2020. augusztus 13-i rendkívüli ülés
előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
2. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
3. Tourinform iroda működtetése.
4. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2020.
5. 2020. évi gluténmentes térítési díj meghatározása.
6. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.
7. Rendezési terv módosítási kérelem.
8. 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. Ingatlanértékesítés Sztg1074/4 hrsz. Vincze Csaba kérelme.
10. Ingatlanértékesítés Sztg 2766, 2765 hrsz.
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Tárgy: Móra
módosítása.

Ferenc

Városi

Könyvtár

Alapító

Okiratának

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdésének értelmében a kulturális intézményben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjával a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. A
jogviszony-átalakulással kapcsolatos eljárásrendet a törvény az alábbiak szerint szabályozza:
-

-

-

A munkáltató 2020. augusztus 1. napjáig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat
jogviszonyának átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az
átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő
munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről. Ez az intézkedés a
2020.07.17. napján megtörtént.
A munkáltató 2020. augusztus 15. napjáig írásban közli a közalkalmazottal a további
foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az
ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet
alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a
munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az
illetménypótlékot és a rendszeres kereset kiegészítést - 2020. október 31-én jogosult
lenne. A munkáltató az ajánlathoz a munkaszerződés megkötése során kötve van, az
abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet
eltérni.
A közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további
foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-éig köti meg. A határidő
anyagi jogi és jogvesztő.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. §-a,
valamint 41. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az intézményvezetők felett a képviselőtestület gyakorolja az alapvető, a polgármester pedig az egyéb munkáltatói jogokat. A Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum megbízott igazgatójának az intézménnyel
fennálló közalkalmazotti jogviszonyára is alkalmazni kell a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvényt. Az ehhez
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételéhez, valamint a munkaszerződés
aláírásához szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása.
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Ezen túlmenően az intézmény Alapító Okiratát is módosítani szükséges a törvény hatályba
lépését követő 60 napon belül. A módosítás csak a jogviszonyra hivatkozás részre terjed ki,
ennek következtében a közalkalmazotti jogviszonyra utalás kikerül az alapító okiratból.
A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okirat a 1. és 2. számú
mellékletben olvasható.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth
Tiborné igazgatónak a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézménnyel
fennálló közalkalmazotti jogviszonyára alkalmazni kell a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt, ezért Horváth
Tiborné közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1. napjával a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átalakulás miatt szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok 2020. évi XXXII. törvény által előírt tartalommal és feltételekkel
történő megtételére, valamint a munkaszerződés aláírására.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: 2020. augusztus 15.- a 2020. évi XXXII. törvény szerinti ajánlat megtételére
2020.október 31. – a munkaszerződés megkötésére
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd alapító okiratát módosító okiratot a 1. sz. melléklet
szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 2.
számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2020. augusztus 06.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

3

1.sz. Melléklet
Okirat száma:…./2020

Módosító okirat
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2020. …………... napján kiadott ………………………… alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának …………/2020. számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 5.1 pontban szereplő költségvetési szerv vezetőjének megbízási rend
szövegezés helyébe az alábbi tartalom kerül:
A költségvetési szerv vezetőjét a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló
2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra tekintettel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény és a végrehajtásról szóló miniszteri rendelet alapján, pályázat útján, legfeljebb 5 év
határozott időtartamra a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza
meg. Az intézményvezető tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja az alapvető, a
polgármester pedig az egyéb munkáltató jogokat.
2. Az Alapító Okirat 5.2 pont 1. sorában szereplő foglalkoztatási jogviszony törlésre kerül,
a további sorszámozás értelemszerű megváltoztatásával, továbbá egy új foglalkoztatási
jogviszonyt pedig létesítünk:

1.
2.

telephely megnevezése

telephely címe

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szentgotthárd, 2020. november 01.

P.H.
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4

2. sz. Melléklet
Okirat száma:…… /2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, alapján a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5

telephely megnevezése

telephely címe

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Gyűjtemény

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai utca
9.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán
utca 2.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi
utca 145.

Hianz Tájház

9955 Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc
utca 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

Városi Könyvtár

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

3.2

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése : Szentgotthárd Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye : 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

Könyvtári, levéltári tevékenység, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza
és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak
elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos
gyűjtéséről, nyilvántartásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról,
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak
gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele.
Ennek érdekében:
4.3.1 Múzeum
4.3.1.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak
szerint:
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység
keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon
bemutatja;
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás
folyamatához;
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- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti
az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai programkínálatot biztosít;
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
4.3.1.2.Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más
értékeit gondozó intézményekkel, így különösen könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés
intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a
szakképzés intézményeivel.
4.3.1.3.Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével,
valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos
szolgáltatást nyújthat.
4.3.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás
alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét:
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése,
munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében;
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támogatásában;
- múzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként
működik.
4.3.1.5. A magyarországi szlovének történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás.
4.3.2. Könyvtár
4.3.2.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – használói és helyi igényeknek
megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, hangzó-és
képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, ajándékozás, csere
vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján.
A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet.
4.3.2.2. A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
A könyvtár a feltáró munka során az állományba kerülő dokumentumokról az őket jellemző
formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és számítógépes
katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével kapcsolatos
tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat.
4.3.2.3. Könyvtári szolgáltatások
A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal rendelkezésre
bocsátja. Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a könyvtári
dokumentumokról, közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató tevékenységet, etanácsadást végez.
Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat, kiállításokat,
előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, szakköröket szervez.
A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt.
Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013 350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

046 040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

3

082 042

Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása

4

082 043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082 044

Könyvtári szolgáltatások

1

7

6

082 061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082 062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

082 063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082 064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082 091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082 092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082 093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

13

082 094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

14

083 020

Könyvkiadás

15

095 020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

7
8
9
10
11
12

Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi Dániel Könyvtárral kötött
Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken: Alsószölnök, Apátistvánfalva,
Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu,
Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra tekintettel a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a végrehajtásról szóló miniszteri rendelet
alapján, pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. Az intézményvezető tekintetében a
Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető, a polgármester pedig az egyéb munkáltató
jogokat.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

2

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
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Tárgy: Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás igénylése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi
költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a
közművelődés érdekeltségnövelő támogatásra. A felhívás célja a közművelődési
alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.
A pályázati célra összesen 300 millió forint áll rendelkezésre.
A keretösszeg
a) 60 %-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal
kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) alpont hatálya alá nem tartozó
intézmény vagy közösségi színtér után
b) 40 %-át az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában osztják fel.
Támogatási és önrész terhére elszámolható költségek:
 Berendezési tárgyak
 Műszaki-technikai eszközállomány
 Épület karbantartására, felújítására
A támogatás felhasználásának időtartama:
A pályázati kiírás megjelenésének napjától – 2021. december 31. napjáig. A végső határnapig
fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi
színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető
települési önkormányzat részesülhet.

A BENYÚJTANDÓ PROJEKT:
Az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület szervezi a város kulturális programjait. Egy színvonalas városi programhoz
megfelelő minőségű hangtechnika szükséges. Az elmúlt években ilyen jellegű projektre nem
tudott az Egyesület pályázni, saját forrásból ezen eszközök megvétele pedig komoly anyagi
terhet jelentene, így a kiválasztott eszközök beszerzésével régóta fennálló probléma oldódna
meg.
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A pályázaton a Pályázó által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető.

PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉS
3 db Shure Beta 58 (mikrofon)
3 db Shure SM 58 (mikrofon)
3 db AKG P4Live tam
(hangszer mikrofon)
11 db 10 m XLR kábel
6 db mikrofonállvány

NETTÓ
141.732,94.488,56.693,45.906,51.969,390.788,-

BRUTTÓ
Berendezések
180.000,120.000,72.000,58.300,66.000,496.300,-

TÁMOGATÁS

ÖNERŐ

396.300,-

100.000,-

Kedvező elbírálás esetén a projekt megvalósításához 100.000,- Ft önrészt vállaltunk.

HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd településen a Pannon Kapu Kulturális Egyesület felel a kulturális
rendezvényekért. Egy színvonalas műsor lebonyolításához szükség van megfelelő
minőségű technikára is. Ezek fejlesztése, korszerűsítése folyamatos feladat.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrást
az Önkormányzat idei vagy jövő évi költségvetésében kell biztosítani.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A garancián túli esetleges javítási, karbantartási feladatokat el kell végezni.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincsenek kockázatai.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Továbbra sem tudunk ilyen jelegű fejlesztést végrehajtani a város kulturális
intézményében, vagy kizárólag saját forrásból tesszük azt.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Pályázatírás, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés,
megvalósítás, elszámolás, fenntartás, szakmai-pénzügyi beszámoló készítése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Szentgotthárd
Város Önkormányzata a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat
megvalósításához - kedvező elbírálás esetén - 100.000,- Ft önerőt biztosít a 2020. évi
költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Kovács Ágnes pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2020. augusztus 3.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Tourinform iroda működtetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. június 15-én kötött szerződést a Magyar Turizmus
Zrt-vel a szentgotthárdi Tourinform iroda létrehozása kapcsán. Szintén ez évben a 94/2015.
számú képviselő-testületi határozat keretében döntött arról, hogy az iroda működtetésének
feladatával a helyi TDM Egyesületet bízza meg. Ezzel párhuzamosan a TDM egyesület évi 4
M Ft-os önkormányzati támogatását 2 M Ft/év támogatással egészítette ki - a 4 millió Forint a
TDM manager bérköltségét foglalta magába, aki egyúttal a Tourinform irodavezetői feladatot
is ellátta, de a TOURINFORM iroda kötelező teljes nyitva tartása csak ebből a 4 M Ft-os
támogatásból nem volt biztosítható.
A 2020. július 27-én kapott tájékoztatás alapján (1. melléklet) a TDM szervezet a
Tourinform iroda ellátásának feladatáról 2020. augusztus 31-et követően lemond, ennek
üzemeltetését visszaadja a fenntartónak, Szentgotthárd Város Önkormányzatának.
A Tourinform Iroda működtetése és az ezzel járó országos hálózathoz való csatlakozás
turisztikailag fontos feladat, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség által is szorgalmazott az
Iroda tovább működtetése. Ez a feladat most pedig – legalábbis átmenetileg – közvetlenül az
Önkormányzatra hárul.
Ezzel egyidejűleg megszűnik a munkaviszonya az eddigi alkalmazottnak is, aki egy
személyben végezte ezt a munkát éveken keresztül – ő másutt folytatja tovább pályafutását.
A kialakult helyzetben megoldást kell találnunk. Lehetőség van arra, hogy átmeneti időben
az Iroda „virtuálisan” működjön tovább, azonban ebben az időszakban is el kell látni több,
a Magyar Turisztikai Ügynökségtől érkező adatszolgáltatási feladatot, illetve ki kell jelölni az
Irodavezető személyét is, akit az országos hálózatban regisztrálnak. Az Irodavezető
végzettségére meghatározott előírások vonatkoznak, amelynek meg kell felelni a
kinevezésekor:
- felsőfokú szakirányú végzettség
- felsőfokú végzettsége és legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlat
- középfokú szakirányú végzettség és legalább 3 éves turisztikai szakmai gyakorlat
- legalább egy idegen nyelv (angol vagy az adott térség TOP 3 küldő országának
nyelve) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt)
- számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
- az adatgyűjtő terület kiváló ismerete.
A későbbiekben célszerű a Tourinform Iroda fenntartását a jelenleg megvalósítás alatt álló
Időutazó Múzeum működtetésével összhangba állítani, ezért javaslatom alapján – figyelembe
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véve az aktuális fejleményeket - a hosszabb távú koncepcióról a következő képviselő–
testületi ülés keretében dönteni szükséges. Most arra van szükség, hogy Magyar Turisztikai
Ügynökség általi előírásoknak megfelelve, a Polgármester irodavezetőt nevezzen ki a
Tourinform Irodai feladatok átmeneti ellátására, 2020. szeptember 01 naptól - legfeljebb
2020. december 31. napig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
Polgármestert arra vonatkozóan, hogy a Tourinform Iroda működtetésének céljából a
végzettségre vonatkozó előírásokkal rendelkező Irodavezetőt bízzon meg 2020. szeptember
01. időponttól, azzal, hogy a Tourinform Iroda további működtetésével kapcsolatban a 2020.
szeptemberi ülésre készüljön előterjesztés.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2020. augusztus 06.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
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Tárgy: Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2020.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet miatt a civil szervezetekkel való
együttműködésről és a tavalyi év tapasztalatairól szóló előterjesztésről a polgármester döntött
azzal, hogy a 2020. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapról és a közös éves
cselekvési és programtervről a veszélyhelyzet elmúltával tárgyal majd a testület.
A Szentgotthárdi Civil Fórum és a önkormányzat közös éves cselekvési és programterve
fontos része az együttműködésnek, illetve az alapból igényelt támogatások odaítélésének,
viszont a jelen helyzetre tekintettel javasoljuk, hogy erre az évre e tervet már ne állítsuk össze.
Célszerűbbnek tartjuk, hogy a civil szervezetek és városrészek, felmérve a tagok és a lakosság
igényeit, azokhoz alkalmazkodva szervezzen programokat, rendezvényeket.
Mivel az idei évet jelentősen befolyásolta a vírushelyzet, az alap felosztásának szabályzatát a
körülményekhez igazodva terjestjzük a Tisztelt Képviselő-testület elé. A tervezetthez képest
csökkentett összeggel számolhatnak az idei évben a civil szervezetek és városrészek, összesen
3.450.000,- Ft áll rendelkezésükre. Ebből 2.450.000,- Ft a 7 városrész (városrési
önkormányzat, vagy a városrészen működő civil szervezet) kerete, minden városrész
maximum 350.000,- Ft támogatást igényelhet a Szabályzatban (1. sz. melléklet)
meghatározott célokra. A civil szervezetek, alapítványok idei évi kerete 1.000.000,- Ft,
szintén a Szabályzatban foglaltak szerint igényelhetik a támogatást.
A programok, rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál különös figyelmet kell fordítani
a járványügyi helyzet aktuális jogszabályainak előírásaira, ajánlásaira. A rendezvényeket a
szükséges óvintézkedések betartásával lehet megtartani!
Amennyiben a képviselő-testület a mellékletek szerinti pályázati dokumentumokat
jóváhagyja, a civil referens haladéktalanul értesíti a civil szervezeteket a pályázat menetéről.
Ahhoz, hogy a 2020. szeptember 16-i testületi ülésen a pályázatokról dönteni lehessen, a
benyújtási határidőt 2020. augusztus 31. napjára célszerű tűzni. A korábbi évek gyakorlata
alapján így a kérelmek befogadása, esetleges hiánypótlása, véleményeztetése és előterjesztése
gördülékenyen megvalósítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjék!
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Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A szentgotthárdi civil szervezetek lassan egy évtizede számolhatnak az önkormányzat
szervezett támogatásával rendezvényeik megvalósítása kapcsán. Az idei év nehézségei
őket is érintik, hiszen alig nyílik lehetőség programok szervezésére így ehhez a
helyzethez mérten célszerű a támogatást nyújtani.
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?
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 2020. évi Civil szervezeteket és
városrészeket támogató alap pályázati dokumentumait (Szabályzat, pályázati kiírás,
támogatásigénylő lapok és elszámolólap) az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja, a
pályázat kiírható 2020. augusztus 31. határidővel.

16

Határidő: azonnal
Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2020. július 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2020. évi Civil Alap
felosztásáról
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. 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 az idei évben 2 keretből áll, amelyekre az alábbiak szerint lehet pályázni:
4.1.
Városrészi keret (2.450.000,-):
Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi
350.000,- Ft értékben
a. a városrészen megvalósuló programokra
b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre
c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére,
fejlesztésére, beruházásokra.
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 350.000,- Ft-os
éves keretből finanszírozhatóak.
4.2.
Civil keret (1.000.000,-):
A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben
megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására,
programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök
beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:
4.2.1. Kulturális feladatok
a. Idősek napi programok szervezése
b. Hangversenyek, zenei programok szervezése
c. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
d. Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése
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e.
f.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)
Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának
szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt
Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak
helyben megvalósuló)
b. Egyéb oktatási feladatok szervezése
Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.:
prevenciós előadások szervezése, stb.)
Ismeretterjesztő feladatok
a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet
tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése
Szabadidősport szervezése
a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok,
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén
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.
Környezetvédelem
a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program
megvalósításában való szerepvállalás

5. A programok, rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál különös figyelmet kell fordítani
a járványügyi helyzet aktuális jogszabályainak előírásaira, ajánlásaira. A rendezvényeket a
szükséges óvintézkedések betartásával lehet megtartani.
6. 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.
7. 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
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.
8. 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
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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.
9. 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.
10. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő összegről.
11. 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.
12. A benyújtott kérelmeket a Testület 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el. Az idei évben a
korábbi, veszélyhelyzet alatti korlátozások okán egy benyújtási határidőt és egy
megvalósítási időszakot jelöl ki a Testület.

1.

megvalósítási időszak:
2020. július 1. – 2020. december 31.

Benyújtási határidő:
2020. augusztus 31. 16.00 óra

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. Az egyes programelemekhez kapcsolódóan elszámolható:

a program megvalósításához szükséges eszköz (pl.: kézműves foglalkozás
alapanyag)

meghívók, plakátok készítése, nyomtatása

étel és italfogyasztás – kizárólag abban az esetben, ha a vendéglátás nyilvános
és nem csak az adott egyesület tagjait érinti!

élelmiszer – kizárólag abban az esetben, ha az csomagba kerül (pl.: Mikulás
csomag, időseknek szánt csomag)!

utazási költség – kizárólag nyári táborok és hátrányos helyzetű gyermekek
kirándulása esetében!

a programok megvalósításához kapcsolódó egyéb kifizetések (pl.: sátorbérlés,
színpad, előadói díj, stb.)
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d.

e.

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.
A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a
támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.

16. Az
a.
b.
c.
d.

Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
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 ……/2020. számú határozatában
fogadta el 2020. augusztus …, hatályos 2020. december 31-ig.
Szentgotthárd, 2020. augusztus
Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.
Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055
e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu

PÁLYÁZAT
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2020. ÉVI CIVIL
SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET TÁMOGATÓ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSÉRE!
1. A pályázat célja
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011-ben hozta létre a Civil Szervezeteket és
Városrészeket Támogató Alapot azzal a céllal, hogy a városban aktívan tevékenykedő civil
szervezetek, alapítványok munkáját segítse. 2011. óta az Önkormányzat a Civil Alap segítségével
közel 40 millió Ft támogatást nyújtott a szentgotthárdi civil szervezeteknek és városrészeknek a
különböző kulturális, közéleti és sportfeladatok ellátásához. Szentgotthárd Város Önkormányzata
2020-ban ismét feltöltötte a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapot, a
veszélyhelyzet miatt az előzetes tervekhez képest időarányosan csökkentett összeggel.
A Szentgotthárdi Civil Fórummal közösen kidolgozott éves cselekvési és programtervben
meghatározott feladatokkal összhangban álló pályázati kiírás tartalmazza azokat a rendezvényeket,
feladatokat, amelyek megszervezésével, elvégzésével Szentgotthárd Város Önkormányzata a
városban valamint a városrészeken működő civil szervezeteket kívánja megbízni.
2. A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapban rendelkezésre álló összeg
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 3.450.000,- Ft-ot különített el
az Alapba az alábbiak szerint:
2.1.
2.2.

Városrészi keret:
350.000,- Ft / városrész / év, a keret összege összesen: 2.450.000,Civil keret:
A keret összege 1.000.000,- Ft.

3. A pályázat időtartama
A benyújtott kérelmeket a Testület 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el. Az idei évben a
korábbi, veszélyhelyzet alatti korlátozások okán egy benyújtási határidőt és egy megvalósítási
időszakot jelöl ki a Testület.

1.

megvalósítási időszak:
2020. július 1. – 2020. december 31.

Benyújtási határidő:
2020. augusztus 31. 16.00 óra

4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek
Támogatást kérhet elsősorban:
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4.1.

4.2.

4.3.

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.
a
szentgotthárdi
római
katolikus,
református
és
evangélikus
egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil
szervezetek (kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.
Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok
városrészi önkormányzatok.

5. A pályázat köre
Az alap az idei évben 2 keretből áll, amelyekre az alábbiak szerint lehet pályázni:
5.1

5.2.

Városrészi keret (2.450.000,-):
Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi
350.000,- Ft értékben
d. a városrészen megvalósuló programokra
e. a programok megvalósításához szükséges eszközökre
f. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére,
fejlesztésére, beruházásokra.
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 350.000,- Ft-os
éves keretből finanszírozhatóak.
Civil keret (1.000.000,-):
A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben
megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására,
programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök
beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:
5.2.1. Kulturális feladatok
a. Idősek napi programok szervezése
b. Hangversenyek, zenei programok szervezése
c. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
d. Mikulás, adventi, karácsonyi, stb. programok szervezése
e. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)
f. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának
szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt
5.2.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak
helyben megvalósuló)
b. Egyéb oktatási feladatok szervezése
5.2.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a. A
lakosságnak
(felnőtteknek
és
gyermekeknek
egyaránt)
szóló
egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós
előadások szervezése, stb.)
5.2.4. Ismeretterjesztő feladatok
a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait
érintő ismeretterjesztő előadások szervezése
5.2.5. Szabadidősport szervezése
a. Városi
rendszeres
mozgást
elősegítő
versenysorozat,
bajnokságok,
sportesemények szervezése a szabadidő sport területén
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5.2.6. 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.
5.2.7. Környezetvédelem
a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program
megvalósításában való szerepvállalás.
6. A pályázat benyújtásának feltételei, menete, hiánypótlás
6.1.
a.

b.
c.

d.

e.

Az Alapból kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni
KÖTELEZŐ:
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.hu), a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt
található

Támogatásigénylő lapot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek
egyaránt kötelező)

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról
szóló
nyilatkozatot
(civil
szervezeteknek,
alapítványoknak,
városrészeknek egyaránt kötelező)

a közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettségről (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt
kötelező)
a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és
alapítványoknak kötelező)
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az
Országos Bírósági Hivatalnál az előző üzleti évről készült beszámoló letétbe
helyezését igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott
beszámoló esetében az erről szóló igazolást (csak a civil szervezeteknek és
alapítványoknak kötelező).
írásos kérelmet a megvalósítandó program, ellátandó feladat részletezésével,
költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt
kötelező)
beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil
szervezeteknek és alapítványoknak kötelező)

6.2.

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K.
tér 11., I. emelet 7. iroda).

6.3.

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.

7. A pályázat elbírálásának menete
A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a
Képviselő-testület elé. A Testület a Civil Fórum javaslatait, illetve a városi rendezvényekhez
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kapcsolódó vállalásokat figyelembe véve dönt a támogatásról és annak mértékéről. A képviselőtestületi határozatot követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt a civil szervezettel,
alapítvánnyal, városrésszel, amelyek a szerződés pontjai értelmében kötelesek az elnyert
támogatás felhasználásáról elszámolni.
8. Támogatás elszámolása
Az elszámolás elszámolólapon a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőig a
Szabályzat 16. pontja alapján történik.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:
Szép Renáta, civil referens
Tel: +36-94-553-044
Mobil: +36-70-213-7513
E-mail: szep.renata@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2020. augusztus
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2020. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

1.) A civil szervezet adatai:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Kapcsolat
Adószáma:
Bankszámlaszáma:

Tel:

E-mail:

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése:
□
□
□
□
□

Rendezvény
□
Oktatási feladat ellátás
Sportfeladat ellátás
□
Kulturális feladat ellátása
Egészségügyi feladat ellátása
Külkapcsolati feladat ellátása
Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekt megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………
3.) A kérelemhez csatolt mellékletek:
□
□
□
□
□
□
□

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez
Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről
Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Végzés bírósági bejegyzésről
Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény
másolata

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:
- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:
Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő
7.) A civil szervezet mely városi rendezvényekhez tervezi a csatlakozást, vállal feladatot,
közreműködést 2020-ban?

8.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2020. év …………………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása
Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el, a kérelmek
benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. 16.00 óra. További információk találhatók a
www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
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3. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2020. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

1.) A városrész adatai:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Kapcsolat:

Tel:

E-mail:

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése:
□
□
□
□
□

Rendezvény
□
Oktatási feladat ellátás
Sportfeladat ellátás
□
Kulturális feladat ellátása
Egészségügyi feladat ellátása
□
Eszközbeszerzés, felújítás
Külkapcsolati feladat ellátása
Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekt megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………
3.) A kérelemhez csatolt mellékletek:
□
□
□
□

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez
Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:
- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:
Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő
7.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2020. év …………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el, a kérelmek
benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. 16.00 óra. További információk találhatók a
www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
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4. sz. melléklet
ELSZÁMOLÓLAP
a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból elnyert támogatáshoz

Civil szervezet neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Elszámolást benyújtó vezető neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Elnyert támogatás összege: …………………………………………………………………………………………………………………..
Elszámolásra benyújtott számlák:
Számla kibocsátója

Számla tétele

Számla összege

Elszámolt összeg összesen:

A SZÁMLÁKRA KÉRJÜK FELVEZETNI, HOGY „ELSZÁMOLVA A ….. SZ. KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZAT ALAPJÁN, A CIVIL SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET
TÁMOGATÓ ALAP TERHÉRE”

Kelt, ………………………………………………………., 2020. ………………………….. hónap ……….. nap

………………………………………………………
Aláírás
P. H.
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Tárgy: 2020.évi gluténmentes térítési díj meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2018.02.19-én 5 éves határozott időtartamú szerződést kötött közétkeztetésre Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a JustFood Kft. A szerződés II.sz mellékletében foglalt
nyersanyagköltséget az önkormányzat jogosult megállapítani a Vállalkozó javaslatát
figyelembe véve. Legutóbb a 201/2019 sz. határozatban a Képviselő-testület döntött a
2020.01.01. - 2020.12.31. közötti időszakra vonatkozóan alkalmazandó nyersanyagnorma
mértékéről.
Az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 2020. évtől a szolgáltató biztosít gluténmentes
diétát is az ellátandó intézmények részére.
A gluténmentes diéta tartós betegségnek minősül, ezért a költségek viselése jogszabályi
előírások betartásával valósul meg. (bölcsődei, óvodai étkezés esetén 100%-os, iskolai étkezés
esetén 50%-os önkormányzati költségviselést jelent)
Támogató döntés esetén a szerződés II sz. mellékletben szereplő árak a jelen előterjesztés
1.számú mellékletét képező gluténmentes diéta áraival kiegészülnek.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai-, az általános iskolai-,
a középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés keretében biztosított gluténmentes
diéta árait a JustFood Kft javaslatait elfogadva az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
fogadja el a 2020. év vonatkozásában.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020.08.04.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13 - 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.
Az önkormányzatunk tulajdonában a szentgotthárdi V049 (56,2 % tulajdoni hányad)
ivóvízellátó és a S021 jelölésű (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó vízi közművek vannak.
Az Előterjesztésben emlegetett Gördülő Fejlesztési Tervek ezekre vonatkoznak.
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 víziközműrendszerre 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.
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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). A
tervekhez csatolt meghatalmazásoknak ki kell terjedniük a beruházási tervrész készítésére, a
Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban való képviseletre. A Hivatal csak
eredeti meghatalmazást, vagy annak 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 V049 és a S021 jelülésű Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és
meghatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét Huszár Gábort az Előterjesztés
2. számú melléklete szerinti Meghatalmazás 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, 2020. 08. 05.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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2. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Alulírott Huszár Gábor (szül.: Körmend, 1959. nov. 07. an.: Horváth Anna Mária)
Szentgotthárd Apáti u 8. szám alatti lakos, Szentgotthárd város polgármestere, mint a V049
Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer (MEKH azonosító: 11-31583-1-013-00-10) és az
S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer (MEKH azonosító: 2131583-1-001-00-15) 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 terveiben foglaltakat, a gördülő fejlesztési tervek esetleges
módosításait jóváhagyom, azokat a meghatalmazott külön egyetértési nyilatkozat nélkül
jogosult a meghatalmazásban rögzített eljárások során benyújtani.
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt: Szentgotthárd 2020. augusztus ........
__________________________
Huszár Gábor
polgármester
meghatalmazó
A megbízást elfogadják,
Meghatalmazott nevében, a VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának felhatalmazása alapján,
együttesen a gördülő fejlesztési tervek tekintetében eljárni, cégjegyzésre jogosult
munkavállalók:
Kelt: Szombathely, 2020. szeptember .......
___________________________________
Németh Gábor beruházási és fejlesztési
igazgató VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Név: .................................................
Aláírás: …........................................
Lakcím: ............................................
Szig.szám: …....................................

__________________________________
Vizi Kármen projektiroda vezető
VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott

2.
Név: ..................................................
Aláírás: …..........................................
Lakcím: ..............................................
Szig.szám: …......................................
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Tárgy: Rendezési terv módosítási kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13 -i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Domiter László 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 171. szám alatti lakos a Szentgotthárd 0840/5
hrsz-ú ingatlana vonatkozásában a hatályos településrendezési terv módosítása kapcsán
kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (kérelem 1. sz. melléklet)
A jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot a 2. sz. mellékletként csatolt térképkivonat szerinti.
A hatályos helyi építési szabályzat szabályozási tervlap kivonata 3.sz. melléklet.
Kiss Gábor városi főépítész kezdeményezés kapcsán megfogalmazott szakmai véleménye:
(4.sz. melléklet)
Főépítészi feljegyzés Domiter László 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 171, a Szentgotthárd
0840/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó rendezési terv módosítási kérelméhez.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérelmező a Melléklelt kérelemben részletezett elképzeléseit előzetesen szóban egyeztette. A
végleges kérelem benyújtása előtt további szakmai észrevételezést kért. A bemutatott tervezet
önkormányzati-, köz- és magánérdeket nem sért, a hatályos állapothoz képest minimális
korrekciókat tartalmaz, új beépítésre szánt területet nem keletkeztet. A kérelem röviden
összefoglalva a korábban elrendelt építési tilalom törlését kéri, azzal az indoklással, hogy a
tilalom alapjául szolgáló felszínmozgást megszüntették, a terület csapadékvíz elvezetését
övárokkal kiépítették, és a területre építeni tervezett épületegyüttes sem a korábban mozgó
magas parton, hanem a domb aljában létesülne. Tekintettel arra, hogy a terület-egységen
amúgy is részletes talajmechanikai szakvélemény birtokában, annak megfelelő tartószerke-zeti
kialakítással lehet csak építkezni, a tilalom fenntartátását nem tartom indokoltnak, de a
részletes talajmechanikai szakvélemény készítését továbbra is kötelezően előírnám. Ezekkel a
feltételekkel a ren-dezési terv módosításának elindítását az ügyben javaslom.
Szentgotthárd, 2020.08.05.

Kiss Gábor, városi főépítész
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HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Kérelmező kérelme támogatását az általa tervezett beruházás megvalósítása utáni
rendezett utcaképi megjelenésre hivatkozva kéri.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a Kérelmező
biztosítja.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincsen kockázati tényező.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az Önkormányzatot kézzelfogható hátrány nem éri.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
Nincsenek.
II.
Főépítészi indítvány olvasható az 5.sz. mellékletben. A Helyi Építési Szabályzatunkban a
szabályozási tervben foglaltak több esetben is tartalmaznak hiányosságokat, elírásokat, rajzi
hibákat. Mindezeknek adott esetben komoly súlyuk is lehet, hiszen egyáltalán nem mindegy,
hogy egy területen mit lehet megtenni egy beruházás, beépítés vagy bármikyen beavatkozás
során.
A soron következő módosítás során ezen hibák javítását szeretnénk elvégeztetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozatával támogassa a más döntések nyomán
változással érintett szabályozási tervlapok soron következő módosítása során általánosságban
a rajzi hibák javítását, a tervlapok jelrendszerének a hatályos felsőbb jogszabályi
állapothoz való igazítását és a hiányzó szabályozási tartalmak pótlását, ez utóbbi esetében
oly módon, hogy azok a szerkezeti tervi állapotnak megfelelően a kialakult környezeti
jellemzők alapján legyenek meghatározva.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos
rendezési terv Domiter László 9970 Szentgotthárd Zsidai u. 2/A. szám alatti lakos
kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész
állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével az Előterjesztés 1. és 4. számú
melléklete szerint.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv
módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés
csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező Domiter László szerződésben vállalja
a felmerülő összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján
letétbe is helyezi az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott
összeget nem helyezi letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el.
Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett
költségösszeg felhasznált részét az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek
visszafizetni.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv
Domiter László 9970 Szentgotthárd Zsidai u. 2/A. szám alatti lakos kérelmében
foglaltak szerinti felülvizsgálatát nem támogatja.
Határidő: közlésre, azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete egyetért Kiss Gábor
Városi Főépítésznek az Előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt Főépítészi
indítvánnyal és kezdeményezi a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet szükséges
módosítását, és a településrendezési eszközökben található rajzi hibák javítását, a
tervlapok jelrendszerének a hatályos felsőbb jogszabályi állapothoz való igazítását és a
hiányzó szabályozási tartalmak pótlását.
Határidő: közlésre, azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020. augusztus 6.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz. melléklet
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4. sz. melléklet
Főépítészi feljegyzés Domiter László 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 171, a Szentgotthárd
0840/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó rendezési terv módosítási kérelméhez.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérelmező a Melléklelt kérelemben részletezett elképzeléseit előzetesen szóban egyeztette. A
végleges kérelem benyújtása előtt további szakmai észrevételezést kért. A bemutatott tervezet
önkormányzati-, köz- és magánérdeket nem sért, a hatályos állapothoz képest minimális
korrekciókat tartalmaz, új beépítésre szánt területet nem keletkeztet. A kérelem röviden
összefoglalva a korábban elrendelt építési tilalom törlését kéri, azzal az indoklással, hogy a
tilalom alapjául szolgáló felszínmozgást megszüntették, a terület csapadékvíz elvezetését
övárokkal kiépítették, és a területre építeni tervezett épületegyüttes sem a korábban mozgó
magas parton, hanem a domb aljában létesülne. Tekintettel arra, hogy a terület-egységen
amúgy is részletes talajmechanikai szakvélemény birtokában, annak megfelelő tartószerkezeti kialakítással lehet csak építkezni, a tilalom fenntartátását nem tartom indokoltnak, de a
részletes talajmechanikai szakvélemény készítését továbbra is kötelezően előírnám. Ezekkel a
feltételekkel a ren-dezési terv módosításának elindítását az ügyben javaslom.

Szentgotthárd, 2020.08.05.

Kiss Gábor, városi főépítész

47

5.sz. melléklet
Főépítészi indítvány SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
19/2016.
(VI.
30.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
SZENTGOTTHÁRD
VÁROS
HELYI
ÉPÍTÉSI
SZABÁLY-ZATÁRÓL
ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL módosításához.
Tisztelt Képviselő-testület!
Településrendezési eszközeink használata közben és módosítási kapcsán az szabályozási tervlapokon több apró rajzi hibát, szabályozatlan tartalmat, vagy kettős szabályozást találtunk.
Legtöbb esetben ezek hiányzó övezeteket elválasztó vonalak vagy felesleges, azonos övezetek
közti elválasztó vonalak, telekhatárról lecsúszott elválasztó vonalak, helyenként elmaradt
övezeti jelek, melyek eseté-ben az eredeti szabályozási szándék ismert, illetve a
településszerkezeti tervből visszakövethető.
A soron következő módosítás során ezen hibák javítását szeretnénk elvégeztetni, továbbá a
sza-bályozási terv jelrendszerének a hatályos felsőbb jogszabályi állapothoz való igazítását is
- a módosítás-sal érintett tervlapok esetében - végrehajtatnánk.
Ugyanakkor a korábban elmaradt szabályozási tartalom (övezeti jel) miatt módosításnak /szabályozásnak számít, ezért ehhez képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozatával támogassa a más döntések nyomán
változással érintett szabályozási tervlapok soron következő módosítása során általánosságban
a rajzi hibák javítását, a tervlapok jelrendszerének a hatályos felsőbb jogszabályi állapothoz
való igazítását és a hiányzó szabályozási tartalmak pótlását, ez utóbbi esetében oly módon,
hogy azok a szerkezeti tervi állapotnak megfelelően a kialakult környezeti jellemzők alapján
legyenek meghatározva.
Köszönettel: Kiss Gábor, városi főépítész
Szentgotthárd, 2020.08.06.
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Tárgy: Az 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. augusztus 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020.évi költségvetési rendeletünkben
alapján indokolt módosítást végrehajtani:

a 37/2020. számú Képviselő-testületi határozat

Átcsoportosítás – Önkormányzat
5035 TOP Turizmus fejlesztés Vargyai ház
Ebből: beruházás
20.789.687 Ft
Fedezete
Tartalék

20.789.687 Ft

-20.789.687 Ft
Hatásvizsgálat

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet
megalkotásának hatásai:
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 2020.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Szentgotthárd, 2020.augusztus 06.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../. (.....) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(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.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020
(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.340.755.158 Ft azaz háromiiliárd-háromszáznegyvenmillióhétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc forintban
b) bevételi főösszegét 3.340.755.158 Ft azaz háromiiliárd-háromszáznegyvenmillióhétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc, állapítja meg.”
(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2020.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
2.054.447.574 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
216.335.000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.172.000.000 Ft
c) Működési támogatások:
447.666.937 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
218.445.637 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

59.859.379 Ft
14.299.379 Ft
8.641.000 Ft
36.919.000 Ft
216.631 Ft
2.114.523.584 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.226.231.574 Ft
Ebből:
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a) működési pénzmaradvány
b) felhalmozási pénzmaradvány

581.637.574 Ft,
644.594.000 Ft.

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
1.226.231.574 Ft”
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
felhalmozási kiadások előirányzatra
támogatások kölcsönök nyújtására
pénzforgalom nélküli kiadásokra
finanszírozási kiadásra

2.158.280.361 Ft-ot
1.044.781.639 Ft-ot
13.159.379 Ft-ot
124.533.779 Ft-ot
16.381.175 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
468.705.000 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
93.359.000 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
839.504.425 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
741.161.936 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
681.056.936 Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
60.105.000 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 Ft
e)
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
2.158.280.361 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
124.533.779 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék
b) egyéb céltartalék
c) viziközmű számla /szennyvíz/
d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet

2.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
4.210.313 Ft
31.744.904 Ft
51.660.994 Ft
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e) kiegészítő állami támogatás / pótlék

32.917.568 Ft

„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 450.618.476 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 270.460.475 Ft nem kerül
folyósításra, melyből 85.769.499 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)”
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2020. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 5.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat.
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg1074/4 hrsz. Vincze Csaba kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 41/2020. számú határozata alapján elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú, 738 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1
arányban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból az 1. sz. mellékletben található
térképvázlaton ferde vonalazással jelölt 114 m2-es területrész kiméretésre és értékesítésre
kerüljön, ezzel hozzájárul az ingatlan megosztásához.
Az ingatlanrész eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Az ingatlanrész értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (2. sz. melléklet), amely szerint
az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 2.397.648.-Ft, (21.032.-Ft/m2) az értékbecslés
költsége (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 2.427.648.-Ft.
Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 442.200.-Ft a 114 m2-es
területrész: 68.307.-Ft
Az ingatlan megosztásával járó költség kb. 130.000.-Ft körül alakul.
Júliusi testületi ülésre arról írtunk, hogy az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyoni
körébe tartozik, de ha a rendezési terv szerint a közterület egy része közterületi jellegének
megszűntetése és üzleti vagyonkörbe (forgalomképes vagyonkörbe) való átsorolása válik
indokolttá, akkor annak kimondására a Képviselő-testület jogosult. A rendezési terv
lehetőséget ad ezen területrész forgalomképtelen vagyonkörből való kivételére.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény:
„86. § (1) Mentes az adó alól:
k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész)
értékesítését;
Az ÁFA tv. 259.§ 7. ponjából kiindulva településrendezési oldalról az állásfoglalás,( a jelen
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható,) ami alapján ez az ingatlan nem minősül építési
teleknek, ezért ÁFA nem terheli
Vincze Csaba a 4. sz. mellékletben lévő kérelemben a vételárra vonatkozóan tett javaslatot.
Az értékbecslés elkészültét követően érdeklődött az ingatlan értékéről, melyről tájékoztattuk.
A megállíptott érték meghaladja az általa gondolt vételárat, az ajánlata 1.500.000.-Ft-ról
(13.158.-Ft/m2) szól.
Az ingatlanrész értékesítéséhez szükséges a vételárban történő megegyezés is Vincze
Csabával, mert csak azután érdemes az ingatlan megosztását, forgalomképes vagyonkörből
történő kivonását elvégezni. Természetesen a Testület szabadon állapítja
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.
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(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének
meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.
Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli
nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az
értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.
Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az összegtől felfelé a
Képviselő-testület természetesen eltérhet, az értékbecsült árat is elfogadhatja, de
kompromisszumos árat is megállapíthat.
Mivel az ingatlan forgalomképtelen vagyonkörbe tartozik ezért a tényleges megvásárlás (a
„Rézi pizzériához”) az ingtalanhoz történő csatolás (telekalakítás) kétszeri változási vázrajz
készítést és földhivatali átvezetést jelent. (első körben az ingtalant meg kell osztani, s az
értékesítendő területet forgalomképes vagyonba sorolni, majd ezt követő 2. lépésben az
értékesítés során telekhatár rendezéssel értékesíteni. Ezen költésgek kb. 2 x 130.000.-Ft-ba
kerülnek, amit Vincze Csaba vállal.)
Amennyiben nem történik meg a vásárlás, akkor a terület marad a közterület része, s
közterület használati díjat kell fizetni a vendéglátó terasz részre.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú,
738 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanból a 3. sz. mellékletben található térképvázlaton ferde vonalazással
jelölt 114 m2-es területrészt megosztást, s forgalomképtelen vagyonkörből történő kivonást
követően ...........-Ft. eladási áron értékesíti.
Az ingtalan megosztására Vincze Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti lakos,
egyéni vállalkozótól, a 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 5/A. sz. alatti, 1074/1 hrsz-ú ingtalan
tulajdonosától –mint kérelmezőtől- történő elfogadó nyilatkozat beérkezését követően
kerülhet sor. A megosztással és az értékesítéssel járó költségek a kérlemező felet terhelik.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. augusztus 5.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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3.sz. melléklet:
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4.sz. melléklet:
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. 2766, 2765 hrsz.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. 08.13-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 43/2020. számú határozata alapján elrendelte az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, és az 58/540 arányú tulajdonát képező szentgotthárdi 2765
hrsz-ú 1186 m2
területű, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanok
értékesítését Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon.
Az értékesítés feltételei:
Szentgotthárd 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű ingatlan 112.000 -Ft, mely Áfa mentes.
Szentgotthárd, 2765 hrsz-ú 1186 m2 területű ingatlan 58/540 tulajdoni részarány: 127.000Ft, mely Áfa mentes.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020.07.31.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő –
testületi ülés
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. A pályázat eredménytelen, ha
ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig 2020. július 31-ig, a hivatal
faliújságján, hivatal honlapján.
A hirdetményt megjelentettük, a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, s a megadott
határidőig Gaál Györgyné 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 111. sz. alatti lakos nyújtott
be pályázatot a 2766 hrsz-ú ingtalanra. . (2.sz. melléklet)
Vételi ajánlata 112.000.-Ft-ról szól, 11.200.-Ft bánatpénz befizetésre került, pályázata
érvényes.
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Gaál Györgyné külön is tett ajánlatot (3.sz. melléklet) a két ingatlan együttes
megvásárlására, melyben mindkét ingatlant megvásárolná 600.-Ft/m2 áron. Az egyik
ingatlan kizárólag önkormányzati tulajdonú, a másikban csak részaránnyal rendelkezünk.
Az ingatlanokat, ahogy a kérelmében is írja korábban férje, s halála óta ő tartja karban. (Az
Önkormányzat nem kaszáltatja/kaszáltatta ezen területeket.
Véleményünk alapján az osztatlan közös ingtalanból is jó lenne kiszállnunk azzal így sok
mindent nem tudunk kezdeni, s így a terület kaszáltatására, karban tartására sem kellene a
jövőben költenünk.
A júliuis előterjesztésben az alábbiakról írtunk:
Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük, amely szerint az értékesítés
alapjául szolgáló forgalmi érték:
- 2766 hrsz-ú, 112 m2 (1/1 tul r.) területű ingatlan: 47.712.-Ft, (426.-Ft/m2) az értékbecslés
költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 77.712.-Ft.
- 2765 hrsz-ú, 1186 m2 területű ingatlanban lévő 58/540 tul. rész, 127 m2 vételára 58.852.-Ft
(463.-Ft/m2) az értékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az
összesen: 88.852.-Ft.
Az önkormányzat a jelen esetben
az értékbecsült értéket meghaladó vételárat is
meghatározhat amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk.
Javasoljuk az ingatlanokat legalább 1000.-Ft/m2 áron meghirdetni.
Ami alapján a 2766 hrsz-ú ingatlan vételára 112.000.-Ft,
2765 hrsz-ú, ingatlanban lévő 58/540 tul. rész, 127 m2. vételára 127.000.-Ft.
Az ingatlan kataszterben az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke:
2766 hrsz: 28.000.-Ft
2765 hrsz: 32.000.-Ft
A testület 1000.-Ft/m2 árat hagyta jóvá, mely áron Gaál Györgyné csak az egyik ingtalant
vásárolná meg, vagy mindkettőt egy kedvezményesebb 600.-Ft/m2 áron. (Mivel mindkét
ingtalanra összességében drágának tartja a vételárat.)
Mérlegelendő, hogy a jövőbeni karbantartési költségeket is figyelembe véve nem volna-e
érdemes a vételárat mérsékelni. Az ajánlott vételár az értékbecslésben megállapított vételárat
426.-Ft/m2 és 463.-Ft/2 árat meghaladja, a könyv szerinti bruttó értéket pedig jóval
meghaladja.
A két ingatlanért összesen így 143.400.-Ft-ot fizetne.
Amennyiben a Testület nem támogtaja ezirányú kérelmét, akkor csak a 2766 hrsz.-ú ingtalant
vásárolná meg. Ebben az esetben a másik ingatlanban a tulajdoni hányadunk továbbra is
megmarad. Végső soron a terület meghirdetése éppen az ajánlatot most erre mégsem adó
Gaál Györgyné kezdeményezése alapján történt – ez a területrész akár továbbra is maradhat a
tulajdonunkban. (Ugyanakkor az is a célunk, hogy az önállóan nem hasznosítható tulajdoni
hányadokat értékesítsük és erre éppen most lenne lehetőség.)
Ha a T. Testület támogatja a kérelmet, mérsékli a vételárat, akkor az ingatlanokat újra
meghirdetjük, s új pályázat kerül benyújtásra.
A Határozati javaslatban az 1. pontban
600.-Ft/m2 árral számolt összegeket
szerepeltettük, de ettől a Testület természetesen eltérhet.
Határozati javaslat
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű, kivett beépítetlen terület
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megnevezésű, és az szentgotthárdi 2765 hrsz-ú 1186 m2 területű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanban lévő 58/540 tulajdoni részarányát Szentgotthárd Város
Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2)
bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.
Vételár:
Szentgotthárd 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű ingatlan 67.200.-Ft, mely Áfa mentes.
Szentgotthárd, 2765 hrsz-ú 1186 m2 területű ingatlan 58/540 tulajdoni részarány:
76.200.-Ft, mely Áfa mentes.
Az ingatlanokra együttesen tehető vételi ajánlat.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020.08.28.
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő –
testületi ülés
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza
VAGY
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2766 hrsz-ú,
112 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Gaál Györgyné 9970
Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 111. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés
megkötéséhez járul hozzá a 43/2020. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban
szereplő feltételekkel és 112.000.-Ft vételárért.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A szentgotthárdi 2765 hrsz-ú 1186 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban
lévő 58/540 tulajdoni részarányát pályázat hiányában nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 30 napon belül
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. augusztus 5.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
A szentgotthárdi 2766, 2765 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület ingatlan értékesítésének
feltételei:
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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