű baráti társaságokból, csoportokból civilszervezet létrehozása a céljuk.   

Támogatják városrészükben lakók helyi összejöveteleit. 

 

Farkasfa városrészen:  

Főbb feladatok: 

1.) Iskola udvar és kerítés rendbetétele.: A kerítés lebontásra került, a fák, bokrok ki lettek 

vágva. A terület kaszálásra alkalmas állapotban lett átadva. 

2.) Kiserdő és Zsilavek út portalanítása, Nem történt meg! Sürgősen megoldást kell rá találni 

3.) Patakmeder tisztítása. Nem történt meg. A vízüggyel és a Nemzeti parkal a tárgyalás 

folyamatban van  

4.) 7455 útvonal Máriaújfalú és Farkasfa közti szakaszának teles felújításának szorgalmazása 

közút kezelőnél. A meghirdetett 2019 országos alsóbb rendű utak felújítása kapcsán. 

Felvettem a kapcsolatot a közútkezelővel, onnét azt az információt kaptam, hogy a következő 

években az út nem lesz felújítva. Ez után megírtam a levelet Dr Mosóczi László Államtitkár 

úrnak, amiben kértem az útszakasz sürgős felújítását. Mellékeltem egy prezentációt az út 

állapotáról, alátámasztva, hogy a felújítás nem tűr halasztást 

5.) Parkoló kialakítása a temetőnél  Felül vizsgálás alatt  

6.) Ravatalozó födémszerkezet javítása Felül vizsgálás alatt  

7.) Buszjáratok indulásának felülvizsgálata. Még nem lett felvéve a kapcsolat a Vasi Volán 

Zrt vel.  

8.) Önkormányzati utak kátyúzása és árkolása alvégen és fővégen Részben megtörtén, SZET 

kapacitásának függvényében folyamatban van fővégre a 2m3 zuzalékon felül még legalább 4 

m3 zúzalék kell az Andrásszeri út kereszteződésétől a Fővég út 58 ig  

 

Jakabháza városrészen: 

-A lassító táblák nem működnek. 

- A Szentgotthárdi újság nincs kézbesítve a városrészre. 

 

Máriaujfalu városrészen: 
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- a városrészen élők továbbra is határozottan bíznak abban, hogy a következő önkormányzati 

ciklusban meg fog történni a járdák felújítása. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan igen sok olyan probléma is felmerült, amit az önkormányzat 

nem tud rendezni, hiszen nem az ő feladata – viszont segítséget tud adni ahhoz, hogy a 

problémák eljussanak az illetékesekhez. Vannak olyan felvetések, amelyeket az 

önkormányzat egyelőre anyagi erőforrás híján nem tud megoldani – azzal együtt, hogy a 

legtöbb esetben jogos kérések, valós problémák kerültek elő. A jövőben ezek rendezése is 

megtörténhet..  

Idén is megállapítható, hogy összefogták a városrészi önkormányzatok a településrészeket, az 

ott élőket, több esetben is figyelemre méltó kezdeményezéseik voltak (pl. országos 

szemétgyűjtő akcióban való részvétel, hagyományőrző rendezvények). A legjobb eredmények 

ott voltak, ahol városrészi civil szervezet illetve nemzetiségi önkormányzat is van és segíti a 

részönkormányzat munkáját.  

 

Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-

Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 2018. évi munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 

településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2019. évben 

végzett tevékenységét.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester 

     

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 4. 

 

         Huszár Gábor  

                    polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 

 

K É R D Ő Í V 

a városrészi önkormányzatok 

2019.évi beszámolójához 

 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése:………………………………    

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

 

2./2019 .évben tartott üléseik száma:………. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma - csak röviden:………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………… 

    

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről /amennyiben ilyen 

van/ ( pl. klub működtetés , kaszálás stb.)  

     ……………………………………………………………… 

      

 

5./ Az Önkormányzat városrészi  keretéből kapott támogatás kapcsán röviden számoljon be a 

nyújtott támogatási összeg felhasználásáról:    

……………………………………………………………………………….. 

 

6./ A városrész 2019. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, a városrészi önkormányzat által 

szervezett vagy támogatott önkéntes közösségi tevékenység bemutatása; az azokon részt  

vevők száma (csak becsült adat !!!): 

     ………………………………………………………………………………… 

     

7./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő, megoldandó 

feladat, probléma, a jövőre vonatkozó javaslat:     

………………………………………………………………………………… 

      

Szentgotthárd, 2019. szeptember 

                                                                          ………………………………… 

                                                                          Városrészi önkormányzat elnöke 
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alapból 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében 6.200.000,- Ft értékben.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2019. számú határozatában 

elfogadta a 2019. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a kérelmek elbírálásánál 

körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre 

megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez csatolt pdf 

állományban találhatóak.) 
 

 

I. CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 894.000,- Ft) 

 

1. Szentgotthárdi Civil Fórum – Harmónia Egészségvédő Kör kérelme:  

 

A Kör az „Apró lépések az egészség útján – Őszi-téli egészségvédő napok” elnevezésű 

rendezvényének megvalósításához nyújtotta be pályázatát a Civil alapba. A program 

október és december között több állomásból áll majd, amelyek mindegyike az 

egészségmegőrzés, a prevenció és a közösségi élmények köré épül. Lesz gyalogtúra, 

vetélkedő, előadások, torna, szűrések, adventi koszorú díszítése. A tervezett 

programok minden generáció számára nyitottak.  

Az igényelt támogatást meghívók, szervezési munkák, ételbemutató, vetélkedő, 

foglalkozások, stb. költségeinek fedezéséhez szeretnék felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 108.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 400-450 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.3. pontjának. 

 

2. Szentgotthárdi Civil Fórum Diabétesz Klub kérelme:  

 

A Klub 20 éves jubileumi programjának megvalósításához kéri az Önkormányzat 

támogatását, amelyet a Diabétesz Világnappal szeretnének egybekötni.  
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Idei évi programjaik – amelyeket eddig saját forrásból valósítottak meg – mind a 

jubileum jegyében teltek, a közös ünneplésre pedig a Diabétesz Világnaphoz 

kapcsolódóan kerülne sor 2019. november 14-én. A programra számos helyi civil 

szervezet, baráti települések diabétesz klubjai kapnak meghívást, emellett 

bekapcsolódik az EFI is.  

Az igényelt támogatást az előadók, vendégek köszöntésére, valamint az állófogadás 

finanszírozására tervezik fordítani. A jubileumi program az előadásokkal együtt 

nyitott az érdeklődők számára.  

 

Az igényelt támogatás összege: 96.500,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 193 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. és 4.4.3. pontjának.  

 

3. Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme: 

 

Az Egyesület a Karácsonyi hangverseny, valamint a 30 éves jubileumi programjának 

megvalósításához nyújtotta be pályázatát a Civil alaphoz.  
Az egyesület idén megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli. Ezt a jubileumi 

megemlékezést kötik össze az 5. alkalommal megrendezendő karácsonyi 

hangversennyel. Ennek helyszíne a Színház lesz, ahol 5-6 kórus változatos karácsonyi 

dalai varázsolhatják meghitté a várakozás időszakát. A fellépést közös vacsora zárná.  

Az igényelt támogatást a fellépők megvendégelésére szeretnék felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 275.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának. 

 

4. Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:  

 

Az Alapítvány a szlovén és német nemzetiség történelmét, népszokásait bemutató 

előadások és gasztronómiai bemutató megvalósításához kéri az Önkormányzat 

támogatását. 

Tavaly hagyományteremtő céllal szerveztek egy nemzetiségi napot, ezt tervezik idén 

is folytatni egy olyan programmal, ahol a szlovén és német nemzetiség egy-egy 

előadás során közelebbről megismerhető lenne. A programba szeretnék bevonni az 

Alapítvány önkéntes segítőit is.  

Az igényelt támogatást a gasztronómiai bemutató költségeihez szeretnék felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. és 4.4.6. pontjának. 

 

5. Szentgotthárdi Nyugdíjad Egyesület kérelme: 

 

Az Egyesület hagyományos Klubkarácsony programjához, azon belül pedig a 80 év 

felettiek és a mozgásukban korlátozott idősek megajándékozásához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

Minden évben karácsony közeledtével sor kerül a város legnagyobb civil 

szervezetének évzáró programjára, amely kulturális programmal, közös énekléssel és 

vendéglátással örvendezteti meg a város idősebb lakóit. Emellett ajándékcsomagokat 
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osztanak ki tartós élelmiszerekkel, édességgel azoknak, akik elmúltak 80 évesek, vagy 

mozgásukban korlátozottak.  

Az igényelt támogatást a csomagok összeállításához és a vendéglátáshoz szeretnék 

felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 180 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának. 

 

6. Hármashatár Baráti Kör kérelme: 

 

A Kör hagyományos Márton napi rendezvényének megvalósítására nyújtott be 

pályázatot a Civil alaphoz.  

A Kör ápolja az egyházzal való jó kapcsolatot, amelyet a Márton nap keretein belül 

évről-évre tovább mélyít. A rendezvényre november elején, Márton nap körül kerül 

sor, amelynek keretében szentmisére, majd azt követő vendéglátásra, kötetlen 

beszélgetésre várják az érdeklődőket. Sikertelen pályázat esetén e rendezvényről le 
kell mondaniuk, saját forrással a megvalósításra nem rendelkeznek. 

 

Az igényelt támogatás összege: 120.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának. 

 

 

 

II. VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 972.000,- Ft) 

 

7. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a farkasfai idősek napi és Mikulás rendezvényének szervezéséhez kéri az 

Önkormányzat támogatását. Az idősek napján kulturális műsorral, vendéglátással 

várják az időseket, a Mikulás ünnepség keretében pedig a gyerekek ajándékot kapnak 

az egyesület Mikulásától. 

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll, ugyanis Farkasfa 

Városrészi Önkormányzata a korábban a 123/2019. sz. Képviselő-testületi 

határozatban részére megítélt 250.000,- Ft-ot nem használta fel, így az visszakerült az 

alapba.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának 

 

8. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a jakabházi idősek napja rendezvény költségeihez kéri az Önkormányzat 

támogatását, amelynek keretében kulturális műsorral és vendéglátással készülnek a 

városrész idős lakói részére. 

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll. 

 

Az igényelt támogatás összege: 12.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő  
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A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának 

 

9. Rábakethely Városrészi Önkormányzat kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat a Rábakethelyen megvalósuló Gyermekek Mikulása, 

adventi hangverseny és idősek karácsonya programokhoz igényli az Önkormányzat 

támogatását, amelynek keretében egy-egy mikulás csomaggal ajándékozzák meg a 

városrészen élő gyermekeket, megszervezik a már hagyománnyá vált adventi 

hangversenyt és a városrész idős lakóinak is készülnek programmal.  

Az igényelt összeg a városrészi keretből rendelkezésre áll. 

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 330 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának 

 

10. Rábafüzesért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a Rábafüzes városrészen rendezendő idősek napi és Mikulás napi 

ünnepséghez, illetve a karácsonyi készülődés, gyertyagyújtás programhoz kéri az 

Önkormányzat támogatását. Az ünnepségek keretében az idősek napján vendéglátással 

és műsorral készülnek az időseknek, a Mikulás ünnepségen Mikulás csomagokat 

adnak a résztvevő gyerekeknek, a karácsonyi készülődés keretében pedig 

mézeskalácsot és adventi koszorút készítenek. 

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll. 

 

Az igényelt támogatás összege: 160.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 180 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának 

 

11. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat Zsidán az idősek adventje és városrészi karácsony 

program szervezéséhez igényli az Önkormányzat támogatását, amelyeknek keretében 

városrész idős polgárait egy vacsorával látják vendégül, valamint a városrész lakói 

közös karácsonyi programon vehetnek részt.  

Az igényelt összeg a városrészi keret terhére rendelkezésre áll. 

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100-120 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.4.1. pontjának 

 

 

III. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE 

(Rendelkezésre álló összeg: 120.000,- Ft) 

 

12. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme: 

 

A Fórum az idei CISZEBAT (Civil Szerezetek Baráti Találkozója), Vas Megyei Civil 

Információs Centrummal közösen szervezett KÉK (Közös Érdekek Kerekasztala) 
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program megvalósításához, valamint az Év Civil Szervezete Díj átadásához kéri az 

Önkormányzat támogatását.  

A CISZEBAT-ra 12.000,- Ft támogatást igényelnek azzal a kéréssel, hogy a 74/2019. 

sz. Képviselő-testületi határozatban megítélt támogatásból maradt 15.000,- Ft-ot is 

felhasználhassák ehhez.  A KÉK-re 8.000,- Ft támogatást kér a Fórum, míg az Év 

Civil Szervezet Díj odaítéléséhez 100.000,- Ft-ot igényelnek.  

 

Az igényelt támogatás összege: 120.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 45 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.3. pontjának.  

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 

szervezet/Városrész 
Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

javaslata 

I. CIVIL KERET 

SZCIF Harmónia 

Egészségvédő Kör 
Őszi-téli egészségvédő napok 108.000,- 108.000,- 

SZCIF Diabétesz Klub  20 éves jubileumi program 96.500 96.500,- 

Szentgotthárdi 

Énekegyesület 

Karácsonyi hangverseny + 30 

éves jubileumi program  
275.000,- 275.000,- 

Őr-Nyék 

Hagyományőrző és 

Harcművészeti 

Alapítvány 

Gasztronómiai bemutató 150.000,- 144.500,-  

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület 
Klubkarácsony 150.000,- 150.000,-  

Hármashatár Baráti 

Kör 
Márton napi program 120.000,- 120.000,-  

Rendelkezésre áll:  894.000,- Ft 

Beérkezett igény: 899.500,- Ft 

II. VÁROSRÉSZI KERET 

Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület  
Idősek napja és Mikulás 300.000,- 300.00,- 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző 

Egyesület 

Idősek napja 12.000,- 12.000,- 

Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata 

Gyermekek Mikulása, adventi 

hangverseny és idősek 

karácsonya 
300.000,- 300.000,- 

Rábafüzesért Egyesület 
Idősek napja, Mikulás, 

karácsonyi készülődés 
160.000,- 160.000,- 

Zsida-Zsidahegy 

Városrészi 

Idősek adventje és városrészi 

karácsony 
200.000,- 200.000,- 
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Önkormányzata 

Rendelkezésre áll: 972.000,- Ft 

Beérkezett igény: 972.000,- Ft 

III. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE 

Szentgotthárdi Civil 

Fórum 

CISZEBAT, KÉK, Év Civil 

Szervezete Díj 
120.000,- - 

Rendelkezésre áll: 120.000,- Ft 

Beérkezett igény: 120.000,- Ft 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

Hatásvizsgálat 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében 6.200.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 

 

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

feltételek?  

Igen. 

  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 

Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

felhasználására – így azok, akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra 

használják fel amire kapták, a visszafizetés terhe mellett a következő évben nagy 

valószínűséggel nem kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból 

fenntartható.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
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Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően 

használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 

nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző 

években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is 

kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak, ez valamilyen szinten az 

Önkormányzatot is hátráltatja. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 

az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 
        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör Őszi-téli egészségvédő 

napok szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Diabétesz Klub 20 éves jubileumi program 

szervezésére irányuló kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

c.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny és 30 éves jubileumi 

program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

d.) Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány gasztronómiai bemutató 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

e.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Klubkarácsony szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  
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f.) Hármashatár Baráti Kör Márton napi program szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

g.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás program szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.    

 

h.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

i.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata Gyermekek Mikulása, adventi 

hangverseny és idősek karácsonya program szervezésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére 2019. 

december 20-ig kell eljuttatni.   

 

j.) Rábafüzesért Egyesület idősek napja, Mikulás és karácsonyi készülődés 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

k.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 

Pénzügy részére 2019. december 20-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT és KÉK programok szervezésére és az Év 

Civil Szervezete Díj átadására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20. 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 8.      

 Huszár Gábor 

 polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   
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1. sz. melléklet 

Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2019. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3. Támogatást kérhet elsősorban az 4. pontban meghatározottak szerint: 

a. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a 

székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) 

és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.  

b. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus 

egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil 

szervezetek (kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.  

c. Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok 

d. városrészi önkormányzatok. 

 

4. Az alap több részből tevődik össze, az adott részeire az alábbiak szerint lehet pályázni:  

4.1. Városrészi keret:  

Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő 

civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi 

300.000,- Ft értékben  

a. a városrészen megvalósuló programokra 

b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre 

c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére, 

fejlesztésére.  

Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy összegben, akár 

részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező 

mellékletei mögé a szervezet köteles a megvalósítandó programokról, 

elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.  

A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 300.000,- Ft-os 

éves keretből finanszírozhatóak.  

4.2. Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete:  

Az Alapból maximum 1.000.000,- Ft-ra pályázhat a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.  

4.3. Szentgotthárdi Civil Fórum kerete:  

Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum 

a. az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag, 

CISZEBAT, stb.),  

b. a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezésére. 

4.4. Civil keret:  

A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben 

megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, 
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programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök 

beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

4.4.1. Kulturális feladatok 

a) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

b) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

c) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

d) Húsvét, Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése 

e) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

f) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

g) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának 

szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 

4.4.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak 

helyben megvalósuló) 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

4.4.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 

egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: 

prevenciós előadások szervezése, stb.) 

4.4.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet 

tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése 

4.4.5. Szabadidősport szervezése 

a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 

4.4.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb 

értékeinek fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

4.4.7. Környezetvédelem 

a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  

4.4.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ 

közeli településeken 

a. Közös kulturális, oktatási programok, szabadidősport rendezvények 

szervezése.  

 

5. Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával.  

    

6. A szervezetnek a támogatásigénylő lapjához mellékelnie kell: 

a. írásos kérelmet a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával 

b. beszámolót a szervezet előző évi tevékenységéről 

c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot 

d. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről 

e. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. 

§-a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló 
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feladását igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott 

beszámoló esetében az erről szóló igazolást. 

A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő 

időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a 

május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2018-ban történt letétbe helyezést, a május 

31-et követően beadott pályázat esetén a 2019-ben megtett letétet kell igazolni.  

Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre 

csak ezt követően kerül sor, úgy a 2019. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt 

igazolni kell.  

 

7. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. A Testület döntései 

során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. Amennyiben a Fórum nem ad 

véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

8. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást küld 

az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határideje minden esetben a 

hiánypótlás kiküldését követő 5. munkanap. Amennyiben a megadott határidőig a 

szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott kérelmet a Bizottságok és 

a Testület nem veszi figyelembe a döntés során. A hiánypótlás kiküldését követő 5. 

munkanapon postára adott hiánypótlás nem érvényes.  

 

9. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő összegről.  

 

10. A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít 

a civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

 

11. Nem szentgotthárdi, illetve városrész vonatkozásában nem a városrészen működő 

civil szervezet esetében a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

12. A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2019. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

1. 

 
megvalósítási időszak:  

2019. április 1. – 2019. június 30. 

 

Benyújtási határidő:  

2019. április 11. 12.00 óra 

2. 

 

megvalósítási időszak:  

2019. július 1. – 2019. szeptember 30. 

 

Benyújtási határidő: 

2019. június 5. 12.00 

3. 

 
megvalósítási időszak:  

2019. október 1. – 2019. december 31. 

 

Benyújtási határidő: 

2019. szeptember 6. 12.00 óra 
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13. Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

14. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 

 

15. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja.  

Az elszámolás menete:  

a. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatokkal 

és írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elszámoló 

lapon köteles igazolni.  

b. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 

maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi 

határozat alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

terhére”. 

c. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első 

írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni.  

d. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a 

támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

16. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

17. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az 

összeggel emelkedik a következő évi keret.  

 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 40/2019. számú határozatában 

fogadta el 2019. március 27-én.  

 

Szentgotthárd, 2019. március 27. 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 
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2. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……/2019.                            
                                                                 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 
 

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., 

képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője: 

…………) – a továbbiakban Támogatott 

között az alábbiak szerint: 
 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2018. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében 

az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft  azaz …… 00/100  forint 

támogatást nyújt a ………………………………………… programhoz.  

Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal 

köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………  

Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 40/2019. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét 

az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi 

CLXXV. törvényben előírtak szerint. 

 

6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 
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A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 
Szentgotthárd, ………………………  

 

 
 

……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

………………… 

Képviseli: ………………… 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 
 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 
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3. sz. melléklet 

 
Szentgotthárdi Civil Fórum  
Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Képviselő-testület 2019. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzata és 

a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló szabályzatot. A programterv és 

szabályzat biztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek közti felosztását.  

 

A szabályzat 12. pontja szerint:  az adott megvalósítási időszakban rendezendő programokra, 

rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.  

 

A  Szabályzat 7. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a  Szentgotthárdi 

Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban előzetesen 

véleményeztetni kell.   

A Szabályzat 10. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt 

a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési 

programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.  
 

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és  kialakította 

javaslatát. A   véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a kérelmező szervezet milyen 

aktivitást mutat, a városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében, 

továbbá milyen a kapcsolódása  a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.  

 

A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy aktivitás a 

jellemző. 

 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek 

vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  

 

Kulturális programok, évfordulók a  szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

1. A Szentgotthárdi Civil Fórum, mint ernyőszervezet által  a Harmónia 

Egészségvédő Kör részére kért támogatást javasoljuk 108 000,- Ft összegben 

megadni.   

 

2. A Szentgotthárdi Civil Fórum, mint ernyőszervezet által  a Diabétesz Klub 

részére kért támogatást javasoljuk 96 500,- Ft összegben megadni.   
3. Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében „Klubkarácsony” 

rendezvényre kért támogatást, javasoljuk megadni 120 000,- Ft összegben. 
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4. Szentgotthárd Énekegyesület Karácsonyi hangversenye, 30 éves Jubileumi 

megemlékezése programra  kért támogatást.  275 000,- Ft támogatást javasolunk 

adni. 

5. Őrnyék Hagyományőrző Egyesület gasztronómiai bemutatóhoz kért támogatást 

javasoljuk 144 500,- Ft megadni.  

6. Hármashatár Baráti Kör „Hagyományos Márton napi rendezvény Farkasfán”-re 

programra kér támogatását 100 000,- Ft  

 

Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

7. Rábafüzesért Egyesület őszi programjaira  kért támogatást. 160 000,- Ft  

támogatást javasoljuk megadni. 

8. Farkasfa Jövőjéért Egyesület  Idősek Napja és Mikulás programra kért támogatást.  

300 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.  

9. Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat Adventi és karácsonyi 

programokra kért támogatást, javasoljuk megadni 200 000,- Ft-ot. 

10. Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő Hagyományőrző Egyesület Idősek 

karácsonya programra kért  12 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni.  

11. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi, karácsonyi 

programra kért támogatást 300 000,- Ft összegben javasoljuk megadni.  

 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Harmónia Egészségvédő Kör 108 000,- 

Diabétesz Klub 96 500,- 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 144 500,-  

Szentgotthárd Énekegyesület 275 000,-                

Őrnyék Hagyományőrző Egyesület   100 000,- 

Hármashatár  Baráti Kör 120 000,- 

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére 

összesen: 849 500,- 

Rábafüzesért Egyesület 160 000,- 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 300 000,- 

Szentgotthárd Zsida- Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzat 

200 000,- 

Szentgotthárd-Jakabházi Faluszépítő 

Hagyományőrző Egyesület 

12 000,- 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi 

Önkormányzat 

300 000,- 

Városrészi Alap és egyéb programkeret terhére 

összesen: 
972 000,-  

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 10.  

      Tisztelettel: 

       Cziráky László 
                                                                           SZCIF elnök 
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Tárgy: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd megüresedő 

álláshely betöltés iránti kérelem 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő-testület felé (1. sz. melléklet). Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy döntött, hogy az intézményekben az év közben 

megüresedő álláshely betöltését a Testület elé kell terjeszteni, jelen előterjesztést ez indokolja. 

 

Az intézmény vezetője a mellékelt kérelemben a nyugdíjba vonuló gépkocsivezető álláshelyét 

szeretné betölteni. Az intézményvezető a feladatellátás fontossága miatt kéri a Képviselő-

testületet, hogy 2019. november 01. időponttól megbízási szerződéssel történő 

foglalkoztatással (a már nyugdíjban lévő volt gépkocsivezető tovább alkalmazásával) 

betöltse az álláshelyet. 

 

Az intézmény nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma változatlan marad. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy 2019. november 01. időponttól megbízási 

szerződéssel foglalkoztatassa a már nyugdíjban lévő volt gépkocsivezetőt továbbá és javasolja 

a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának is, hogy 

az intézmény a gépkocsivezető álláshelyet 2019. november 01. időponttól a fenti 

konstrukcióban töltse be. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester  

      Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 27. 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ  

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

Üsz: 131-1/2019. 

      Tárgy: Megüresedett álláshely betöltésének  

engedélyeztetése 

 

 

Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal  

Képviselő Testület  

Huszár Gábor Polgármester Úr! 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Városi Gondozási Központ intézményvezetőjeként a 23/2018. számú Képviselő Testületi 

határozat 3. pontja alapján az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz:  

A Városi Gondozási Központban a Támogató Szolgálat szakfeladaton 1 fő 

gépkocsivezetőnek 2019. október 27-vel felmentéssel, nyugdíjbevonulás miatt megszűnik 

a közalkalmazotti jogviszonya.  

A munkavégzés alóli felmentési időszaka: 2019.08.28-tól, 2019.10.27-ig tart.  

 

Az előzőekben leírt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Polgármester 

Urat, engedélyezzék az intézmény részére az 1 megüresedett gépkocsivezető munkakörű 

álláshely betöltését, 2019. november 01-től megbízási szerződéssel történő foglalkoztatással, 

a volt gépkocsivezető alkalmazásával.  

A fogyatékkal élő, valamint az időskorú ellátottak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében 

a fenti időponttól a megüresedett álláshely betöltése sürgős és halaszthatatlan.  

 

Szentgotthárd, 2019. 07. 24. 

 

       Tisztelettel 

 

 

        Fábián Béláné  

        intézményvezető 
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Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 

rendszeres anyagi segítséget.  

 

 

AZ IDEI FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZÁS 

 

2019. szeptember 2-án tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felhívását, a felsőoktatási hallgatók számára a 2020. évi fordulóról. A 

kiírást az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 

 

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, 

hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójában a települési 

önkormányzatok csatlakozása az előző évekhez hasonlóan a pályázati fordulóhoz egyúttal a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő 

csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 

rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás,  

- és a felsőoktatási intézményi támogatás.  

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 

települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 20.§ (5) bek. szolgál. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) 

bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A 

Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény „lakóhely” fogalmának 

feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyával tud igazolni.) 
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Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű (a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 

intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot az EPER-Bursa 

rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint 

illetékes települési önkormányzat hivatalánál benyújtani. 

 

A települési önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat 

visszaküldése önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 02. (postabélyegző). 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2019. október 04-

ig kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 

 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2019/2020. tanév második féléve és a 2020/2021. tanév első féléve); 

 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév, és a 2022/2023. tanév). 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 

tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 
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A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 

kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2019. december 

05. A települési önkormányzat 2019. december 09-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 

helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –

Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 

döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

 

Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet, 

egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az 

ösztöndíjban  támogatottak  létszámát az Önkormányzat határozza meg „A” típusú és 

„B” típusú pályázat esetén is. 

 

 

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előző évektől eltérően, a 

következő időszak jelenleg még nem ismert ülés időpontjai miatt - jelen ülésen dönt a 

támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről is.  A támogatás 

fedezetét a 2020. évi költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 

 

Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  kizárólag az „ A” típusú pályázatot benyújtott diákokat, 

a már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta,  évek óta  összesen 10 főt. A támogatás 

mértéke éveken keresztül 1.000,- Ft/fő/hó - 2.000,- Ft/fő/hó volt, majd 4.000,- Ft/fő/hó, 2015. 

évtől 5000,- Ft/fő/hó. Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma: 

         2018. év  10 fő 

         2017. év  10 fő 

         2016. év  12 fő  

         2015. év  13 fő 

         2014. év  13 fő 

         2013. év  11 fő 

         2012. év   12 fő 

2011. év   14 fő 

2010. év   14 fő 

2009. év   14 fő 

 

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt  években  

Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből  10 főt 

támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014-től 4.000,- Ft/hó/fő 

összeggel, 2015-től pedig 5.000,- Ft/hó/fő összegű támogatást kaptak a pályázók. 

 

A csatlakozás előtt idén is megfontolásra ajánljuk az alábbiakat: 

 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 

igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 

pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak segítségével; 

 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg. 

 azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló 
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tanulók, akiknek ez a kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

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

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 02. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában összesen ……. 

(javaslat: 500.000,-)…………… Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 

2020. évi költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén  .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban, 

 a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban. 

Határidő : 2020. december 05. 

Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

4.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok 

elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2020. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 

              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

 

„B” variáció 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 03. 
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                    dr. Gábor László 

                                                                                            Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomására 

eszköz beszerzése 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. októberi ülésén a 

216/2018. számú határozatában döntött 3.589.800 Ft értékben a Rendelőintézet részére 

röntgengép beszerzéséről. 

Miután az eszköz beszerzésére más módon oldódott meg (a kórház magára vállalta a 

költségeket!), ezért az összeg a 2019. évi költségvetés tartalékai között szerepel. 

Ugyanakkor a Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomásán szükségessé vált egy mellkas 

kompressziós készülék beszerzése. A készülék életeket menthet. Szívleállás esetén a betegre 

helyezve végzi a mellkasi nyomásokat. A másodpercek alatt felszerelhető berendezésnek 

köszönhetően biztosított a folyamatos, egyenletes kompresszió, ráadásul menet közben a 

mentőautóban is használható. Segítségével felszabadul egy ember munkája, aki így más 

módon közreműködhet a mentésben. A készülék értéke 9.900 euro+9% Áfa, ami kb  

3 507 075 Ft (325 Ft/Euro). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti készülék beszerzésének támogatására és a helyi 

Mentőállomás részére adományként átadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul egy mellkas 

kompressziós készülék beszerzéséhez, melyet adományként a Szentgotthárdi Mentőállomás 

részére átad. A beszerzéshez 3.507.075 Ft támogatást nyújt. 

Fedezete: 2019. évi költségvetés tartalék 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 22. 

        Huszár Gábor   

        polgármester                         

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata TEÁOR szám bővítése 

(törzskönyvi nyilvántartás) 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a változásokat a 

költségvetési szerv okiratában is módosíttatni kell az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően. Az okiratoknak tartalmaznia kell az ellátandó, 

és a kormányzati funkció szerint besorolt közfeladatok, szakmai alaptevékenységek 

megjelölését, kormányzati funkció kódját.  

Szentgotthárd Város Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett, közhiteles 

nyilvántartásban a beérkezés időpontjától adatváltozásként (bővítés) bejegyeztetnénk a 8413 

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése TEÁOR számot. 

 Annak érdekében, hogy a feladatot jogszerűen elláthassuk, illetve az állami finanszírozást –

pályázati pénzt -  leigényelhessük szükséges az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába 

felvetetni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján 

az önkormányzat törzskönyvi adatai közé felveszi a 8413 Üzleti élet szabályozása, 

hatékonyságának ösztönzése TEÁOR számot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 11. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás működése  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. áprilisi ülésén foglalkozott a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási társulás 

tájékoztatójával (1. számú melléklet).  

 

Emlékeztetőül az áprilisi ülésre készült előterjesztésből és testületi határozatból: 

 
Az előterjesztéshez csatolt levél szerint a Társulás a Társulási Megállapodás V/1. pontjában megállapított 

beruházási önrész megszüntetését, illetve a működési hozzájárulás módosítását kezdeményezi. A hozzájárulás 

mértéke 600,- Ft/fő/év volt, amely 100,- Ft/fő/év működési hozzájárulásból és 500 Ft/fő/év beruházási önrészből 

tevődött össze. A Társulás 2017. november 21. ülésén az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 2018. január 01-től 

történő megszüntetését javasolta a tagönkormányzatoknak. Mivel a fenti határozatot az önkormányzatok nem 

hozták meg egységesen, 2018. évtől az 500,- Ft/fő/év beruházási önrész fizetési kötelezettség a mai napig fennáll. 

 

A Társulási Tanács 2019. február 21-én megtartott ülésén hozott 5/2019. (II.21.) TT számú határozatában 

javasolja a tag önkormányzatoknak elfogadásra, hogy 2020 január hó 01. napjától az 500,- Ft/fő/év beruházási 

önrész fizetési kötelezettség szűnjön meg. 

 

A Tanács a Megállapodás fentiek szerinti módosítása esetén valamennyi tagönkormányzattal pénzügyi 

megállapodást kíván kötni a 2017-2019 évre felhalmozott tartozások megfizetésének mérséklésére. Ennek 

feltétele a beruházási önrész fizetési kötelezettség eltörléséről szóló képviselő-testületi határozat meghozatala. 

 

2018. februárjában ugyanezt a témát már tárgyaltuk a Társulási Tanács akkori levele alapján, ennek alapján 

2018. február 28-án ezt a határozatot hoztuk: 

„32/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

… 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társulás az 

önkormányzatok által fizetett 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 2017. január 01-től történő befizetésétől 

eltekintsen, illetve az önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összege 2018. január 01-től 100,- 

Ft/fő/év legyen.”  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tehát 2018-ban teljesítette a Társulási Tanács kérését. Az előtt értetlenül 

állunk, hogy voltak önkormányzatok, amelyek nem hoztak meg olyan döntést ami fizetési kötelezettség alól 

mentesítette volna őket (szerencsésnek tartanánk ha a Társulás tagjaként megtudhatnánk, mely 

önkormányzatokról van szó, hogy mi is esetleg megkereshessük őket és szükség esetén akár segítséget is 

nyújthassunk nekik ebben az ügyben), azt viszont nem érezzük igazságosnak, hogy emiatt annak is el kell 

szenvednie negatív következményeket, aki teljesítette a Társulási Tanács kérését.  

Azt is aggályosnak tartjuk, hogy miért tartozhatunk 21 millió Ft beruházási önrésszel akkor, amikor 

Szentgotthárdon hosszú évekkel ezelőtt befejeződött a Társulás beruházása, amíg az tartott, addig pontosan 

fizettük az előírt összeget – egyáltalán: most milyen beruházások finanszírozására kellene fizetnünk ekkora 

összeget – azt gondoljuk, hogy erről is a Társulási Tanácstól kellene információkat kapnunk.  

 

Ezt követően az alábbi határozatot fogadta el a Képviselő-testület: 
„78/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 5/2019. (II.21.) számú 

határozatában foglaltak kapcsán a következő döntést hozza: megerősíti a 32/2018. számú 

képviselő – testületi határozat 2. pontjában írottakat, vagyis: Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társulás az önkormányzatok 
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által fizetett 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 2017. január 01-től történő befizetésétől 

eltekintsen, illetve az önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összege 2018. 

január 01-től 100,- Ft/fő/év legyen. Ha a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa követeli a levelében jelölt 21.712.800 Ft 

„beruházási összeg” megfizetését, akkor kérni kell annak részletes kimutatását, hogy azt 

milyen beruházás finanszírozására kívánják fordítani.” 

 

Ez a határozat nem megfelelő a Társulás számára, mivel véleményük szerint minden tagnak 

ugyanazt a határozatot kell produkálnia, ezért újból a Képviselő-testület elé terjesztjük az 

elvárt szövegezéssel. Ezzel együtt a Vas Megyei Kormányhivatalt is megkereste a Társulás, 

hogy a hivatal is segítsen abban, hogy az olyan önkormányzatok is fogadják el a határozat 

általuk kért szövegét, amelyek ebben a kérdésben már határoztak. A Kormányhivatal egy e-

mailben is kérte, hogy ezt a határozatot fogadjuk el hiszen a szabályzatok szerint egy ilyen 

határozat csak akkor lesz érvényes, ha mind a közel 200 önkormányzat ugyanazt a 

szövegezésű határozatot hozza meg.  

Változatlanul fenntartjuk mindazt amit az áprilisi előterjesztésben írtunk aminek a lényege, 

hogy mindez nincsen jól így – a választások után polgármesteri szinten kell ezekről a 

felmerült kérdésekről  tárgyalni a Társulással.  

 

Most azonban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntést meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanács 5/2019. (II.21.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően, hogy a tag 

önkormányzatoknak a Társulási Megállapodás V/1.1 b) pontjában rögzített 500 Ft/fő/év 

beruházási önrész fizetési kötelezettsége 2020. január hó 1. napjától szűnjön meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 18.        

  

         Huszár Gábor  

              polgármeste 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. 09 .19- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  11. § 

(1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – 

a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési 

terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. 

 

A Vksztv. 11 § (2). bekezdése értelmében a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 

víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a 

VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős 

önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét 

képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai 

követelményeiről  szóló 61/2015.(X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1) 

bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 

rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére  jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-

rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni. 

 

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, 

melyet a szükséges mellékletekkel, önkormányzatunk részére megküldött a képviselő testület 

elé terjesztés és jóváhagyás érdekében (1. számú melléklet). A tervezetek előkészítésénél, az 

előző évek alapelvei mellett, figyelembe vették a Hivatal tájékoztatását, miszerint a GFT II. és 

III. ütemébe tervezésre kerülő feladatok között kérik megadni a víziközmű rendszerek azon 

rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati 

díjak nem nyújtanak fedezetet, az ágazat jövőbeni forrásigényének megismeréséhez. Ezekhez 

a tervekben minden esetben pályázati forrásigény került feltüntetésre. A Vksztv. 11. § (4) 

bekezdése értelmében a kézhezvételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadására.  

Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2), (3) bekezdése alapján a képviseletre jogosult 

önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési 

határidőt biztosít.  Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta. 

 

A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ Zrt-nek, a beruházási 

terv benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A 

VASIVÍZ Zrt. ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy a testületek által 

elfogadott GFT-k mindkét tervrészét, a szolgáltatási területére  vonatkozóan, együttesen 

nyújtja be a Hivatalhoz. Ehhez meghatalmazás csatolása szükséges ( 2. számú melléklet). 

melynek ki kell terjednie a beruházási tervrész készítésére, a MEKH-hez történő benyújtására 

és a hatósági eljárásban való képviseletre. A MEKH csak eredeti meghatalmazást, vagy annak 
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a hitelesített másolatát fogadja el, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott fél aláírásával 

egyaránt el van látva. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az önkormányzatunk tulajdonában levő szentgotthárdi V049 (56,2 % tulajdoni 

hányad) ivóvízellátó és S021 (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó  vízi közművekre 

vonatkozó, mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalni,  elfogadni, 

továbbá a beadásához szükséges  Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírásához szükséges 

meghatalmazáshoz hozzájárulni szíveskedjenek.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  

melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírására.  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt 

Gördülő Fejlesztési Terveket az alábbi módosításokkal elfogadja és meghatalmazza 

Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) 

aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 21. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                            Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 



 

 
113 

1. számú melléklet
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1. számú melléklet 
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1. számú melléklet 
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1. számú melléklet 
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          2. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Huszár Gábor (szül.: Körmend, 1959. nov. 07 an.: Horváth Anna Mária)  

Szentgotthárd Apáti u 8. alatti lakos, Szentgotthárd város polgármestere, mint a V049 jelű 

ivóvízellátási rendszer és az S021 jelű szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer ellátásért 

felelős tulajdonos önkormányzat(ok) képviselője meghatalmazom a VASIVÍZ Vas megyei 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 Szombathely, 

Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési tervek beruházási 

tervrészét összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 

Hivatalhoz jóváhagyásra és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az 

ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben a jelen okirat aláírásával kijelentem 

azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek) felújítási, pótlási valamint beruházási tervrészeiben 

foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek.  

Kelt: Szentgotthárd 2018. szeptember 19. 

 

       __________________________ 

                    Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

                                                                                                meghatalmazó 

 

 

A megbízást elfogadom. 

  

Kelt: Szombathely, 2019. augusztus 

 

       __________________________ 

       Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 

                   VASIVÍZ ZRt. 

                   meghatalmazott 

       

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.       2. 

Név: .................................................  Név: .................................................. 

Aláírás: …........................................  Aláírás: ….......................................... 

Lakcím: ............................................  Lakcím: .............................................. 

Szig.szám: …....................................  Szig.szám: …...................................... 
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Tárgy: Átemelők tulajdonba vétele, átadása üzemeltetésre 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. május 30-i ülésére 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 1.§.c) pontja 

szerint a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves 

ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű-

szolgáltatási feladatok elvégzéséről. A Vasivíz ZRt. és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

között létrejött bérleti – üzemeltetési szerződés szerint a víziközmű vagyontárgyak 2013. 

január 1-től az ellátásért felelősök tulajdonában vannak, az üzememeltetés pedig a Vasivíz 

ZRt. feladata. 

 

Így van ez a Szentgotthárd területén található szennyvíz-átemelők többségével is. Azonban 

két olyan szennyvízátemelőről is tudunk, amelyek működnek, azonban nincsenek a Vasivíz 

ZRt-nek átadva üzemeltetésre. Ennek oka, hogy a 2013-as vagyonátadáskor az egyik nem 

önkormányzati tulajdonban volt, a másik pedig nem szerepelt az akkori nyilvántartásunkban.  

A szóban forgó egyik átemelő a gimnázium területén található, a másik pedig a Füzesi úton a 

1612 hrsz-ú Szentgotthárdi Ipari Park Kft. területén és tulajdonában van. 

Mindkét átemelő esetében a biztonságos üzemeltetés és a fent hivatkozott törvényi előírásnak 

való megfelelés csak akkor biztosítható, ha az erre szakosodott cég üzemeltetésébe kerülnek. 

A SZIP Kft. ügyvezetője 2019. júniusában jelezte a területén lévő szennyvíz-átemelők hibáját 

(1. számú melléklet) és kezdeményezte a tulajdonjog átruházását. 

A Vasivíz ZRt. eddig is ellátta a vis maior események elhárítását a szóban forgó átemelők 

üzemelése érdekében, azonban fontos lenne, ha a folyamatos üzemelést biztosító műszaki 

feltételek is adottak lennének.  

Az 1612 hrsz-on lévő, Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tulajdonában álló szennyvíz-átemelő 

esetében azt először a 100%-os önkormányzati tulajdonú Szentgotthárdi Ipari Park Kft-től 

önkormányzati tulajdonba kell átvenni, majd az így önkormányzati tulajdonba került átemelőt 

önkormányzatunk tudja üzemeltetésre átadni a szolgáltatónak. Emellett kezdeményezzük a 

gimnázium területén található átemelő üzemeltetésre történő átadását is a Vasivíz ZRt-nek. 

Az átemelők műszaki felülvizsgálatát a Vasivíz Zrt. szakemberei elvégezték, ahol 

megállapításra került, hogy mindkét átemelőnél a folyamatos és biztonságos üzemelésük 

érdekében időszerű már a felújítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzése. A szükséges 

felújítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzésére a szolgáltatási díjban képződő víziközmű-

használati díj nyújtana fedezetet. Az átadás - átvétel folyamatáról folyamatosan egyeztetünk a 

Vasivíz Zrt. szakembereivel. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az előterjesztés tárgyát képező két szennyvíz-átemelők üzemeltetése jelenleg nem része a 

Vasivíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződésnek. Ennek megfelelően azok folyamatos 

karbantartása sem történik meg, ami az átemelők folyamatos állagromlásával jár.  

 

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

feltételek?  
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A két átemelő műszaki felülvizsgálatát a szolgáltató szakemberei elvégezték, az átadás-

átvételhez szükséges felújítási-rekonstrukciós munkálatok elvégzésére a szolgáltatási díjban 

keletkező használati díj fedezetet nyújt, az üzemeltetéséről és ehhez szükséges költségek 

viseléséről az átadás-átvétel után szolgáltató Vasivíz Zrt. fog gondoskodni. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Az átemelők szakszerű üzemeltetéséhez a szolgáltató Vasivíz Zrt. bevételei, az üzemeltetés 

során felmerülő felújítási-rekonstrukciós munkálatok elvégzésére pedig a szolgáltatási díjban 

keletkező használati díj nyújtanak majd fedezetet.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az átadás-átvétellel kapcsolatos költségek nem lesznek teljes körűen elszámolhatóak a 

használati dj terhére.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szakszerű üzemeltetés hiánya, illetve az elmaradó felújítási-rekonstrukciós feladatok 

elmaradása miatt folyamatos üzemzavarok léphetnek fel az átemelők működésében és nem 

tudjuk biztosítani az érintett létesítmények szennyvíz-elvezetését. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogató döntés esetén a tulajdonjog változás, illetve a szolgáltatóval kötött bérleti-

üzemeltetési szerződés módosításának adminisztrációját el kell végezni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a szennyvíz-átemelők 

tulajdonba vételével és üzemeltetésbe adásával kapcsolatos döntésük meghozatalát. 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a jelenleg a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tulajdonában lévő szentgotthárdi 1612 hrsz.-ú ingatlanon 

található szennyvízátemelő térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével és egyúttal 

kezdeményezi az átemelőnek a vizíközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. részére történő 

üzemeltetésbe adását.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete kezdeményezi az 

önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 1376/2. hrsz.-ú ingatlan területén található 

szennyvízátemelőnek a vizíközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. részére történő üzemeltetésbe 

adását.  

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szennyvízátemelők üzemeltetésre történő átadásával kapcsolatos bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

               Huszár Gábor polgármester 
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Szentgotthárd, 2019. szeptember 09. 

              
 Doncsecz András 

 városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: A Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése és a tó strand 

villamos-energia ellátása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 9-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése 
 

Az előzetes egyeztetéseket követően a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a 

TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. 

pályázatra horgászturisztikai projektet tervez benyújtani. A fejlesztések célja, hogy a 

megújításra kerülő horgászturisztikai helyszínek és környezetük az idelátogatók rekreációs 

igényeit minél jobban kiszolgálják, rendezettebb körülményeket biztosítsanak a szabadidő 

aktív eltöltéséhez. A beruházások elősegítik az érintett területeken a településkép javítását, és 

a térségben élő lakosság, valamint az odaérkező turisták rekreációs lehetőségeinek bővülését. 

Az egyes tavak turisztikai fejlesztéseinél átfogó vezérelv volt: a megközelítés és a parkolási 

lehetőségek fejlesztése, a környezeti állapot megóvása, az élményteli időtöltés biztosítása a 

nem horgászó családtagok részére (játszóterek, fedett rendezvényterek, tűzrakók), információ-

hordozó felületek elhelyezése. Kiemelt cél még, hogy a mozgásukban korlátozottak számára 

is - hiánypótló módon - megfelelő horgászállások kerüljenek kiépítésre több horgásztónál. A 

projekt fontos részét képezi a marketing tevékenység is, melynek célja a fejlesztés 

eredményeinek és a vasi vizek vonzerejének bemutatása.  

 

Jelen pályázati konstrukcióban a Máriaújfalui Hársas-tó (Szentgotthárd, 0596/20 hrsz) 

környezetét kívánják fejleszteni, figyelembe véve a 2019. szeptember 02-án tartott helyszíni 

bejáráson elhangzott helyi fejlesztési javaslatokat, igényeket. A projekt jelenleg tervezés alatt 

áll, de a rendelkezésre álló információk alapján elkészült egy költségbecslés, mely tartalmazza 

a főbb elképzeléseket (1. sz. melléklet). A tervek között szerepel zsindelytetős és támlás 

padok kihelyezése, ehhez kapcsolódó tereprendezés, terület előkészítés, melynek célja  hogy  

a rendezett terület megfeleljen a telepítendő kültéri elemek kihelyezéséhez szükséges 

terepviszonyoknak. Továbbá tó környéki kavicsos sétány felújítása, füvesítés; gyepfelújítás. A 

meglévő játszótéri elemeket kiegészítenék egy rönkfából készült toronnyal, ahhoz kapcsolódó 

csúszdával és kétállású hintával, a homokozó fölé 2 különálló napvitorlát helyeznének el. 

Mozgáskorlátozott horgászstég, fedett kerékpár tároló, valamint újabb tűzrakóhelyek és 

hulladéktárolók is részei a projekt költségvetésének. A projekt összköltségvetése bruttó 

26.695.400,- Ft. 

 

A Szövetség a pályázat benyújtásához önerőt és pénzügyi támogatást nem igényel az 

Önkormányzattól, kizárólag partneri együttműködést várnak segítségül. Továbbá a 

fejlesztések megvalósítása esetén a létrehozott kültéri elemek állag megőrzésében, 

fenntartásában számítanak az Önkormányzat támogatására. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 20. A projekt javaslat benyújtásához 

szükséges az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (2. sz. melléklet). 

 

 

II. Hársas-tó strand villamos-energia ellátása 

 
A Hársas-tó strand villamos energia ellátásának kiépítése is részét képezheti a Megyei 

Horgásszövetség által benyújtandó pályázatnak.  
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Az áramszolgáltatóhoz ez év júniusában előzetes igénybejelentést nyújtottunk be a Hársas-tó 

strandjához 3x16 A teljesítményű villamos-energia biztosítására. Az áramszolgáltató a 

bejelentésünkre 2019. július 09-én küldött egy írásbeli tájékoztatást, amely alapján az igényelt 

teljesítményt a városrész Hársas-tó felöli végén lévő légvezeték hálózatának végoszlopáról 

tudná biztosítani. Ehhez a végoszlophoz legfeljebb 15 méterre új fogyasztási mérőhelyet kell 

kialakítani, amelyből földkábellel lehetne rácsatlakozni a légvezeték hálózatra. Az 

áramszolgáltató részére kisfeszültségre történő csatlakozás esetén csatlakozási alapdíjat kell 

fizetni, amelynek összege 30 A-ig díjmentes, felette 3600,- Ft/A + ÁFA, jelen esetben 

57.600,- Ft + ÁFA. A mérőhelyet erre jogosult szakvállalkozóval kell kiépíttetni. 

 

Az így kiépített új mérőhelytől pedig 840,00 fm hosszúságú méretlen földkábellel lehetne 

eljuttatni a villamos-energiát a strandhoz, amelyre tervezői árajánlatot, illetve költségbecslést 

kértünk, amely alapján kiépítés várható költsége a tervező által javasolt földkábel 

keresztmetszete figyelembe vételével (4x240) bruttó 13,3 mFt. A tervezés költsége pedig 

920,- e Ft + ÁFA, a tervezési díjon felül várható járulékos költségek pedig legfeljebb 780,- e 

Ft + ÁFA. A járulékos költségek a tényleges nyomvonal függvényében változhatnak 

(csökkenhetnek) pl.: a terület természetvédelmi besorolása, művelési ágának függvényében. A 

tervezői költségbecslés alapján a megvalósítás költsége összesen bruttó 15,5 Ft lenne. A 

tervező által javasolt nagyobb keresztmetszetű kábel (4 x 240) az esetleges fejlesztésekhez 

szükséges energiaigények biztonságos kielégítésére szolgálna a jövőben, (vagyis nemcsak a 

strandnál működő vállalkozást tudná ellátni villamos energiával) amely viszont teljesen 

ellentétes a Hársas-tó esetében eddig gyakorolt a koncepciónkkal, azzal hogy a tó 

természetközelségét meg kell őrizni. A kisebb keresztmetszetű földkábellel (4x150) történő 

kiépítés várható költsége mindösszesen bruttó 14,00 millió Ft lenne. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért, a kisebb keresztmetszetű földkábelt 

választva, a Hársas-tó strand villamos energia ellátásának kiépítése is belekerülhet a 

Megyei Horgásszövetség I. pontban meghatározott pályázati projektjébe. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Jelenleg a strand területén működő büfé villamos-energia ellátását benzinmotoros 

áramfejlesztővel biztosítják, amely egyrészt környezetszennyező, illetve nem illik egy 

ilyen csodálatos természeti környezetbe, másrészt zavarja a tóhoz érkező pihenni 

vágyó vendégeket. Az is igaz, hogy ez egy évben legfeljebb június közepétől 

augusztus végéig üzemel, a közte lévő időben teljességgel kihasználatlan.  

 

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

feltételek?  

Támogató döntés esetén a megvalósításhoz szükséges forrás a projektből biztosítható. 

 

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

A Hársas-tó áram kiépítése további olyan fejlesztési lehetőségeket indukálhat a 

jövőben, amelyek ellentétesek azzal a jelenlegi koncepcióval, hogy a tó érintetlen 

szépségét megőrizzük.   

 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 
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Nem épül ki a strandhoz a villamos-energia ellátás és továbbra is az eddigiek szerint 

aggregátorral oldják meg az áram termelését, amely a vendégek nyugalmát zavarhatja. 

 

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

A pályázat összeállításában közreműködés, támogató döntés esetén – a Megyei 

Horgászegyesület partnerségében – meg kell valósítani a fejlesztést. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

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

előterjesztésben meghatározottak szerint a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége pályázatot nyújtson be - együttműködve Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával - a „Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése” néven a „Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 

kódszámú pályázati felhívásra a szentgotthárdi 0596/20 hrsz-on található Hársas-tó 

fejlesztésére vonatkozóan.  

Egyetért továbbá azzal is, hogy a pályázati projekt tartalmazza a Szentgotthárd 

0596/20.- hrsz-ú ingatlanon lévő Hársas-tó strandjának a közüzemű 

villamosenergia-hálózatra történő csatalakoztatásának földkábellel történő 

kiépítését is. 

Egyúttal felhatalmazza Huszár Gábor Polgármester Urat a 2. sz. melléklet szerinti 

Tulajdonosi nyilatkozat aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 10. 

                                                                                                        Huszár Gábor 

                                                                                                         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.számú melléklet 
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2.számú melléklet 

Tulajdonosi nyilatkozat 

Alulírott Huszár Gábor polgármester, Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 

Szentgotthárd Széll K. tér 11.) képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem: 

- a Máriaújfalui Hársas-tó Szentgotthárd, 0596/20 hrsz-ú területű ingatlan tulajdonosa 

1/1 arányban Szentgotthárd Város Önkormányzata, melynek halgazdálkodási 

haszonbérlője 2016. január 01-től - 2030. december 31-ig a Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetsége (9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.).  

 

- a fenti ingatlanon az Önkormányzat engedélyezi, hogy a Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetsége horgászturisztikai fejlesztéseket valósítson meg.  

 

- az Önkormányzat hozzájárul és minden lehetséges eszközzel elősegíti a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által - a TOP-1.2.1-15-VS1. számú pályázati 

projekt keretében - benyújtani tervezett horgászturisztikai projektet a Hársas-tó 

vonatkozásában.  

 

- az Önkormányzat engedélyezi a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

(9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz) részére, hogy a projekt megvalósítása és 5 éves 

fenntartása keretében az 1. pontban megjelölt területen kültéri elemeket (pad, asztal, 

tábori illemhely, szalonnasütő, rendezvénytér...stb) helyezzen ki és működtessen. A 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége (9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz) 

köteles a kültéri elemek kihelyezésével járó hatósági, engedélyezési eljárásokat 

betartani.  

- az Önkormányzat hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az ingatlant érintő, a támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetsége aktiválja 

 

- az Önkormányzat biztosítja, hogy a fenti ingatlan a projekt ideje alatt és az azt követő 

kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 9. 

                                     Huszár Gábor   

                                     polgármester 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: ___________________________ 

 

Lakcím: ________________________ 

 

Aláírás: _________________________ 

 

 

 

Név: ___________________________ 

 

Lakcím: ________________________ 

 

Aláírás: ______________________ 
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Tárgy: Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 

 

Megjelent a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, TOP.1.4.1-19 kódszámú 

pályázati felhívás. Célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz 

való hozzáférés javítása az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében. 

Meglévő bölcsőde esetén a férőhelyek – legalább egy csoportszobával való – bővítése 

támogatható, ezen belül felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés szerepel az 

elszámolható költségek keretében. Új férőhely létrehozását vagy férőhelybővítést nem 

tartalmazó projektek nem támogathatók. 

 

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között – többek között – lehetőség 

van még: 

 eszközbeszerzésre, beleértve: a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari 

játékok; játéktároló), eszközök a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan;  

 udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása; 

 parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése kialakítása. 

 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás formája 100 % vissza nem térítendő 

támogatás.  

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 

 

A pályázatot 2019. október 31-ig lehet benyújtani.  

 

 

A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 

 

A bölcsőde épülete a városi óvoda épületével közös ingatlanon helyezkedik el. Az 

intézményterület elkerített, belső úthálózat kiépített, aszfalt burkolattal ellátott. A bölcsődei 

épület teljes közműellátottságú, a hőenergia távhőszolgáltatással biztosított. Az épület 

lapostetős, téglablokkos tartószerkezetű, a 70-es években készült. Az épület 4 nevelési 
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egységet foglal magába, amelyek önálló működési feltételekkel rendelkeznek. Ebből 3 

egységet használ a bölcsőde, 1 egységet pedig az óvoda. 

2013-ban az NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0004 projekt támogatása segítségével és jelentős 

önkormányzati hozzájárulással megvalósuló, több mint 100 millió Ft-os beruházás során az 

épület teljesen megújult (új burkolatok, nyílászárók, újjáépült vizesblokkok, 

akadálymentesítés, hő- és tetőszigetelés, fűtés és elektromos hálózat korszerűsítés, napelemek, 

akadálymentesítés). A fejlesztés eredményeként a férőhelyek száma 54-ről 68 főre 

emelkedett. Jelenleg a Bölcsődében 3 egységben, 5 csoportszoba szolgálja a gyermekek 

napközbeni ellátását, illetve egy csoportszobát tornaszobaként használ az intézmény. 

 

Jelen pályázat keretében lehetőség nyílna a bölcsődében új férőhelyek kialakítására, az 

előzetes egyeztetések - intézményvezetés, városüzemeltetés, műszaki tervező, pályázatíró - 

alapján az alábbiak szerint:  

 Szakmai szempontok figyelembevételével az új férőhelyeket/új csoportszobát a most 

tornaszobaként használt csoportszobában terveznénk kialakítani. Ehhez szükséges a 

helyiség belső felújítása: padozatcsere hőszigeteléssel, ajtó cseréje, előtér felújítása, 

mert ezekre a 2013-as felújítás során nem kerülhetett sor. A helyiség méretei alapján 

(40,51 m2) 13 új férőhely (= 68 fő meglévő + 13 fő új férőhely) vállalható. A 

csoportszoba berendezéséhez szükséges új bútorok, eszközök beszerzése is feladat a 

projektben. 

 Új mozgásfejlesztő szoba (tornaszoba) kialakítására hozzáépítéssel történne, erre az 

épület nyugati irányú, az eddigi szerkezetet követő, láncszerű bővítéssel van lehetőség. 

A kb. 72 m2-es bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba, takarítószer tároló 

kapna helyet, meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdó és közlekedő 

kerül kialakításra.  

 Két babakocsi és gyermek kerékpár tároló, valamint egy közlekedő helyiség – a 

láncszerű épületen való átjárás könnyítésére - a légudvarokból történő leválasztással 

alakítható ki. (Az akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó és 1 db parkolóhely az 

NYDOP projektben kiépült.) 

 

A projekt keretében egyéb elmaradt felújítási és átalakítási munkákra is sor kerülhet: 

 gyermek WC és kézmosó kialakítása tároló helyiségből a játszóudvari bejáratnál, 

a szélfogóból nyílóan, a játék közbeni tisztálkodás megkönnyítésére, 

 tárgyaló helyiség kialakítása a jelenlegi mosoda-szárító helyiségből, közösségi 

teremként a gondozóknak, személyzetnek, 

 mosoda áthelyezése a jelenlegi zuhanyzó helyiségbe, zuhanyzó kialakítása a 

mosdóban, 

 árnyékolók (redőnyök) a csoportszobák ablakaira, teraszajtókra, 

 tűzjelző rendszer kiépítése, 

 játszóudvar fejlesztése (játékok, meglévő játékok alá pl. gumiburkolat, járdák 

felújítása), 

 udvari csapadékvíz-elvezetés kiépítése, 

 térkövezés végig (az óvoda előtt) egészen a főbejáratig 

 parkolóhelyek kialakítása a főbejáratnál. 
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A fenti módon összeálló projektterv mindösszesen bruttó 153.540.462,- Ft-os projekt 

költségvetéssel valósulhat meg, a projekt felhívásban foglalt százalékos korlátokat is 

figyelembe véve, műszaki oldalon tervezői költségbecslésekkel kalkulálva. A főbb 

költségtételek az alábbiak: 

 

- bővítés (tornaszoba, tároló, mosdó, sószoba; közlekedő, babakocsi tárolók építés 60-

70 m2): bruttó 63.563.500,- Ft 

- felújítás (csoportszoba; előtér, tárgyaló, mosoda, gyerek kézmosó, gyermekmosdó a 

tornaszobához, árnyékolás; tűzjelző rendszer): bruttó 38.036.500,- Ft 

- eszközbeszerzés (új csoportszobába bútorok, berendezési tárgyak; tornaszobába; 

udvari játékok): bruttó 6.532.072,- Ft 

- udvar, játszóudvar (járdák, csapadékvíz-elvezetés): bruttó 9.525.000,- Ft 

- főbejárathoz 14 db parkolóhely, útfelújítás- térkövezés: bruttó 20.320.000,- Ft 

- a projekt megvalósításához szükséges egyéb járulékos költségek (engedélyes és 

kiviteli tervezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, közbeszerzési eljárás, 

közbeszerzési szakértő, kötelező módszertani szakértő költsége, bemérési terv, stb.) 

összege várhatóan bruttó 15.563.390,- Ft.  

A műszaki ellenőrzés költsége (bruttó 2.095.000,- Ft) várhatóan bruttó 795.500,- 

forinttal magasabb összeg lesz, mint amennyit a projekt százalékos korlátozása elbír, 

ezt a különbözetet várhatóan saját forrásból kell majd biztosítani. 

 

A projekt költségvetését 100%-os támogatási intenzitással nyújtjuk be. Tájékoztatom a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a pályázat bírálata során közös használatúnak 

minősítenék a parkolóhelyek kialakítását és a térkövezést a főbejáratig, ezen költségek nem 

lesznek teljes mértékben elszámolhatók a támogatás terhére, ebben az esetben felmerülhet a 

saját forrásból való (arányos) finanszírozás szükségessége is.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kínálkozó pályázati lehetőség segítségével a 

felsorolt fejlesztések megvalósításához támogatást szerezhetünk. A bölcsőde férőhely 

bővítésével tovább növekedhet a szolgáltatás színvonala, és egyéb eddig elmaradt 

munkákhoz is támogatás szerezhető. 

- mi a hosszú távú kihatása: a fejlesztéssel színvonalasabb körülmények között 

biztosíthatnánk a bölcsődei ellátást a jövőben. 

- mi történik a beszerzés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot a bölcsődében. Nem 

növekszik a biztosítható férőhelyek száma, nem kerülhet sor az udvari, parkolóhely 

fejlesztésekre, stb. vagy önkormányzati saját forrás bevonásával valósítható meg. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: a személyi és szervezeti feltételek rendelkezésre állnak; a projekt 

100 %-ban támogatott, a megvalósítás során felmerülő többletforrást (lásd: műszaki 

ellenőrzés költsége) szükség esetén az Önkormányzat költségvetésében biztosítani kell. 

- fenntartási időszak: a beruházást a megvalósításától számított 5 évig az eredeti 

rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

fenntartásával – kell használni.  

Jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmekben az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves 

gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében kötelező minden 



 

 
131 

esetben vállalást tenni. Esetünkben ez 13 új férőhely. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett 

jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy 

indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a 

támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a 

támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Külön tájékoztatást kértünk az indikátor szám vállalásával kapcsolatban, azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy az indikátor-definíciós adatlap alapján az alapító okirattal kell 

igazolni a bölcsődei férőhelyek számát. Ez az értelmezés azt jelenti, a bővítés 

megtörténte után az alapító okiratban átvezetjük, hogy innentől kezdve 13 férőhellyel 

nagyobb kapacitású a bölcsőde, amennyiben pedig a valós gyermeklétszám ezt 

indokolja is, az új csoportszobában új csoport indulhat a fenntartó döntése alapján.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde előterjesztésben meghatározottak szerinti bővítésére és felújítására azzal, hogy 

- kedvező elbírálás esetén (bruttó) 800.000,- Ft összegig biztosítja a megvalósításhoz 

szükséges saját forrás összegét, 

- kedvezőtlen elbírálás esetén a pályázat benyújtásához szükséges tervezési 

költségeket bruttó 1.009.650,- Ft összegben biztosítja a 2019. évi költségvetés 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 11.   

 

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Énekegyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy „A 

Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha beszerzése” c. projekt megvalósításához 500.000,- Ft 

kölcsönt biztosítani szíveskedjék.  

 

Az Egyesület 2018 februárjában pályázatot nyújtott be a LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 

„Élhető Vidékért” – Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása c. felhívásra. A 

pályázatot a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette 

és 619.126,- Ft támogatásban részesítette. A projekt összköltsége 825.503,- Ft, a 206.377,- Ft 

összegű önrészt az Egyesület az adó 1%-ából gyűjtött összegből fedezi.  

 

Azonban a projekt utófinanszírozott, tehát a támogatási összeg lehívására csak a számlák 

kifizetése után lehetséges. Ahhoz, hogy a tervezett 30 db fellépőruhát az Egyesület 

beszerezhesse, átmenetileg 500.000,- Ft összegre van szükségük, amelynek folyósítását az 

Önkormányzattól várják. A banki kölcsön további kiadásokat jelentene, ezért bíznak a 

Képviselő-testület támogatásában.  

 

Ugyanilyen ügyben a következő kérdés – választ találtuk a Költségvetési Levelek című 

kiadványban: 

Kérdés: 

A 2012. évi jogszabályi előírásokat figyelembe véve önkormányzat vagy polgármesteri hivatal 
adhat-e kölcsönt egy egyesületnek vagy egyéb civil szervezetnek? A kölcsön célja Leader-

pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló rendezvények előfinanszírozása. A kölcsönre 

kötelező-e kamatot felszámítani? 

Válasz: 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben leírtak alapján 

pénzügyi szolgáltatásnak minősül a hitel és a pénzkölcsön nyújtása üzletszerű végzése forintban, 

illetve devizában, valutában, amely üzletszerűen csak engedéllyel végezhető. 

A fentiek szerinti kölcsönnyújtás pénzintézeti tevékenység, amely tevékenységet 

önkormányzatok nem végezhetnek. 

Önkormányzat általi kamatmentes kölcsön nyújtására tételes, jogszabályi tiltás nincs. Amennyiben 
valaki pályázatot nyújt be és nyer el, akkor a pályázattól függően, az ahhoz szükséges önerővel 

rendelkeznie kell. Amennyiben az önerő igazolása nem feltétel a pályázat benyújtásánál, és a civil 

szervezet nem rendelkezik akkora önerővel, hogy a pályázatban vállalt kötelezettséget, 
megvalósítást elkezdhesse, akkor hitelintézetektől hitelfelvétel útján tudja a projektet elindítani. A 

hiteltörlesztés után a hitelintézet kamatot számol fel 

Ez a kérdés – felelet 2012-ben volt, azóta eltelt néhány év, melynek során az akkor még 

hatályos törvény hatályon kívül került ugyan, de ebben a kérdésben a Hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Tv. is ugyanezt írja. Mindez nem 

keverhető össze a tagi kölcsönnel amit saját gazdasági társaságunknak nyújtunk de még azzal 

sem, amikor adtunk önerőhöz kölcsönt olyan szervezetnek, melynek az önkormányzat is 
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alapító tagja és évente be is számoltatja a szervezetet (Brenner János Emlékhely Alapítvány) – 

ez az összeg nem került felhasználásra, a szervezet visszautalta.  

Miután a fent idézett levél azt a mondatot is tartalmazza, hogy tételes tiltás nincsen az ilyen 

kölcsön nyújtására, valószínűleg nem ütközünk jogszabályba ha mégis adunk kölcsönt csak 

ha ezt egyszer egy önkormányzattól teljesen külön álló szervezettel megcsináljuk, attól 

kezdve ezt szinte automatikusan minden civil szervezetnek is meg kell adni ha ilyet kérnek. 

Onnantól ez szinte üzletszerűvé válhat és már ténylegesen pénzintézeti tevékenységnek fog 

minősülni. Amennyiben kölcsönt mégis adnánk, arra nem látjuk a garanciát, hogy ez az 

összeg valóban vissza is lesz addigra fizetve – ismerve a Leader pályázatok menetét.  

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

szíveskedjék! 

 

Hatásvizsgálat 

 

13.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A Szentgotthárdi Énekegyesület pályázata pozitív elbírálásban részesült, azonban az 

Önkormányzat segítsége nélkül csak legfeljebb bankhitelből tudja megvalósítani az 
utófinanszírozott projektet.  

 

14.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek?  

Az előfinanszírozás összegét fedező keretről a Képviselő-testület dönt.  

  

15.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Mivel az Egyesület pályázata nyert, a megvalósítást követően, a számlák benyújtása 

után az Önkormányzat által előfinanszírozott összeget nyilatkozatuk szerint  

visszafizetik.  

 

16.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az előfinanszírozásról szerződést kötünk, az utófinanszírozott projekt keretében az 

Egyesület a szóban forgó összeget a megállapodás értelmében köteles lesz 

visszafizetni, így gyakorlatilag a végrehajtás kockázat nélküli.  

 

17.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Egyesületnek a nyertes pályázatot vissza kell adnia, vagy más megoldást kell 

keresnie.  

 

18.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 

az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 
        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Énekegyesület 

kérelmét támogatja, a LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 „Élhető Vidékért” – Civil szervezetek 

alaptevékenységének támogatása c. felhíváson elnyert támogatásból megvalósuló „A 
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Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha beszerzése” c. projekthez szükséges előfinanszírozást 

500.000,- Ft összegben  

„A” variáció: nem tudja biztosítani 

„B” variáció: biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tartaléka  terhére azzal, 

hogy  

- az előfinanszírozásról az Önkormányzat és az Egyesület szerződést köt, 

- az Egyesület az előfinanszírozást a támogatási összeg lehívását követően, de 

legkésőbb 2019. december 31-ig visszafizeti az Önkormányzat részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 8.      

 

                                                                                                                       Huszár Gábor 

 polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   
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Szentgotthárd Énekegyesület 
Szentgotthárd 
Kossuth L. u. 20. 

Adószám: 18893311-1-18 

Bankszámla száma: 72100488-10231890 

                                                        Tárgy:  kérelem 

módosítása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Szentgotthárd Énekegyesület  2019. szeptember 5-én benyújtott kérelmét az alábbiak 

szerint módosítja.  

2018. februárjában benyújtott LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 "Élhető Vidékért" - 

Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása c. felhívásra, melynek projekt címe:A 

Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha beszerzése.  

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint támogató 1920389640 számú 
kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette és 619 126,- Ft támogatásban 
részesítette. A projekt befejezési időpontja 2019.12.15. Az elszámolási határidő 
2020. január 31, de a támogatás kifizetési ideje 2020.április 30-ig is elhúzódhat.  
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához  szíveskedjen 
500 000,- Ft támogatásban részesíteni az egyesületet. 
 

A projekt megvalósulásával - Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha –, a város birtokába 

kerül 30 db   formaruha, ami városi programokon (Történelmi Napok) hosszú távon 

méltó megjelenést biztosít viselője számára.  

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelmünk támogatásával segítse a projekt 

megvalósulását.  

Szentgotthárd, 2019. szeptember 05.  

 

    Tisztelettel: 

      Kovács Márta Mária  

          egyesület elnöke sk. 

1. sz. melléklet 

Szentgotthárd Énekegyesület 

Szentgotthárd 

Kossuth L. u. 20. 

Adószám: 18893311-1-18 

Bankszámla száma: 72100488-10231890 

                Tárgy: kölcsön kérelem  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Szentgotthárd Énekegyesület  1989. óta működő egyesület. A kóruséneklés 

hagyományának őrzését kötelességünknek érezzük, több saját programot szervezünk  és 
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lehetőség szerint támogatjuk a Városi Vegyeskar és más énekes kultúrát  folytató 

csoportok tevékenységét.   

2018 februárjában pályázatot nyújtottunk be a LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 
"Élhető Vidékért" - Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása c. felhívásra.  
A projekt címe: A Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha beszerzése. 
 
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint támogató 1920389640 számú 
kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette és 619 126,- Ft támogatásban 
részesítette. A projekt befejezési időpontja 2019.12.15. A projekt összköltsége 825 503,- 
Ft, így az önrész 206 377,- Ft, melyet az adó 1 %-ából gyűjtött összegből fedezünk.  A 
projekt utófinanszírozott, tehát a számlák kifizetését követően van lehetőség a 
támogatási összeg lehívására.  A Szentgotthárd Énekegyesület,  az összes költségből saját 
forrás terhére kifizetett 168 980,- Ft-ot,  bankszámláján rendelkezésre álló pénze 
100 000,- Ft.  A teljes bekerülési összeg előfinanszírozásához 556 523,- Ft hiányzik. 
2018. évi adó 1 %-ából valószínűleg 60-80 ezer forint érkezni fog, október-november 
hónapban.  
A projekt megvalósításához 500 000,- Ft kölcsönre van szükségünk. A kölcsönért 
bankhoz is fordulhatnánk, de az újabb magas kiadást jelentene. 
 
A Szentgotthárd Énekegyesület, azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 

segítse a projekt megvalósulását és szíveskedjen 500 000,- Ft kölcsönt biztosítani számunkra, 

2019.12.31-ig. 

A projekt megvalósulásával - Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha –, a város birtokába 
kerül 30 db formaruha, ami városi programokon (Történelmi Napok) hosszú távon 
méltó megjelenést biztosít viselője számára.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelmünk támogatásával segítse a projekt 

megvalósulását.  

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 05.  

 

    Tisztelettel: Kovács Márta Mária  

                     egyesület elnöke sk. 
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2. sz. melléklet  
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Tárgy: Köztéri szobrok elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. szeptember 09-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Szlovén Kulturális és Információs Központban  idén megrendezett 18. nemzetközi 

művésztelepen ismét születtek figyelemre méltó műalkotások. Ilyen többek között egy szobor 

Robert Jurak szobrászművész alkotása, ami egy halat ábrázol. A kompozíció külön 

érdekessége, hogy fémből készült hegesztéssel és a hozzá való fémet egy helyi fémipari cég 

(Rabacsa Kft)  biztosította. A művészeket az újjáépített Várkertbe elhelyezhető műalkotások 

megalkotására is ösztönöztük – valószínűleg az ott található vízfelület is lehetett az ami a 

művészt megihlette. A szobor súlya kb. 2 mázsa. Fotója az 1. számú mellékletben található. 

Javasoljuk ezt a megfelelő talapzat elkészítése után a Várkertben kialakított tó partján 

felállítani. 

A másik műalkotás a millenniumi művésztáborunkban készült a kétezres évek elején. 

Alkotója Pál Zsolt. A címe: Tér - Idő – Tér. Ez egy gyűrt formájú alkotás, fotója a 2. számú 

mellékletben található. Ez az alkotás a földre helyezett, arra rá lehet ülni, rá lehet lépni. 

A szimpóziumon a művész egyike volt azoknak, akik ott szobrot alkottak – nem külön 

megrendelés alapján, hanem a művész szabad elképzelései szerint. Az akkori önkormányzat 

illetékesei örömmel fogadták az alkotást ám a művész azt a színház és a templom közé 

szerette volna elhelyezni amihez az akkori vezetés nem járult hozzá – utólag visszatekintve 

erre jó döntést hozva – hiszen az említett tér azóta több rendezvényünk helyszínéül tud 

szolgálni – erre egy ilyen szobor odahelyezése estén nem volna lehetőség. A szobor azóta 

Kollár Csaba kőfaragó vállalkozó telepén vár arra, hogy végleges helyére kerüljön.  Ennek az 

alkotásnak a helye is a Várkert egykori strandterületén lenne a legmegfelelőbb.  

 

Az ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő köztér.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja 

alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás 

állítása, melyhez szükséges a Képviselő-testület döntése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

E két konkrét műalkotás elhelyezése a Várkertben elképzeléseink szerint csak az első lépés 

lenne. A Várkert mint egy nagy kiterjedésű városi kert „elbírna” további műalkotásokat: 

további szobrokat is. A Várkert átépítésének tervezésekor a legelső kerttervezői elképzelések 

is erről szóltak, csak a pályázat ezt kevésbé tette lehetővé. Kertünk újabb látványosságokkal 

bővülne köztéri szobrok elhelyezése esetén. Amint azt a két konkrét szobor is mutatja akár 

városi megrendelés alapján, akár a művésztelepen alkotó művészek szabad fantáziavilágából 

eredően is születhetnek oda kihelyezhető művészeti alkotások. Jól látható, ahogyan az 

újjáépített Várkertet egyre jobban birtokba veszik a szentgotthárdiak és az idelátogatók. A 

szép természeti környezet, az egyre inkább látványossá váló fasorok, virágoskertek, a 

zöldség- és fűszerkert megtekintése mellett a köztéri szobrok meglátogatása is egy olyan 

program lehet a parkban, amit szívesen vesznek az emberek. Ráadásul Szentgotthárd köztéri 

szobrokkal nem annyira ellátott (megáldott) település – így ezen is lendítene, ha a testület  
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erre vonatkozóan is fogadna el egy irányelvet természetesen azzal, hogy majd a konkrét 

műalkotás kihelyezéséről is testületi döntésnek kell születnie.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a szobrok kihelyezésével kapcsolatos döntés 

meghozatalát.  

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított 

jogkörénél fogva hozzájárul, hogy Robert Jurak halat ábrázoló szobra valamint Pál 

Zoltán: Tér – Idő – Tér című alkotása az előterjesztésben részletezettek szerint  a 

Szentgotthárd 23/2. hrsz.-ú található önkormányzati tulajdonú területre kihelyezésre 

kerüljön. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal az 

elképzeléssel, hogy az újjáépített Várkertbe a  következő időszakban olyan köztéri 

művészeti alkotások kerüljenek, amelyek szellemiségükben a Várkerthez, mint a 

barokk épületegyüttes kertjéhez, a Várkerthez mint városi kerthez, a Várkerthez mint a 

ciszter örökség részéhez, továbbá a Várkerthez, mint a természet egy darabjának 

hordozójához kapcsolhatók. A konkrét alkotások kihelyezése előtt minden esetben a 

Képviselő – testület külön döntése szükséges.  

Határidő: folyamatos 

            Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 09. 

 

 Huszár Gábor  

 polgármester 

Ellenjegyezte:  

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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Tárgy: Rendezési terv módosítási kérelem  –   Szentgotthárdi 

Téglaipari Kft. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019.szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Szentgotthárdi Téglaipari Kft., mint a 0146/8 és 0148/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a 

hatályos településrendezési tervek módosítása kapcsán kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez, hivatkozással hasznosítási elképzeléseikre, melyek nincsenek teljes 

mértékben összhangon a rendezési terv adta lehetőségekkel. A kérelemhez egy tervlapot is 

mellékeltek – mely a szöveges részben körül nem írt részleteket is tartalmaz. (kérelem és 

melléklete: 1. és 2.sz. melléklet) 

 

0148/3 hrsz-ú telek: 

- Hatályos előírások: 

A telek a Rábatótfaluba vezető Felsőszölnöki úttól északi irányba helyezkedik el, a 

szabályozásunk szerint a kisvárosias lakóterület - KL 11 jelű építési övezetve tartozik. 

 

A kisvárosias lakóterületen létesíthető rendeltetések: sűrű beépítésű, több önálló 

rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek 

elhelyezésére szolgál. 

 

A kialakítható legkisebb telekterület: 8000 nm, legkisebb telekszélesség: 90 m. A 

beépítettség mértéke: legfeljebb 60 %, legnagyobb építménymagasság: 12,5. (4 szint + 

tetőtér) 

      

- Tulajdonos elképzelése:  

Kertvárosias lakóterületi besorolás, legalább 1000 nm telekmérettel és egyemeletes, 

tetőrbeépítéses lakóépületekkel. 

 

0146/8 hrsz-ú telek: 

- Hatályos előírások: 

A telek a Rábatótfaluba vezető Felsőszölnöki úttól déli irányban helyezkedik el, a 

szabályozásunk két részre tagolja: a telek északi, volt téglagyári részét a kisvárosias 

lakóterület - KL 11 jelű építési övezetve sorolja. Részletes előírások, mint fent.  

 

A déli, volt bányaterület részét a kertvárosias lakóterület – Lke-SZ7 jelű építési 

övezetbe sorolja, 8500 nm legkisebb telekterületet, 10 % legnagyobb beépíttséget, 7,5 

m építménymagasságot egy telken legfeljebb 6 lakó rendeltetési egység létesítését 

előírva. 

      

- Tulajdonos elképzelése:  

            A kisvárosias – kertvárosias lakóterületet elválasztó vonal délebbre tolódott, a kisvá- 

            rosias rész „javára”, az északi rész továbbra is kisvárosias, a déli kertvárosias fel- 

            használásban tervezik tartani, mindkettőnél építési övezeti átsorolással. 
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           A kisvárosias résznél: a hatályban levőnél kisebb telekterülettel,  kisebb építmény- 

           magassággal. 

 

            A kertvárosias résznél: a hatályban levőnél lényegesen kisebb – 1500 nm legkisebb  

            telekterülettel – ami miatt – a 10 % legnagyobb beépíthetőség mértékét nem lehet  

           tartani. (biológiai aktivitás érték)   

       

A hatályos szabályozásunk a terület vonatkozásában feltáróút nyomvonalakat nem jelöl ki, a 

kérelem az útnyomvonalak meghatározására is vonatkozik. 

 

Jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot. ( 3.sz. melléklet) 

 

Az előterjesztés 4. sz. melléklete városi főépítész úr kezdeményezés kapcsán megfogalmazott  

szakmai vélemenyét tartalmazza. 

       

 

Kérem a Képviselő-testületet  a döntés meghozatalára.  

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 1112 Budapest Háromszék u. 37. szám 

alatt bejegyzett gazdasági társaság által az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítésznek az 

Előterjesztés 4. számú melléklete szerinti, 2019. április –án kelt állásfoglalásában 

foglaltak figyelembe vételével. Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a hatályos rendezési terv módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem 

biztosít, azt teljes egészében a kérelmezőnek kell finanszíroznia. Ezen támogatott 

kezdeményezés teljesítése csak akkor kezdődhet, ha a kezdeményező szerződésben 

vállalja a felmerülő összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás 

alapján letétbe is helyezi az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott 

összeget nem helyezi letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. 

Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett  

költségösszeg még fel nem használt részét a kezdeményező kamatmentesen, 5 napon 

belül visszakapja – a  felhasznált részt az önkormányzat nem tudja a 

Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 1112 Budapest Háromszék u. 37. szám alatt bejegyzett 

gazdasági társaság kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát nem támogatja. 

 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 9. 
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         Doncsecz András  

               városüzemeltetési vezető   

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. melléklet 
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4.sz. melléklet 
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Tárgy: 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019.09.19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja 

Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása             67.367 Ft 

Ebből: személyi jutt.              56.900 Ft 

 munkaa.terh.jár.  10.467 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás                   129.393 Ft 

Ebből: személyi jutt.            109.500 Ft 

 munkaa.terh.jár.  19.893 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás                     88.980 Ft 

Ebből: személyi jutt.              75.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.  13.680 Ft 

Képalkotó diagnosztika                   6.736 Ft 

Ebből: személyi jutt.    5.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.   1.036 Ft   

Fizikoterápiás szolgáltatás              23.752 Ft 

Ebből: személyi jutt.             20.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.   3.652 Ft 

Család – nővédelem eügondozás                     40.153 Ft 

Ebből: személyi jutt.             34.000 Ft 

 munkaa.terh.jár.   6.153 Ft 

Ifjúság eü.gondozás            41.700 Ft 

Ebből: személyi jutt.              35.300 Ft 

 munkaa.terh.jár.               6.400 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár           53.176 Ft 

Ebből: személyi jutt.            45.000 Ft 

 munkaa.terh.jár.             8.176 Ft 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkorm.igazg.tevékenysége                                                 119.443 Ft 

     Ebből: Személyi jutt. 100.300 Ft 

                 Munkaa.terh.jár. 19.143 Ft 

 

Működési tartalék                   680.801 Ft 

 

Fedezete: 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása            1.251.501 Ft 

Ebből: kötelező feladat   935.273 Ft 

 nem kötelező feladat   316.228 Ft 
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2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2019. évi kulturális illetménypótléka 

Móra F. Városi Könyvtár                 702.621 Ft 

Ebből: személyi jutt.  594.598 Ft 

 munkaa.terh.jár. 108.023 Ft 

 

Múzeum                              125.493 Ft 

Ebből: személyi jutt.  106.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.   19.293 Ft 

 

Fedezete: Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.               828.114 Ft 

Ebből: kötelező feladat     828.114 Ft 

  

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi szociális ágazati összevont pótléka 

Működési tartalék               6.491.396 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                    6.491.396 Ft 

Ebből: kötelező feladat  6.491.396 Ft 

 

4. Ktgvi tv. alapján kiegészítő támogatások 

Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez vissza nem térítendő támogatás - 

1354/2019. (VI.14.) Korm.hat  

Működési tartalék               15.449.000 Ft 

Fedezete:  

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám./köt/          3.510.000 Ft 

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám./köt/                     11.587.000 Ft 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog./köt/                            352.000 Ft 

 

Önkormányzati fejlesztések – Hivatal ablakfelújítás – BMÖFT/5-7/2019 sz. döntés 

(2018.évi L. tv 3.mell II.2.a) alapján) (98/2019 sz.képv.t. hat.) 

Hivatal ablakfelújítás /felújítás/              22.365.404 Ft 

Fedezete: 

Működési tartalék              - 11.182.702 Ft 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /köt.fel/           11.182.702 Ft 

 

 

 

5. Normatív támogatás 

Előző évi elszámolásból származó ktgvi támogatási bevétel, 2019.évi májusi felmérés 

Működési tartalék               3.203.280 Ft 

Fedezete:  

Elszámolásból származó bevételek /kötelező fel./                  3.835.740 Ft 

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám. /kötelező f./                  -396.700 Ft 

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. /kötelez.fel/          - 235.760 Ft 

 

6. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás /EMMI Közp.kez.ei/ 

Önkormányzati segélyek /ell.pénzbeli jutt/       128.000 Ft 

Fedezete:  

Műk.c.támogatás áhn.belülről /központi ktgvi szervek/                       128.000 Ft 

 

7.Pályázati költségnövekmények többletámogatása 

Játékvár Óvoda bővítés /beruházás/              43.401.687 Ft 
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Fedezete: 

Egyéb felhalm. c. támogatások bevételei áhn. belül. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 

programokra és azok hazai társfinanszírozása    

Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetiaki felújítása         43.401.687 Ft 

 

8.Pénzmaradvány /2018.év/ - Társulás 

Önkormányzati vagyonnal való gazd./dologi kiadás/           10.500.000 Ft 

Működési tartalék                10.000.000 Ft 

Fedezete:  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 20.500.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Városi Gondozási Központ                        - 14.000.000 Ft 

     Ebből: köt.fel.              - 14.000.000 Ft 

                nem köt.f.            -         Ft 

Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel./             - 3.152.500 Ft 

Társulás                 - 3.347.500 Ft 

 

9. Polgármesteri keret 

SZT/541-4,7,10,12,17,20,24,26,32 sz. utasítás alapján 

Közművelődési tev. és támog. /egyéb műk.c.támog.áhn.kív/   205.000 Ft 

Város és községgazd. 

Ebből: egyéb műk.c.támog.áhn.kív  100.000 Ft 

 dologi kiadás              270.355 Ft 

Fedezete:  

Általános tartalék                                       - 575.355 Ft 

 

Képviselő – testületi határozatok 

125/2019, 126/2019 sz. határozatok Sztgi VSE, Rábatótfalui SE TAO önrészhez támogatás 

nyújtása 

Versenysport tev. és támogat.                 7.360.253 Ft 

Ebből: egyéb műk.c.kiad  2.515.930 Ft 

 egyéb felhalm.c.kiad.  4.844.323 Ft  

Fedezete: Működési tartalék                     - 7.360.253 Ft 

 

138/2019 sz.hat. II.sz. Felnőtt Fogorvosi körzet eszközbeszerzés 

Orvosi eszközbeszerzés /beruházás/                7.494.026 Ft 

Fedezete: Működési tartalék                     - 7.494.026 Ft 

 

6. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Átcsoportosítás 

Vizi megállóhely fejlesztése 

Ebből: dologi kiadás       4.459.000 Ft 

 felújítás     17.039.000 Ft 

 beruházás   - 21.498.000 Ft 

  

B./ Rendelőintézet 
Járóbetegek gyógyító szakellátása /személyi jutt/      606.690 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás /személyi jutt/      367.870 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás /személyi jutt/      382.400 Ft 

Képalkotó diagnosztika /személyi jutt/                                         83.360 Ft 

Fizikoterápiás szolgáltatás /személyi jutt/         84.685 Ft 
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Család – nővédelem eügondozás /személyi jutt/      819.280 Ft 

Ifjúság eü.gondozás /személyi jutt/                                         718.515 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül TB alapból             3.062.800 Ft 

Ebből: kötelező feladat  1.537.795 Ft 

 nem kötelező feladat  1.525.005 Ft 

 

2019.05.26-i Európai parlamenti képviselőválasztás - átlagbér 

Járóbetegek gyógyító szakellátása             26.299 Ft 

Ebből: személyi jutt.              22.008 Ft 

 munkaa.terh.jár.    4.291 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül Önkormányzattól /nem kötelező/               26.299 Ft 

 

C./ Móra F. Városi Könyvtár 
Olvasótábor 

Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/               824.000 Ft 

Fedezete: Működési bevétel                 824.000 Ft 

 

D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal  

Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./                                                 39.108 Ft 

Ebből : személyi jutt.      35.635 Ft 

  munkaa.terh.j.       3.473 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv                                                 39.108 Ft 

 

 

2019.05.26-i Európai parlamenti képviselőválasztás költségei 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek                 3.665.504 Ft 

Ebből: Személyi jutt.     2.572.983 Ft 

            Munkaa.terh.jár.               529.955 Ft 

            Dologi kiadás                   562.566 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.            3.665.504 Ft 

 

 

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.bev. 

Önkorm.igazgatási tev.               7.799.521 Ft 

Ebből : személyi jutt.      6.638.000 Ft 

  munkaa.terh.j.     1.161.521 Ft 

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás              1.679.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.      1.429.000 Ft 

  munkaa.terh.j.        250.000 Ft 

Közterület rendjének fenntartása       406.000 Ft 

Ebből : személyi jutt.         346.000 Ft 

  munkaa.terh.j.          60.000 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.önkormányzattól            9.884.521 Ft 

 

 

Közterület rendjének fenntartása /dologi kiadás/ 50.000 Ft 

Fedezete: Önkorm.igazgatási tev. /dologi kiadás/ - 50.000 Ft 

 

 

Hatásvizsgálat 
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Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 

ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2019.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 9. 

       

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019 

(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.777.447.100 Ft azaz ötmilliárd-hétszázhetvenhétmillió-

négyszáznegyvenhétezer-egyszáz forintban 

b) bevételi főösszegét 5.777.447.100 Ft azaz ötmilliárd-hétszázhetvenhétmillió-

négyszáznegyvenhétezer-egyszáz forintban állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2019.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2.387.145.894 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             438.744.717 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.300.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              438.762.464 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             209.638.713 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek       644.888.418 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           66.733.335 Ft 

b) Felhalmozási támogatások           161.182.702 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek          416.972.381 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 967.922.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           3.999.956.312 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.777.490.788 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   501.467.240 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          1.276.023.548 Ft. 
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(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.777.490.788 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.140.713.594 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 3.419.106.513 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására          182.000  Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 209.055.846 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 8.389.147 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  471.313.279  Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  99.852.352 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  821.437.218 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  727.872.745 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       660.626.415 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 67.246.330 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20.238.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.140.713.594 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

3.000.000 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    424.645 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 206.631.201Ft összegben, az alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 9.222.234 Ft 

b) Viziközmű számla       37.865.915 Ft 
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c) Egyéb kötött felhasználású 

pénzk. 

  118.394.408 Ft 

c) Pótlékok   41.148.644 Ft 

 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 438.762.464 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 433.526.000 Ft nem kerül 

folyósításra, melyből 184.868.000 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2019. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 

 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat 

6.§-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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Tárgy: A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése, új rendelet bevezetése. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

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

(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. 

 

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

felülvizsgálatakor felmerültek olyan elírások, melyek nem javíthatók a rendelet 

módosításával. Továbbá a rendelet nagy része olyan szabályozásokat is tartalmaz, amiket 

magasabb szintű jogszabályokban is szerepelnek, így azokat helyi rendeletben ismételten 

szabályozni nem lehet.helyi szinten azonban sok kérdés nincs leszabályozva. 

 

Legutóbb a képviselő-testület 2019. június 25-i ülésén foglalkozott a Képviselő-testület a 

jelenlegi rendelet felülvizsgálatával, hatályon kívül helyezésével és új rendelet 

megalkotásával. 

  

Emlékeztetőül a fent említett ülés  120/2019. számú Képviselő-testületi határozata: 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének (továbbiakban: 

Egyesület) véleményét kikértük, mely az előterjesztés elkészültéig nem érkezett meg – ezt 

kénytelenek vagyunk úgy kezelni, hogy a szervezet hallgatása egyetértést jelent a mi 

javaslatainkkal. (A szervezet nem a rendelet egészét véleményezi csak a szolgáltatási díjakról 

mondhat véleményt – sőt a vélemény figyelembe vétele sem kötelező a helyi képviselő – 

testületnek).  

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy jelenlegi szabályozás újragondolása történik és a 

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

jogszabály már szabályoz, ezért a rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes 

társadalmi hatása nem lesz.  

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

várhatók.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről szóló 

önkormányzati új rendelet szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei 

Szervezetének véleményét ki kell kérni különösen a rendeletben megfogalmazott díjakról, 

majd ezt követően az új rendelet – tervezetet ismét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: A jelenlegi rendeletszöveg sokszor módosított, 

nehezebben átlátható és néhol nem is jó. A rendelet el nem fogadása esetén a jelenlegi 

szabályozás marad.  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az új rendelet meghozatalát. 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 6. 

 

            

                      

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésekről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

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

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

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

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

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

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

temetőkre valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 

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

 

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

Szentgotthárd-Rábafüzesi temető  2429 hrsz., 

Szentgotthárd-Jakabházi temető  0532 hrsz., 

Szentgotthárd-Rábatótfalui temető  3864 hrsz., 

Szentgotthárd-Farkasfai temető  3223 hrsz., 

Szentgotthárd-Zsidai temető   097/99 hrsz., 

 

b) A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő lezárt köztemetők: 

 

Szentgotthárd-Jakabházi temető  0498 hrsz. 

 

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

fenntartásáról szerződés útján Szentgotthárd Város Önkormányzata gondoskodik: 

 

a)  Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló üzemelő temetők: 

 

Szentgotthárd- Rábakethelyi temető  082 hrsz. 

    

b) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő  

 

Szent Erzsébet utcai temető   919 hrsz. (lezárt temető) 

 

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

köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási 

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

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

együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 

 

2. Temetkezési szabályok 

 

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

köztemetőkben létesített temetési helyen lehet.    

 

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

méltó elhelyezésére van lehetőség. 

 

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

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

 

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

közreműködők véleményére figyelemmel - állapítja meg. 

 

 

3. Temetési helyek 

 

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

(kripta), A sírhelyek méreteik szerint lehetnek: 

 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

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

d) közös sírhelyek, 

e) sírbolthelyek (kripta) 

 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) sírhely 

 

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

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

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

 

b) sírboltok (kripták) 

  

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

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

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

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

 

c) Urna földbetemetésnél urnasír 

 

2 és 4 személyes, illetve urnakripta 

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

 

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

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

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

 

 

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

feltételeket adottnak kell tekinteni. 

 

 

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

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

temetni. 

 

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

méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 

 

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

történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 

 

4. Díszsírhelyek 

 

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

elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz.  

 

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

írásban értesíteni kell. 

 

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

határoz. 

 

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

az elhunytat saját halottjának tekintheti és eltemettetésének közvetlen költségeit vagy azok 

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

temetkezési vállalkozót írásban értesíteni kell. 

 

5. Védendő temetkezési helyek és sírjelek, védelembe helyezés 

 

6.§ (1) Az ország vagy város életében jelentős szerepet betöltött személyiségek sírját 

felszámolni nem lehet, fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

 

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

fenntartásáról – amennyiben rendelkezésre jogosult nincs – az Önkormányzat gondoskodik. 

 

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

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

értesíteni kell. 

 

(4) Védett sírhely az 1. mellékletben felsorolt temetési hely. 

 

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

véleményt ad. A munkacsoport vezetője a polgármester. Tagjai 
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 a) Szentgotthárd Város főépítésze, 

 b) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja, 

c) az Értéktár Bizottság elnöke, vagy megbízottja, 

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

múzeum feladataival foglalkozó szakember.   

 

(6) Indokolt lehet védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 30 éve 

elhunyt személy nyugszik, aki 

 

a) Szentgotthárd vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be,  

vagy; 

b) Szentgotthárd díszpolgára volt,  

vagy: 

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított,  

vagy; 

d) jelentős szentgotthárdi közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója   

volt,  

vagy; 

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

Szentgotthárd hírnevének öregbítéséhez,  

vagy; 

f) példamutató munkájával Szentgotthárd jelentős várostörténeti, közéleti 

személyisége volt,  

vagy; 

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 

 

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

 

 a) zarándokhelyként tisztelt; 

 b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel. 

 

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

dönt.  

 

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

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

megszüntetőnek kell gondoskodnia. 
 

 

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

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

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

sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja. 

 

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

intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról. 

 

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

 

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

 

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

időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát; 
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b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a 

sírjel, síremlék rövid leírását; 

c) a temetési hely fényképét. 

   

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

 

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

 

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

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év 

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év 

d) urnasírbolt esetén 20 év.  

 

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

díj időarányos részét vissza kell téríteni. 

 

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

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

 

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

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

temetési hely temetés céljára alkalmas. 

 

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

fennmaradó helyet, a sírboltban lévő fennmaradó helyet lehet.  

 

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

 

 

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

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

 

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

megemelt összegét kell fizetni.  

 

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

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

a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. 

 

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

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

megváltja. 

 

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

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

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

megváltási árának időarányos összegével csökken. 

 

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

elhagyott, 25 éves időszak alatt gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet 

értékesíteni. Erről a temetőben jól látható helyen hirdetményt kötelező közzétenni. 
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(7) A köztemető területe - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei feletti 

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

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

magánforgalomban adásvétel, egyéb szerződés tárgyát nem képezhetik. 

 

7. Temetkezési szolgáltatások 

 

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

fenntartott köztemetőkben csak a temető üzemeltetője végezhet. 

 

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

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

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

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

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

szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.  

 

 

8.Nyilvántartások vezetése 

 

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

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

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

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

térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az 

üzemeltetőnek meg kell őriznie. 

 

9. A temetői munkák 

 

 

12.§ (1) A temetőben történő vállalkozói munkavégzést a temető üzemeltetőjének a 

munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. 

 

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

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

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

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

bejelentés után szabad kivinni. 

 

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

alapján regisztrációt végez és ez alapján ellenőriz. 

 

(4) A temető területén munkát végző köteles: 

 

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

ellenőriztetni, 

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

megtéríteni, 

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

temető látogatókat. 

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

7.30 - 16.00 óra között. Ettől eltérni kizárólag a temető üzemeltetőjével kötött 
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egyedi/eseti megállapodás alapján lehet, ebben az esetben a munkát végző 

vállalkozásnak az üzemeltető részére felügyeleti díjat kell fizetni. 

 

(5) A (2) bekezdésben előírt engedély hiánya vagy az engedélytől való eltérés esetén a temető 

üzemeltetője 

 

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

sérelmes állapot megszüntetésére, 

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

rendelkezni jogosult felelősségre vonását. 

 

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

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

jogosult vagy megbízottja végezheti. 

 

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

feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező feladata. 

 

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

 

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

mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető 

üzemeltetőjének. 

 

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

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

üzemeltető elszállítja és annak költségeit a temetkezési hely feletti rendelkezési 

jogosultsággal rendelkezőre minden előzetes egyeztetés nélkül kiszámlázza.  

 

10. A temetők rendje 

 

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

számozni kell, melyekről külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

(2) A díszsírhelyeket és sírbolthelyeket külön kell jelölni. 

 

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

annak feliratos része az útra nézzen. 

 

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

amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a szabad és betelt sírhelyeket. 

 

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

köteles elvégezni. 

 

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

legalább évente át kell vezetni. 

 

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

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

 

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

b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet 

c) akinek az üzemeltető munkavégzés céljából behajtási engedélyt adott 

 

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

általa okozott károkért a felnőtt tartozik felelősséggel. 

 

(10) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani – a Mindenszentek Napja és a Halottak 

Napja kivételével - legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez 

szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta. 

 

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

 

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

üzemeltetői szerződésben rögzíti. 

 

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

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

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

üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben 

megtéríttetheti. 

 

11. A temetők nyitva tartása 

 

15. § (1) A temetők nyitvatartási ideje: 

 

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

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

 

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

időt meghosszabbíthatja. 

 

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

 

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

 

 

 

12. Egyéb rendelkezések 

 

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

 

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

megtervezése és a létesítés fedezetének biztosítása is a feladata. 

 

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

tulajdonosának birtokába. 

 

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

 

19. § (1) A panasz ügyintézése az üzemeltető feladata. 
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(2) A temetőben elhelyezett sírokban, síremlékekben az üzemeltetésre irányuló tevékenységek 

ellátása során keletkezett károk, illetve viharkárok megtérítése érdekében a temető 

üzemeltetője köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni. A felelősségbiztosításnak legalább 

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

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

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

önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

20. § (1) Ez a rendelet 2019. október 01. napján lép hatályba, egyidejűleg a temetőkről és 

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

 

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

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Huszár Gábor                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                     Jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 
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1. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendelethez 

 

 

Védett sírhelyek, védelembe helyezett művi értékek 

 

Védett sírhelyek 

 

1. 

 

2. 

 

Védett művi értékek 

 

1. 

 

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

 

 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak 

 

 

Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben: 

  

 Nettó Ft Bruttó Ft 

Egyes sírhely 25 évre 7 500 9 525 

Kettes sírhely 25 évre 15 000 19 050 

Gyermek sírhely 25 évre 3 750 4 763 

Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre 90 000 114 300 

Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre 120 000 152 400 

Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre 150 000 190 500 

Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre 10 000 12 700 

Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre 5 000 6 350 

Urnafülke (kolombárium) 20 évre 8 000 10 160 

Urnafülke (kolombárium) 10 évre 4 000 5 080 

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

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

 

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért fizetendő díjak 

 

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

         bruttó 19 050,- Ft/ temetés 

 

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

         bruttó 12 700 Ft/alkalom 

 

c) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj: 

 

Hűtő használati díj       nettó 2 500 Ft/nap 

         bruttó 3 175 Ft/nap 

 

Ravatalozás        nettó 10 000 Ft/alkalom 

         bruttó 12 700 Ft/alkalom 

 

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

         bruttó 7 620 Ft/alkalom 

 

Urnaelhelyezés       nettó 8 000 Ft/alkalom 

         bruttó 10 160 Ft/alkalom 

 

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

         bruttó 28 797/db 

 

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

         bruttó 21 590 Ft/db 

 

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

         bruttó 21 590 Ft/db 

 

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

         bruttó 3 175 Ft/db 

 

Urnasírhely nyitás       nettó 2 500 Ft/db 

         bruttó 3 175 Ft/db 

 

Sírbahelyezés        nettó 5 000 Ft/db 

         bruttó 6 350 Ft/db 

 

Visszahantolás        nettó 18 000 Ft/db 

         bruttó 22 860 Ft/db 

 

Újratemetés   a megrendelő igénye szerint, a jelen táblázatban  

szereplő tételek összege 

Exhumálás       

   0-5 év között elhunyt esetén   nettó 42 845 Ft 

         bruttó 54 413 Ft 
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   6-10 év között elhunyt esetén   nettó 36 575 Ft 

         bruttó 46 450 Ft 

 

   11-15 év között elhunyt esetén  nettó 32 395 Ft 

         bruttó 41 141 Ft 

 

   16 év felett elhunyt esetén   nettó 25 395 Ft 

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

 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díjai 

 

 

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

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők 

 

 

 nettó Ft bruttó Ft 

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

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén 10 000 Ft/ alkalom  12 700 Ft/alkalom 
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Indokolás 

 

Az 1.§-hoz:  Felsorolja valamennyi temetőt, amelyre Szentgotthárd területén a rendelet 

vonatkozik. Vannak saját tulajdonú, nem önkormányzati de önkormányzat által üzemeltetett 

temetők. Közöttük vannak lezártak hol nem folyik temetkezési tevékenység illetve működő 

temetők. 

 

2 § -hoz: A köztemető fenntartására irányuló tevékenység csak az önkormányzattal köztött 

kegyeleti szerződés alapján lehet folytatni. A rendelettervezet megjelöli a jelenlegi 

üzemeltetőt is ami 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.  csak a köztemető szerződött 

üzemeltetője végezheti.  

 

3. §-hoz:  A temetkezés formáit határozza meg 

Ugyancsak tartalmaz előírásokat a temetkezési tevékenység végzésére is ami a kegyeleti 

szabályok betartása miatt lényeges.  

A halottak eltemetési időpontját is a rendelet szabályozza a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően.   

 

4. § -hoz: A temetési helyeket azok méreteit részletekbe menően szabályozó szakasz.  

 

5. -6. §-hoz:  A díszsírhelyek és a védett temetkezési helyek szabályozása külön eljárásrendet 

is szabályoz ami rlszletekbe menően határozza meg a teendőket.  

 

7. §-hoz: a védett sírhely
  megőrzése fontos kegyeleti feladat. Ennek szabályait is a rendelet tartalmazza. 

(1) Az 

üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A 

temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a 

megszüntetőnek kell gondoskodnia. A védett sírhely megőrzésében az önkormányzatnak 

vannak feladatai. 
 

 

8. §-hoz: A fentiekben még nem szabályozott sírhelyek megváltási idejét és módját 

szabályozza ez a §. Ugyancsak rendelkezni kell arra az esetre, ha a temetőt megszüntetik. 

Szabályozni kell a megváltási idő lejárta utáni teendőket is. Rendelkezni kell arról is, hogy élő 

személyek milyen módon válthatják meg előre a sírhelyeket illetve mi az amit nem szabad 

megtenni.    

 

9. § -hoz: A rendeletben szabályozni kell a sírhelyek megváltásával kapcsolatosan felmerülő 

költségeket is. Ezeket a rendelet a mellékletében határozza meg tételesen. Ezen díjak az 

eddigi szabályozához képest változatlanok.  

 

10. §-hoz: A temetési tevékenység végzését szabályozó szakasz. A rendelet továbbra is a 

temető üzemeltetőjét határozza meg mint kizárólagos joggal temetési tevékenységet folytató 

szervezetet. A tevékenység részletit szintén ez a szakasz tartalmazza.    

 

11. §-hoz: A temetöinkben való eligazodás, a sírhelyek beazonosíthatósága igen lényeges 

kérdés. A rendelet szövege részletesen szabályozza mind a nyilvántartásokat mindpedig a 

temetőn belüli eligazító tábklák kihelyezését.  

 

12.§ -hoz: A temetőkben való vállalkozói munkavégzést is szabályozni kell. Alapvetően a 

síremlékeket, sírköveket készító vállalkozók vannak, akik munkájuk során használják a 

temetők útjait, annak infrastruktúráját. Tevékenységük esetenként veszélyes – a többi sírhely 

síremlékei között kell dolgozni, így azok megóvására is figyelemmel kell lenni és a temető 
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használatáért fizetni is kell – ennek mértékét szintén a rendelet melléklete határoza meg. Ezen 

díjak mértéke változatlan.  

 

13. §-hoz: A temetőkben ültethető növényekről illetve a hulladék elhelyezéséről is 

szabályozás szükséges – ez olvasható ebben a szakaszban.    (1) A temetőben csak a sírok, 

síremlékeke díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) 

helyezhetők el, eltávolítását csak a sírhely felett rendelkezni jogosult vagy megbízottja 

végezheti. 

 

14. §- 16. hoz: A temetőkben az eligazodást szolgáló szabályok is olvashatők e §-ban. De 

szabályozza a rendelet a gyermekek temetőben tartózkodását is, az állatok bevitelének 

szabályait is. Ugyancsak szabályozza a temetők gépkocsikkal való látogatásának rendjét is.  

 

17. §-hoz: A temetők közpark jellegétilletve a kegyeleti park létesítésének lehetőségét is 

tartalmazza  ez a szakasz.   

18. –hoz:  Kiürítés folytán megüresedett temetési helyek kérdésétszabályozza.  

 

19. § -hoz: szabályozni szükséges a panaszügyek intézését és az üzemeltető kötelezően 

kötendő felelősségbiztosításának a kérdését is.  

 

20. -21. §- hoz: záró és technikai jellegű szabályozást tartalmaz.  
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Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 2230 hrsz és 2233 hrsz.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. előzmények  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 2846 

hrsz-ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1. 

sz. melléklet) Az ingatlan a Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen található. 

 

II. Kérelem  

 
Apáti Tünde Ilona 9970 Szentgotthárd, Mátyás király u. 10. sz. alatti lakos a 2. sz. 

mellékletben található vételi szándékkal fordult a T. Testület elé, melyben szeretné 

megvásárolni a fent körülírt ingatlant.  

 

III. Értékesítés feltétele, lehetőségek  
 

A kérelmben megjelölt szentgotthárdi 2846 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 

a forgalomképes vagyonkörbe tartozik. 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az értékesítést, úgy Vagyonrendeletünk 

értelmében a  belterületi ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslést kell 

készíttetni, s annak rendelkezésre állását követően dönt az értékesítés feltételeiről. 

  
A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 
értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

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

 

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(4) bekezdés c) pontja: 

5.§ (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

Az érintett ingatlan körüli telkek nem önkormányzati tulajdonúak, javasoljuk az értékesítést. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2846 hrsz-

ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát és értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2846 hrsz-

ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlant nem értékesíti. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 
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Szentgotthárd, 2019. szeptember 4. 

                
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

          Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet:  
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Tárgy: Verscnitzer Éva ingatlan felajánlása területrész vásárlás 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019.09.19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

Verschnitzer Éva  9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 13/A. sz. alatti lakos, mint a szentgotthárdi 

121/4 hrsz-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 1/1 arányú tulajdonosa az 1. sz. 

mellékletben olvasható ajánlattal fordult az Önkormányzathoz. 

A tulajdonát képező szentgotthárdi 121/4 hrsz-ú ingatlan szomszédos az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 123 hrsz-ú közúttal.  

Verschnitzer Éva a tulajdonát képező ingatlanon telekalakítás történt, mely megosztás során 

jött létre a 121/4 hrsz-ú, 166 m2 területű magánút, (helyszínrajz 2. sz. melléklet),  melyet 

felajánl megvételre az Önkormányzat részére, mivel jelenleg is ezen a területen halad 

fizikailag a közút. A 3.sz. mellékletben található síkrajzi térképvázlaton is jól látható.  

 

Szentgotthárdon hasonló eset miatt –útterület vásárlás, árok építés és majdani építési telkek 

kialakítása végett – szerzett az Önkormányzat ingatlanokat 1500.-Ft/m2 áron.  

Verschnitzer Évával  történt egyeztetést követően ezt az árat ő is elfogadhatónak tartja.  

  

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az út megléte, illetve fennmaradása igen fontos, ezért szükséges a valóságban 

kialakult állapot realizálása. Továbbá az út megfelelő helyre történő átépítése 

aránytalanul nagy költséggel járna. 

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

feltételek? 

A költségvetésben az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kerete nyújthat 

fedezetet. 2019. évi költségvetés Beruházások, ingatlan vásárlás 
 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns hiszen egy jogügyletről van csak szó..  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázata, mivel egy meglévő állapotot akarunk legalizálni.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Magántulajdonban marad egy olyan útszakasz, mely közútként funkcionál – ami 

semmiképpen nem kívánatos.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Támogató döntés esetén ingatlan adásvételi szerződést kell előkészíteni és aláírni és a 

vételárat utalni kell.  

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Verschnitzer Éva  9970 

Szentgotthárd, Kethelyi u. 13/A. sz. alatti lakos által eladásra kínált,  a tulajdonát képező 

szentgotthárdi 121/4 hrsz-ú, 166 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

ingatlant megvásárolja 1500.-Ft/m2 vételáron összesen 249.000.-Ft-ért. 

Forrás: a 2019. évi költségvetés Beruházások, ingatlan vásárlás  
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Az adásvételi-szerződés elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a feladata, és az ezzel járó költségek is az Önkormányzatot terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. július 18. 

 
                                                                                                Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Soós Judit ing.felajánlás. Szentgotthárdi 403/40 hrsz-ú ingatlan     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. 09.19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Soós Judit 1/1 arányú tulajdonát képezi a szentgotthárdi 403/40 hrsz-ú, természetben: 

Szentgotthárd. Örökzöld u. 11. sz alatti,  994 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlan (térkép 1.sz. melléklet). Az ingatlan a „kethelyi mezőt” Zsidával összekötő út északi 

oldalán található. 

Az ingatlant - mivel azon építési beruházás nem végezhető – júniusban felajánlotta 

megvételre az Önkormányzat részére 4000.-Ft/m2 áron, 3.976.000.-Ft-ért.  

 

A Képviselő-testület a júniusi ülésén az alábbi döntést hozta: 

129/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 

403/40 hrsz-ú, természetben: Szentgotthárd, Örökzöld u. 11. sz alatti, 994 m2 területű 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 3000,- Ft/m2 áron történő megvásárlásához.  

 

Soós Judit 9178 Hédervár Radnóti u. 19. szám alatti lakos a 2. sz. mellékletben található 

ajánlattal fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához, melyben újabb javaslatként 3.500.-

Ft/m2 árat jelölt meg a korábbi 4.000.-Ft/m2 ár helyett az alábbiakra hivatkozva: 

 

„A 2019.június 25-i ülésen hozott  129/2019 számú határozatban  javasolt 3 000 Ft/m2 
vételárat egyrészt a piaci érték alatt levőnek találom, másrészt a telek megszerzési árát és az 
azóta elvégzett munkálatok költségét sajnos nem fedezi, ugyanis 

 2015.szeptember 25- én kelt hagyatékátadó végzés során a 403/40 hrsz. ingatlan 
megállapított forgalmi értéke 2 584 400 Ft volt, amely alapját képezte a NAV 
illetékmegállapításának is. Melléklet: Hagyatékátadó végzés 1+2 

 a tulajdonomba kerülés idején sajnos felhalmozott lakossági hulladékkal együtt 
kaptam meg- összegyűjtése, elszállítása megtörtént. Fotó illetve dokumentáció nem 
készült róla, mert nem számítottam rá, hogy egyszer szükséges lehet... 

 A telek számtalan fával benőtt terület volt- ezek azóta kitermelésre kerültek. Csatolt 
képek: SZTG + SZTG1. Számlákkal sajnos nem tudom igazolni, mert a családtagok és 
barátok összefogásával került a munka elvégzésre. Természetesen, a mostani 
rendezési terv ismeretében ezen munkálatokat nem végeztük volna el, akkor viszont 
ezen költségek most a Szentgotthárd Város Önkormányzatát, mint leendő vevőt 
terhelnék. Jelenleg a telek a csatolt kép szerinti rendezett állapotban van; kép: Sztg 
aktuális 

 további költségek merültek fel a már elbontott régi lakóház épülettörlése kapcsán, 
amely elvégzésére a jelenlegi helyzet ismeretében nem tettem volna meg.” 

 

 

 

 

Júniusi ülésen az alábbiakról írtunk: 

„Építéshatóság állásfoglalása: 
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A kérelem: 
Soós Judit a Szentgotthárd Örökzöld utca 403/40 hrsz-ú telek tulajdonosa, a telket örökölte.  
-  felmenői lakóháza állt rajta, amit évtizedekkel ezelőtt lebontottak. (3.sz. melléklet) A telek 
azóta üresen áll. A tulajdonos a telket értékesíteni szerette volna lakótelekként. 
Érdeklődésére tájékoztattuk a telekre vonatkozó rendezési tervi előírásokról, melyek 
értelmében a telek lakótelekként nem hasznosítható. 
 
Rendezési tervi előírások: 
A hatályos szabályozási terv (4.sz. melléklet) a telek egy részét a Vakarcs – Örökzöld utca 
szabályozási szélességeként tartja fenn, a telek többi részét pedig a Zsida patak melletti 
közpark területéhez tervezi csatolni. (hatályos: 2016. augusztus 1-től)(5.sz. melléklet) 
 
Korábbi rendezések: 
A 2003. 03.31-ig hatályos előírások szerint a telek egy része szintén az útszabályozásra volt 
fenntartva, fennmaradó része lakóterületi besorolásba esett, azonban a visszamaradó 
lakóterületi rész nem adta ki az előírt legkisebb építési telek méretet, tehát önmagában 
lakóterületként nem lett volna hasznosítható. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény 30. §  (4) bekezdése szerint:  

„Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később 
megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza 
meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és 
építési jogokat korlátozza, a tulajdonos attól követelheti az ingatlan megvételét, 
akinek érdekében állt a közérdekű célt szolgáló korlátozás előírása (a továbbiakban: 
érdekelt). Ha az érdekelt nem állapítható meg, vagy jogutód nélkül megszűnt, a 
tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha az 
ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított 
öt éven belül nem jön létre, a tulajdonos kezdeményezheti a kisajátításról szóló 
törvény szerinti eljárást.” 

Azon tehát nincsen vita, hogy az ingatlant megvesszük-e vagy sem, csak a vételár 

vitás. A  szentgotthárdi ingatlanárak szerint az ingatlan örökléskor mondott értéke 

teljesen reális volt az ilyen területek esetében. A helyzet most az, hogy  az eladó mint 

tulajdonos megörökölt egy ingatlant aminek a hagyatéki leltár szerinti értéke 

2.500.000 Ft volt – ezt nem vitatta senki – sem az örökös, sem az eljáró közjegyző, 

sem az illetéket kiszabó hivatal. A mostani levél szerint a tulajdonos elvégezte a 

területen mindazon munkálatokat amelyek a tulajdonos feladatai sőt kötelességei 

voltak: elhordatta a felhalmozott hulladékot, eltüntette a bozótot és a túlnőtt fákat. 

Mindezeknek ugyan van egy ára (amit nem mellesleg  nem tud számlákkal 

alátámasztani) de ettől még a terület értékéhez ezek az általa nevesített költségek nem 

számíthatók hozzá automatikusan. Mind az általa írt 4000 Ft/m2, mind a 3500.- Ft/m2 

a közművesített beépített telkek esetén reális ár lehet. Az önkormányzat azonban itt 

nem építési telket vásárol, hanem egy területet, amivel innentől kezdve feladata lesz; 

egy beépítetlen és gyakorlatilag nem értékesíthető területhez jut első sorban azért, mert 

a terület átvételére ilyen esetben törvény kötelezi. Álláspontunk továbbra is az, hogy a 

területet megvásároljuk legfeljebb 3000 ft/m2 áron (ez egyébként így is magasabb az 
örökléskor meghatározott értéknél) . Amennyiben a tulajdonos ezt elfogadja és ezt 

jelzi, akkor a következő testületi ülésen nyugvópontra kerülhet az ügy. Amennyiben a 

tulajdonos ezt nem jelzi, akkor egyelőre a megörökölt ingatlan tulajdonosa marad.  
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Ingatlan vásárlására a 2019. évi költségvetésben 2.500.000.-Ft van tervezve- az anyagi 
fedezet tehát teljes egészében nem áll rendelkezésre. (Ebből Bediné P. Katalin részére 
kifizetésre került 276.000.-Ft) 
Az ingatlan vételára 3.500.-Ft/m2 áron: 3.479.000.-Ft 
Amennyiben a Testület támogatja a vásárlást az alábbi lehetőségek közül választhat: 
a vételárat két részletben , 1.500.000.-Ft-ot a szerződés megkötését követő 30 napon 
belül, s a maradék  1.979.000.-Ft-ot 2020.03.31-ig, s a 2020-as évben  költségvetésben 
tervezni lehet. Vagy az egész vételár 2020-as évben kerül kifizetésre. 

 

Határozati javaslat 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 

403/40 hrsz-ú, természetben: Szentgotthárd, Örökzöld u. 11. sz alatti,  994 m2 területű 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ………….,- Ft áron történő megvásárlásához.  

 

„A” verzió: A Vételár két részletben kerül kifizetésre, mely során ..............-Ft a 

szerződés kötést követő 30 napon belül,  a maradék ...............-Ft 2020.03.31-ig utalja át 

az eladó számlájára.” 

 

VAGY  

„B” verzió: A Vételár egy összegben kerül megfizetésre 2020 március 31-ig, mely 

összeget a 2020. évi költségvetésben tervezni szükséges.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

Az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladata 

és annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az Önkormányzatot terheli. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  

 

 

Szentgotthárd 2019. július 9. 

               
      Doncsecz András                                         

városüzemeltetési vezető 

ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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5.sz. melléklet: 

 
 

 

 

 



 

 
195 

Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39.    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. 09.19-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület márciusi ülésén az 55/2019. sz. határozatával az Önkormányzat 1/1 

arányú tulajdonában álló szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság 

megnevezésű, belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte, majd az ingatlant a 80/2019. sz. 

határozatával meghirdette 4.500.000.-Ft áron.  

A megadott határidőig érvényes pályázat nem érkezett, viszont a korábbi vételi szándékot 

benyújtó kérelmező a meghirdetett vételárnál alacsonyabb áron nyújtott be ajánlatot: 

Varga Andrea, 9955 Szentgotthárd, Alkotmány u. 41/a. sz. alatti lakos mely alapján az 

ajánlott vételár  2.900.000.-Ft. indokaként az épület elbontásra szorul, és a kalkulált bontási 

költségek figyelembe vételével ajánlotta ezt az árat.  

 

Ezt követő májusi testületi ülésen pedig 101/2019. számú Képviselő-testületi határozata 

alapján: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Alkotmány 

u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát megfelelő ajánlat 

hiányában egyelőre nem értékesíti, az ingatlanértékesítés ügyére a júniusi testület ülésen 

visszatér. 

 

Júniusi ülésen a Testület nem foglalkozott az ingatlan értékesítésével, ennek oka, hogy a 

testület próbálta korábban összekapcsolni a Rábafüzesi volt iskola épületének értékesítését is 

ezzel az ingatlannal, de telekmegosztás és értékbecslés nem állt eddig rendelkezésre. Az 

iskola értékesítéséről külön előterjesztésben foglalkozunk. 

 

Korábban ezekről írtunk áprilisi előterjesztésben: 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (2.sz. melléklet), amely szerint az 

értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 1.481.280.-Ft, az éretékbecslés költségét 

(30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 1.511.280.-Ft. 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 2.084.000.-Ft 

(Mint írtuk korább ielőterjesztésben is az épület nagyon rossz állapotban van szinte bontásra 

szorul, mely az értékbecslésben is olvasható.) 

 

Lehetőségek: 

1.) Meghirdetni alacsonyabb áron:  
Az tény, hogy az épület eléggé rossz állapotban van szinte bontásra szorul, mely az áprilisi 

előterjesztésben az értékbecslésben is olvasható. 

Az épület elbontása után egy 856 m2-es összközműves telek keletkezik, ami az ajánlott 

vételárra vetítve 3387.-Ft/m2 árnak felel meg.  

Ez Rábafüzesen nem annyira rossz telekár hiszen az épület bontása is költséggel jár, 

javasolható egy 4000.-Ft/m2 ár körüli összeg, amely 3.424.000.-Ft lenne 

 

2. Az ingatlant nem értékesítjük: 
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Ez annál is inkább meggondolandó, hiszen ebben az ingatlanban egy alacsony 

komfortfokozatú önkormányzati bérlakás is van, a bérlőjét el kell helyezni. A bérlő a 

helyszínen tapasztaltak szerint példás rendben tartja a lakását. A lakás helyett másik lakást 

ugyan elfogadna de nem nagyon szeretne Rábafüzesről elköltözni. A múlt testületi ülésen 

felmerült az egykori kultúrház üresen álló részében egy lakás kialakítása. Az ingatlan 

szerkezete és beosztása olyan, hogy abban egy kb. 70 m2-es, nagy belmagasságú lakás 

lenne létrehozható ám ennek becsült költsége kb. 5 millió Ft. Ilyen összegért szociális 

bérlakás létrehozása nem célszerű. Piaci alapon bérbe adható lakás létrehozható ugyan 

belőle – azt nem tudni lenne-e érdeklődő egy városrészben lévő lajkás bérlésére piaci 

alapon – a legnagyobb gond az, hogy erre nincsen meg az mlített közel 5 millió Ft, sőt azt a 

jelen előterjesztés tárgya szerinti ingatlan vételára sem fedezné. Abban nem látjuk az 

„üzletet”, hogy egy építési telek nagyságú területet épülettel együtt eladunk kb. 3 millió Ft-

ért, ennél többért pedig szociális lakást alakítunk ki.  

Ez is mutatja, hogy valahol az értékek területén nincsen harmonikus egyensúly. Minden 

esetre ha nem életveszélyes az épület, akkor a fennálló bérleti jogviszony megszűnéséig ne 

értékesítsük az ingatlant. 

 

Vagyonrendeletünk szerint: 

 12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor] 

(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 

könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 

meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. 

Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az 

értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az összegtől  felfelé a 

Képviselő-testület természetesen eltréhet. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 
szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 
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(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ 

(4) bekezdés c) pontja: 

5.§ (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

Az önkormányzat a jelen esetben a könyv szerinti értéket meghaladó vételárat is 

meghatározhat amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. Az ingatlanban lakó  bérlő 

elhelyezéséről önkormányzatunknak gondoskodni kell.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Alkotmány 

u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát az épületben 

található lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszűnéséig nem értékesíti. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű 

ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti 

eladásra.  
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Vételár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.10.15. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2019. augusztus 17. 

              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

A szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.  sz.  

ingatlan értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár 50%-a  kifizetésének végső határideje a 

döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A teljes vételárösszeg befizetésére az ingatlan birtokba adásával egyidejűleg kerül sor 

legkésőbb a szerződés kötést követő  120 napon belül.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje folyamtosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Képviselő – testületi ülés lesz.  
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2.sz. melléklet: 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. 2387/4 és 2387/5 hrsz..    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019.szeptember 19 -i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület márciusi ülésén az 56/2019. sz. határozatával a szentgotthárdi 2387/1 

hrsz-ú, 6972 m
2
 területű, kivett általános iskola megnevezésű az Önkormányzat 

tulajdonában álló belterületi ingatlanból a telekmegosztást követően létrejövő (korábban 

iskolaként használt épület, a hozzá tartozó garázs és telekrész) ingatlant  értékesítésre 

kijelölte: 

56/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2387/1 hrsz-

ú, 6972 m
2
 területű, kivett általános iskola megnevezésű az Önkormányzat tulajdonában 

álló belterületi ingatlanból a telekmegosztást követően létrejövő (korábban iskolaként 

használt épület, a hozzá tartozó garázs és telekrész) ingatlan értékesítésével egyetért. 

Az ingatlan eladási árát és az értékesítés feltételeit a telekfelosztást követően készített forgalmi 

értékbecslés alapján határozza meg. 

Az ingatlan értékesítéséből származó bevételből fordítani kell a rábafüzesi városrészen 

található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti volt óvodát is magába foglaló épületnek és 

a Szentgotthárd, Alkotmány u 49. sz alatti fiókkönyvtár épületének karbantartására, 

állagának javítására.  

 

Az ingatlanról készült változási vázrajz (2.sz. melléklet) alapján a létrejövő szentgotthárdi 

2387/5 hrsz-ú kivett általános iskola és udvar megnevezésű, 3443 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadának és a szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú, 243 m2 területű, kivett közforgalom 

elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan ½ tulajdon jhányadának az értékesítését. Ezen a 

magánúton keresztül közelíthető meg az iskola és a 2387/3 hrsz-ú Önk-i ingatlan könnyebben, 

hiszen néhány parkolóhely is itt található. Ezért javasoljuk azt, hogy ez az ingatlan maradjon 

közös tulajdonban és  az érétkesítés is csak együttesen történhet. 

Az ingatlanra vonatkozó Földhivatal által záradékolt változási vázrajzot egyesített 

telekalakítási eljárásra benyújtottuk (telekmegosztás és ingatlan nyilvántartási átvezetésre). S 

egyidejűleg az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük 3-4.sz. melléklet), 

amely szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értékek:  

 

szentgotthárdi 2387/5 hrsz-ú kivett általános iskola és udvar: 

28.975.838.-Ft, az éretékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az 

összesen: 29.005.838.-Ft. 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 14.043.213.-Ft 
 

szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú 243 m2 területű, kivett közforgalom elől elzárt 

magánút : 

668.250.-Ft, az éretékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az 

összesen: 698.250.-Ft. 
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Mivel az ingatlan ½ tul részaránya kerül értékesítésre, ezért a vételár: 349.125.-

Ft 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 154.791.-Ft  (1/2 –ed 

rész) 
 

Vagyonrendeletünk szerint: 

 12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor] 

(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 

könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 

meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. 

Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az 

értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az összegtől  felfelé a 

Képviselő-testület természetesen eltréhet. 

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
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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, és a T. Testület a vételárat 25 millió 

forint felett állapítja meg, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 millió forint vételár feletti 

eljárás szerint kell meghirdetni az ingatlant. 

A Magyar Államot képviselő szervezettől elővásárlási jogról nyilatkozatot kell kérni a 

szerződéskötés létrejöttét követően.  

Javasoljuk kerekített összeg meghatározását! (Amennyiben az értékbecslés összegét tartja a T. 

Testület elfogadhatónak, 29.000.000.-Ft és 350.000.-Ft) 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monek Mónika földmérő 

mérnök 38/2019. munkaszámú, szentgotthárdi 2387/1 hrsz-ú földrészlet megosztásáról 

készült - Földhivatalnál egyestített telekalakítási eljárás alatt álló - változási vázrajz alapján 

létrejövő, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2387/5 hrsz-ú, 

(természetben: 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 2.) 3443 m2 területű, kivett általános iskola 

és udvar megnevezésű ingatlant, és a szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú, 243 m2 területű, kivett 

közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan ½ tulajdon hányadát Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (1) 

bekezdése szerint a meghirdeti eladásra.  

Vételár: 

A szentgotthárdi 2387/5 hrsz-ú, (természetben: 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 2.) 3443 

m2 területű, kivett általános iskola és udvar megnevezésű ingatlan: ............................-Ft, 

mely Áfa mentes.  

A szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú, 243 m2 területű, kivett közforgalom elől elzárt magánút 

megnevezésű ingatlan ½ tulajdon hányada: .....................-Ft, mely Áfa mentes. 

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre! 

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.10.15. 

A pályázatokat konkrét és pontos  összeg (forint) megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összeg  .......- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  
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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. július 17. 

              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

A szentgotthárdi 2387/4, 2387/5  hrsz-ú  ingatlanok értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar 

államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az 

erről szóló értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes 

ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon 

belül. 

A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a 

Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől 

számított 30 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje folyamtosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Képviselő – testületi ülés lesz.  
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

 

  



 

 
217 

  



 

 
218 

  



 

 
219 



 

 
220 



 

 
221 

  



 

 
222 

  



 

 
223 

  



 

 
224 



 

 
225 



 

 
226 

4.sz. melléklet: 
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