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Tárgy: A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről a 

29/2017. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) rendelkezik. 

 

 

I. 

Kedvezményes lakossági bérletjegy 

 

A járványhelyzet miatt ideiglenes megoldás volt az amúgy törvény szerint is a központi 

költségvetést illető bevételek önkormányzatok részére történő átengedésének megvonása. Az 

elfogadott jogszabály szerint 2021-től véglegesen az államhoz kerül át a gépjárműadók 

beszedése, így jövő évtől a NAV fogja kivetéssel a gépjárműadót megállapítani. 

Jelenleg a Szentgotthárdon gépjárműadó fizetésére kötelezettek a helyi rendelet szerinti 

kedvezményes bérletjegy vásárlására jogosultak. A fenti jogszabály változás miatt ennek a 

kedvezménynek a szabályait módosítani szükséges, mivel a helyi adóhatóság már nem tudja 

igazolni a kedvezményes bérlet igényléséhez szükséges helyi rendelet szerinti igazolást. Az 

előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt rendelet módosítás tervezete szerint a 

szentgotthárdi állandó lakhellyel rendelkezők, illetve szentgotthárdi székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező társas vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek igényelhetnék a 

jövőben ezt a kedvezményes bérletet, akik ugyanaz a kör, mivel a gépjárműadót jelenleg 

szabályok szerint a településre a szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkezők fizetik.  

 

   

II. 

Koronavírus járványhelyzet miatti átmeneti kedvezmény  

 

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt Magyarországon ingyenessé 

tették a parkolást, annak érdekében, hogy a tömegközlekedési eszközökön csökkentsék a 

zsúfoltságot. Emiatt Szentgotthárdon elsősorban az éves bérleteket váltók kerülnek 

valamennyire hátrányos helyzetbe, mivel a jelenlegi helyi szabályozás szerint nem lehet a 

kifizetett bérletek árából visszaigényelni az ingyenesség idejére eső bérleti díjat. Kizárólag a 

2021.  évre vonatkozóan az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt rendelet módosítás 

tervezete szerint javaslunk visszatérítési lehetőséget bizonyos feltételek megvalósulása esetén.  

 

 

III. 

Időintervallum korlátozással érintett parkolók bővítése 

https://konyvelescentrum.hu/adok-es-jarulekok-kozterhek/gepjarmuado/
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Az Árpád út 2. szám alatti üzletek tulajdonosai, illetve bérlői az előterjesztés 2. számú 

mellékletéhez csatolt kérelmet juttatták el az önkormányzathoz az üzletsor előtti parkoló 

használati rendjének felülvizsgálatával, megváltoztatásával kapcsolatban. Kérelmükben leírták, 

hogy az üzleteik előtti parkolókat sokszor a környező tömbházakban élő, parkoló bérlettel 

rendelkező  lakók járműveikkel folyamatosan lefoglalják. Emiatt az üzleteikbe érkező 

vendégek csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak ebben a parkolóban megállni. 

Ráadásul hétköznapokon a környéken is nagyon nehéz parkolót találni, emiatt sajnos ügyfeleket 

is veszítenek. A kialakult problémára az egyik megoldási javaslatuk az volt, hogy erre a 

parkolóra is legyen kiterjesztve a helyi rendelet szerinti 2 órás időintervallum korlátozás, amely 

véleményünk szerint is megoldást fog jelenteni a kérelmezők által felvázolt problémák 

kezelésre. Az időintervallum korlátozást pont azért vezette be az önkormányzat bizonyos 

parkolókban, hogy az érintett várakozóhelyek környezetében lévő üzletekbe érkezők meg 

tudjanak állni ezekben a parkolókban és csak arra az időszakra, ameddig nagy biztonsággal el 

tudják intézni ügyeiket, illetve igénybe tudják venni az érintett üzletek által biztosított 

szolgáltatásokat. Az időintervallum korlátozásos parkolás bevezetésével a parkoló használatok 

forgási sebessége is nő. Ennek az időintervallum korlátozásnak a bevezetésére a járványügyi 

helyzet következtében bevezetett veszélyhelyzet megszüntetését követően kerülhet majd sor, 

mivel a jelenlegi szabályozás alapján minden közterületi parkolót korlátozás nélkül 

rendelkezésre kell bocsátani a járművel közlekedők részére.  

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A kedvezményes lakossági bérlet 

jogosultság igazolásának változása a kiváltást egyszerűsíteni fogja, bérlet ár kedvezmény is 

pozitív hatással lesz az igénybevevők számára, az időintervallum korlátozás kiterjesztése pedig 

segíteni fogja az érintett üzletek napi működését. 

Gazdasági, költségvetési hatása: A lakosság terhei  csökkeni fognak, viszont ezáltal bevétel 

csökkenés lesz a parkoló üzemeltetőnél.  

Környezeti  következménye: Az időintervallum korlátozás kiterjesztésével a környezeti 

terhelés csökkeni fog. 

Egészségi következménye: Nem jelentős. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Bérlet kiváltás igazolásának egyszerűsödésével 

csökkeni fog, esetleges bérletár visszaigénylésnél, illetve időintervallum korlátozásnál 

növekedni  fog.  

A jogalkotás elmaradásának esetén:  Csak jelentős nehézséggel és utánajárással tudnak az 

érintettek kedvezményes lakossági bérletet igényelni, illetve nem kompenzáljuk bizonyos 

mértékben a bérleteseket, valamint nem segítjük az Árpád úti üzletsor napi működését.  

Szentgotthárd, 2020. december 15. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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                         1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (…. ….) önkormányzati rendelete 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről a 

29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (8)-(9) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:   

 

„(8) A 11. § (1) bekezdés szerinti kedvezményes éves bérletjegy kiadásakor az 

üzemeltetőnek a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy társas vállalkozás, illetve 

egyéb jogi személy esetében a szentgotthárdi székhelyet, vagy telephelyet igazoló okiratot 

és a gépjármű érvényes forgalmi engedélyét le kell fénymásolni és a kedvezményes éves 

bérletjegyet kiváltó személy adatait rögzítenie kell. Kedvezményes éves bérletjegyet az 

üzemeltetőnél személy szerint az igényelhet, aki Szentgotthárdon állandó lakcímmel 

rendelkezik. Más személy csak teljes bizonyító erejű meghatalmazás birtokában igényelheti a 

kedvezményes éves bérletjegyet. Ebben az esetben az üzemeltető a meghatalmazottat is 

nyilvántartásba veszi. Ha kérelmező társas vállalkozás, vagy egyéb jogi személy, akkor a 

bérletet kiváltó képviselő adatait is rögzíteni kell. 

(9) A 11. § (1) bekezdés szerinti kedvezményes éves bérletjegy abban az esetben állítható ki, 

ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező bejelentett állandó szentgotthárdi 

lakcímmel, vagy társas vállalkozás, illetve egyéb jogi személy esetében a szentgotthárdi 

székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik. 

 

2. § A R. 9. § (6) – (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(6) A 11. § (2) bekezdés szerinti éves kedvezményes bérletjegyet a Szentgotthárdon 

székhellyel, telephellyel vagy kirendeltséggel rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó (a 

továbbiakban együtt: Munkáltató) igényelheti a Munkáltatónál munkaviszonnyal vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező, Szentgotthárdon bejelentett állandó 

lakcímmel nem rendelkező természetes személy (a továbbiakban: dolgozó) kezdeményezése 

esetén, a dolgozó nevének és a dolgozó járműve rendszámának feltüntetésével. Dolgozónként 

legfeljebb egy darab éves kedvezményes bérletjegy igényelhető. Erre a bérletjegyre a 8. § (12) 



 

 
5 

bekezdése előírásait kell alkalmazni. A Munkáltatóval fennálló jogviszony megszűnésekor a 

munkáltató köteles a bérletjegyet visszakérni és az üzemeltetőhöz visszajuttatni. Az üzemeltető 

külön nyilvántartást vezet a Munkáltató által igényelt dolgozói bérletjegyekről. Az a 

Munkáltató, amely a dolgozótól a jogviszony megszűnése esetén elmulasztja a bérletjegy 

visszavételét, az erről történő tudomásszerzést követő évben nem igényelhet dolgozói számára 

bérletjegyet. Amennyiben a dolgozó a bérletjegyet nem adja le a Munkáltatónál, akkor a 

Munkáltató ezt írásban jelezheti az üzemeltető felé. Ez a jelzés pótolja a bérletjegy átadását. 

Ilyen esetben a dolgozó, akinek a jogviszonya megszűnt, a bérletjegyet nem használhatja, a 

fizető parkoló használata fizetés nélküli várakozásnak minősül. Az üzemeltető a következő évi 

bérletjegyek kiadásáig írásban értesíti azt a Munkáltatót, amely e bekezdés szerinti mulasztása 

miatt nem igényelhet dolgozói számára bérletjegyet. 

(7) Egyebekben a 8. § (6)-(7), (12)-(13) és (16) bekezdésében, valamint a 13. § (4) 

bekezdésében foglalt szabályok vonatkoznak a kistérségi önkormányzatokra és a 9. § (1), (5) 

és (6) bekezdése szerinti intézményekre is.” 

 

3. § A R. 11.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Szentgotthárdon bejelentett állandó lakcímmel, vagy társas vállalkozás, illetve egyéb 

jogi személy esetében székhellyel, vagy telephellyel rendelkezők a 2. melléklet szerinti 

kedvezményes bérletjegy vásárlására jogosultak.” 

 

5. § A R. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészíti ki: 

 

„(7) A  koronavírus járvány elleni védekezés miatt meghozott intézkedésekre (ingyenes 

parkolás előírása) tekintettel 2021. évben a 11. § (1), illetve (2) bekezdés szerinti 

kedvezményes bérletjegyet igénylők a 2. mellékletben felsorolt kedvezményeken túl 

további 25 % kedvezményben részesülnek abban az esetben, ha a koronavírus-járvány 

helyzet miatt a 2021. évben kiváltott bérletek érvényességi idejének legalább fele időszaka 

alatt ingyenes volt a parkolás. A bérletjegy árának 25 %-át a jogosult visszaigényelheti az 

üzemeltetőtől. A kérelmet írásban kell beadni legkésőbb 2021. december 31-ig. A 

visszatérítésnél a visszatérítés iránti írásos kérelem beérkezésének az időpontja irányadó. 

A visszafizetés kamatmentesen történik” 

 

6.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

7. § Hatályát veszíti a  R. 8. § (10), (11) és (15) bekezdése: 

 

8. § E rendelet 2021. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 
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1. melléklet a …/….. (…..) önkormányzati rendelethez 

a 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról 

 

 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendje 

1. Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:  

1.1. Széll Kálmán tér,  

1.2. Kossuth Lajos utca (a Széll Kálmán tértől a Tompa Mihály utcáig),  

1.3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől a Mártírok út 5. sz. épületig),  

1.4. Széchenyi út (a Széll Kálmán tértől a zöldterülettel a Deák Ferenc utca 11.szám alatti 

épület melletti járda vonaláig),  

1.5. Deák Ferenc utca (Széll Kálmán tértől a József Attila utcáig),  

1.6. Várkerti parkoló (Várkert nyugati oldalán lévő parkoló),  

1.7. Mártírok út (Mártírok út 2. számú épülettől a Mártírok út  6. számú épületig), 

1.8. Széchenyi út (Széchenyi út 8. – Deák Ferenc utca 15. – Széchenyi út 5.szám alatti 

épületek által  határolt udvar  (tömbbelső) a József Attila utcai kereszteződésig),  

1.9. Hunyadi utca (a Széll Kálmán tértől a Hunyadi utca 14. számú ingatlanig (egykori 

autóbusz-pályaudvar), beleértve a Hunyadi utca 21. szám alatti ingatlan körüli 

parkolókat, a Május 1. utca 2. (volt Kaszagyár) előtti területet, valamint a Pável 

Ágoston Múzeum mellett nyugati irányban lévő területet (1579/1 hrsz.), 

1.10. A Füzesi u. 3. szám alatti ingatlan  előtti terület, 

1.11. Árpád utca (a Széll Kálmán tértől az Árpád utca 4. számú épületig és a hozzá 

kapcsolódó parkolók),  

1.12. Arany János utca (Szabadság téri Liget előtti területe), 

1.13. József Attila utca a Rákóczi Ferenc utca csatlakozási pontjától a Deák Ferenc 

utca csatlakozásáig, 

1.14. Rákóczi Ferenc utca a Rákóczi Ferenc utca 5-től a József Attila utcáig.  

  

2. Az 1. pontban meghatározott fizető parkolókon belül időintervallum korlátozással érintett 

fizető-parkolók:  

2.1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók,  

2.2. Széll Kálmán tértől keleti irányba a Kossuth Lajos utcában a páros oldalon a Kossuth 

Lajos utca 6. számú épületig, illetve a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán a Kossuth 

Lajos utca 7. alatti épület előtti fizető parkolókig), 

2.3.  Széll Kálmán tértől nyugati irányba a Mártírok útja 1-3. számú épületek előtti és a 

Széchenyi út 4. épülete előtti fizetőparkolók a Mártírok útja 2. alatti ingatlan előtti 

gyalogátkelőhely vonaláig 

2.4. Árpád út 2. számú üzletsor előtti parkolók”. 
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Indokolás: 

1. §-hoz: a lakossági kedvezményes éves bérlet jegy kiváltására vonatkozó szabályok 

módosítása arra tekintettel, hogy a gépjárműadó befizetésével kapcsolatos igazolási 

kötelezettség megszűnik; 

3. §-hoz: a dolgozói kedvezményes éves bérlet jegy kiváltására vonatkozó szabályok 

módosítása; 

4. §-hoz: a lakossági kedvezményes éves bérlet jegy kiváltására jogosultakat határozza meg; 

5. §-hoz: a koronavírus járvány elleni védekezés miatt meghozott intézkedésekkel kapcsolatos 

átmeneti intézkedéseket tartalmaz; 

 

6.§-hoz: A rendelet mellékletében az időintervallumos korlátozással érintett területek bővülnek 

7. §-hoz: a lakossági kedvezményes éves bérlet jegy kiváltására vonatkozó szabályok változása 

miatt hatályát vesztő rendelkezések; 

 

8. §-hoz: a rendelet hatálybalépését szabályozza. 
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Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A polgérmester novemberi döntései között volt a A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása. A rendelet még nem lépett hatályba, majd január 01-én kerül erre sor. A rendelet 

bevezető részében nem szerepelt a veszélyhelyzetre utaló szöveg, így az úgy nézett ki, mintha 

azt a Képviselő – testület fogadta volna el – holott a kihirdetett veszélyhelyzetben erre már így 

nem kerülhetett sor. Nem is így történt, a rendelet szövegét tehát a valós helyzethez kell 

igazítani. Erre tekintettel kell elfogadni az 1. számú melléklet szerinti szövegezést. A rendelet 

érdemi része ezzel egyáltalán nem változik.  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: közvetett hatása, hogy megfelelő 

illetményalap esetén sikerülhet csak a köztisztviselői kar megtartása,  ami a feltétele annak, 

hogy az önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon legyenek ellátva, és ez a település 

közösségének a hasznára legyen.   

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többlet feladatot 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) 

bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést rendeletben kell 

megállapítani. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 61.§(6) bekezdése alapján a  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 

közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 61. § 

(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

 

Szentgotthárd, 2020. december 15. 

 

          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

….(,,,.) önkormányzati  rendelete  

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232/A §–ában , 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében ,  237. §-ában,  

és  a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§(6) 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésének  „ 2020. december 31-ig” szövegrésze 

„2021. december 31-ig”  szövegrészre módosul. 

2. § A Rendelet 10./A §- ának „ 2020.évben ” szövegrésze „2021. évben ”  szövegrészre 

módosul. 

3. §  A Rendelet 23/2020.(XII.1.) önkormányzati  rendelettel elfogadott, még hatályba 

nem lépett módosítása nem lép hatályba. 

4. § E rendelet  2021. január 1-jén lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. 

  ……….. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához: 

1. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  az 

illetménykiegészítést 2021. évre. 

2. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  az 

illetményalapot 2021. évre. 

      3.  §-hoz: Az a rendelet, amelyet a veszélyhelyzet miatti eltérő elfogadási rendre utalás 

nélkül fogadtunk el majd csak 2021. január 01-én lépne hatályba – erre tekintettel azt nem 

lehet hatályon kívül helyezni, hanem annak hatályba nem lépését lehet kimondani ebben 

a §-ban.  

     4.§-hoz: Ez az újonnan elfogadott rendelet is majd csak január 01-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő 

vállalkozások, továbbá a vállalkozásokba delegált felügyelő bizottsági 

elnökök és tagok, ellenőrző testület munkájáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról. 

 
BESZÁMOLÓ 

 

Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével működő 

gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, alapítványok egész évi tevékenységét.  

Az idei évtől a tavaly október 22-én megválasztott  Nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek 

önkormányzati tanácsnoka is beszámol a  2020.évi feladatellátásáról. 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is beszámolót kértünk az érintettektől és a 

felügyelői bizottsági tagoktól illetve elnöktől, igazgatósági tagtól valamint az alapítványok 

ellenőrző testületeitől is. 

 

 A 2020. évben is folyamatos volt a kontroll a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságaink vonatkozásában, hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított 

vállalkozástól negyedévente kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, likviditási tervet, így 

tehát rendszeresen értesülünk a vállalkozások helyzetéről. 

  

- Mostani beszámolási kötelezettségének szinte minden megkeresett eleget tett, az 

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért; a Szentgotthárdért Közalapítvány Ellenőrző 

Testületétől nem érkezett beszámoló. A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, 

társadalmi szervezetet, felügyelő bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek önkormányzatunk 

érdekeltségi körébe sorolhatók.    

 

- A nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek önkormányzati tanácsnokától  minden 

szakterületre kiterjedő  beszámolót kaptunk. 

 

- Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok munkájukkal 

megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl. Szentgotthárdért Közalapítvány), 

illetve van olyan szervezet is, amely Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és 

ehhez csatlakozott alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). 

Van, aki városi közfeladatokat támogat (Szentgotthárd Város Közbiztonságáért 

Közalapítvány).    

- Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

elnökei illetve tagjai, igazgatósági tagja is a végzett munkájukról illetve két közalapítvány 

Az egyes beszámolók a mellékletekben olvashatók.   
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Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere elfogadja: 

- a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a 

Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány; 

- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának volt tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. 

Felügyelő Bizottságának elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

Ellenőrző Testülete; 

- a Nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek önkormányzati tanácsnoka   

2020. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a hatékony, 

jó együttműködésre 2021. évben is számít.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. december 9. 

         Huszár Gábor  

          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző  
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Tárgy: Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2020. évi 

tevékenységéről. 
 

Beszámoló 

 

 

A városrészi önkormányzatok vezetői évente a decemberi ülésen írásban beszámolnak a 

városrészi önkormányzat éves munkájáról.. 

Ehhez a részönkormányzatok vezetői a városrészekre vonatkozóan idén is kérdőíveket töltöttek 

ki az 1. számú melléklet szerint. 

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

létre részönkormányzatot 2020. év elején, és működnek is az SZMSZ-ben leírtak alapján.  

  

A Beszámolók rövid összefoglalása: 

 

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

tartottak, egyes helyeken ezeken kívül telefonon, e-mailben és személyesen illetve informálisan 

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

a Vas Megyei Kormányhivatalhoz. 

Az ülések száma a veszélyhelyzet tavaszi, őszi kihírdetése miatt csökkent, ezen időszakokban 

ülést nem tartottak a részönkormányzatok. 

 

A részönkormányzatok többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális 

helyi kérdéseket, feladatokat, problémákat, felújítási lehetőségeket (pl.városrészi keret 

felhasználása, rábafüzesi ingatlan bontása, kethelyi közút, gyalogátkelők építése stb.), 

városrészi utak állapotát és városrészi rendezvény (pl. Traktoros nap) szervezését. 

A városrészi napok egy-két kivétellel a veszélyhelyzet miatt elmaradtak. 

Véleményezték több helyen Szentgotthárd Város Önkormányzatának napirendjeit, pl. a város 

költségvetését. 

 

A városi önkormányzattól a klubok működtetését, közterületek rendben tartását (fűnyírás stb.) 

vállalták át a részönkormányzatok, túlnyomó részt a városrészek egyesületeinek bevonásával. 

Jakabháza városrészen a részönkormányzat az elszórt hulladék összegyűjtését is felvállalta az 

egyesületén keresztül évi négy alakalommal. A többi városrészi önkormányzat is az általuk 

megnevezett egyesületeken keresztül végezte a vállalt feladatát. Egy városrészen, 

Rábakethelyen nem vontak be egyesületet, alapítványt stb., itt továbbra sincs klub, 

sportegyesület, közcélú alapítvány sem és így nincsen olyan szerveződés, ami a 

részönkormányzat szervező, operatív munkáját segíteni tudná. 

Rábatótfalu városrészen a részönkormányzat működteti a klubot, végzi a rendezvények utáni 

rendbetételét. 

A fűnyírást van, ahol ebben az évben nem tudták bevállalni. 
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A városrészek nagy részében az idén nem tartották meg a legtöbb közösségi programot a 

vírushelyzetre tekintettel. Kivétel ez alól pl. Farkasfán a traktoros nap, Zsidán és Zsidahegyen, 

valamint Máriaujfaluban a falunap – a hatályos járványügyi intézkedések és egészségvédelmi 

előírások szigorú betartása mellett. 

 

A városrészek részéről felmerült problémák, feladatok: (részletesen ld. a mellékletekben) 

 

Rábafüzes városrészen: 

Jelenlegi problémák: 

- 2406 hrsz-ú romépület életveszélyes 

- autó forgalom visszaszorítása a vársorészből (az elkerülő úton zajló körforgalom építése miatt) 

 

Zsida- Zsidahegy városrészen:  

 - A patakmeder oldalfala sokhelyütt meglazult, javításra szorul. Több esetben panaszkodtak a 

nehézgépjárművek közlekedése miatt. Az év során sokszor kellett a lakosoknak és a SZET 

Szentgotthárdi Kft-nek az utakról lehordott kavicsot, zuzalékot eltakarítani, helyreállítani. A 

dombokról levezető utak árkolása, szilárd burkolattal való ellátása fontos feladat lenne. 

Az egyre gyakoribb villámárvizek miatt a dombtetőn víz-, hordalékfogó építményre lenne 

szükség.  

- A kultúrház plafonja vizesedik. A beázás feltárása folyamatban van. Reményeik szerint 

hamarosan a javítás is megtörténik. 

 

Rábatótfalu városrészen: 

Harmadik alkalommal jelzik, hogy a művelődési ház felújítása a legégetőbb probléma. 

 

Rábakethely városrészen: 

Részönkormányzatuk területén önkormányzati klub, sport egyesület, közösségi ház jellegű 

ingatlan, közcélú alapítvány nem működik. 

Helyi kötődésű baráti társaságokból kulturális civil szervezet létrehozása a céljuk. 

Támogatják városrészben a lakók helyi összejöveteleit. 

 

Farkasfa városrészen: 

- Patakmeder tisztítása a közigazgatási határokon belül 2021-ben. 

- Utak állapota 

- Temető sövény- és fűnyírás nem elegendő a betervezett ütemben, sűríteni kellene.  

- A belterületi utak mentén a csapadék elvezető árkok karbantartása az egész 

városrészen 2021. évben. 

- Temetőnél a parkoló még nem készült el, 2021-ben kérik betervezni. 

- A volt iskolaépület hasznosításának lehetősége. 

- Buszközlekedés javítása hét végén 

- Játszótér kialakítása a kultúrház udvarán. 

 

Jakabháza városrészen: 
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- Nagyon jó hír, hogy a jakabházi temetőben több kérést is teljesítettek  

- A részönkormányzat elképzelése szerint a 2021-es évben fontos feladat a kultúrház ajtóinak 

cseréje, illetve a volt könyvtár helyiségének kifestése,  

- Sürgős feladat néhány vízelvezető árok tisztítása.  

- A kamionok által tönkretett kerékpárút helyreállítása elkezdődött. 

- A közterület-felügyelet rendszeres ellenőrzése nagy segítséget jelent a városrész számára, az 

illegális szemétlerakás megakadályozásában fontos szerepük van. 

- A Jakabháziak kérik, hogy a Szentgotthárd újság minden háztartásba időben eljusson. 

 

Máriaújfalu városrészen: 

- a városrészen élők bíznak abban, hogy a 2021. évben, 6 év után befejeződik a helyi kultúrház 

felújítása, 

- a városrészen élők bíznak abban, hogy a megyei TOP-os pályázati lehetőség keretében meg 

fog valósulni a járdafelújítás. 

 

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

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

eljussanak az illetékesekhez. Vannak olyan felvetések, amelyeket az önkormányzat egyelőre 

anyagi erőforrás híján nem tud megoldani – azzal együtt, hogy a legtöbb esetben jogos kérések, 

valós problémák kerültek elő. A jövőben ezek rendezése is megtörténhet.  

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere elfogadja Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, 

Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi önkormányzatok vezetőinek a 2020. évi munkájukról 

szóló beszámolóit. Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és 

köszönetét fejezi ki a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil 

szervezeteknek a 2020. évben végzett tevékenységért. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. december 7. 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

Ellenjegyzés:   

Dr. Dancsecs Zsolt 

   

jegyző  



 

 
21 

 

Kizárólag elektronikus úton kell beküldeni. 

 

1.sz. melléklet 

 

K É R D Ő Í V 

a városrészi önkormányzatok 

2020.évi beszámolójához 

 

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

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

 

2./2020 .évben tartott üléseik száma:………. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

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

    ……………………………………………………………………………… 

    

 

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

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

     ……………………………………………………………… 

      

 

 

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

nyújtott támogatási összeg felhasználásáról:    

……………………………………………………………………………….. 

 

6./ A városrész 2020. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, a városrészi önkormányzat által 

szervezett vagy támogatott önkéntes közösségi tevékenység bemutatása; az azokon részt  

vevők száma (csak becsült adat !!!): 

     ………………………………………………………………………………… 

     

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

feladat, probléma, a jövőre vonatkozó javaslat:     

………………………………………………………………………………… 

      

Szentgotthárd, 2020. november 

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

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 
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Tárgy: 2021. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves 

ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzatára 

vonatkozóan 2021. évre. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármester jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

 Kovács Renáta – belső ellenőr 

 

 

Szentgotthárd, 2020. december 7. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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2021. évi éves ellenőrzési terv  
 

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 

dokumentumok felsorolása 

 

A 2021. évi éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritások (2. sz. 

melléklet), a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (1. sz. melléklet), a 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak, továbbá a Belső Ellenőrzési 

Kézikönyv előírásainak és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái 

figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.   

A 2021. évi ellenőrzések meghatározásánál figyelembe lettek véve a korábbi 

ellenőrzések megállapításai. A kockázatosnak ítélt folyamatok vizsgálata során tett 

javaslatok hasznosulásáról utóellenőrzés keretében győződik meg a belső ellenőr.  

Jelen éves ellenőrzési terv összeállításának kiinduló pontja volt a belső ellenőrzés 

hozzáadott érték teremtő képességének növelése. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás 

jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a 

megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. 

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az önkormányzatok 

működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés 

elősegítése a belső ellenőrzés eszközeivel, illetve hogy a belső ellenőrzés eredménye az 

azt megillető szinten a legjobb gyakorlatok használatával beépüljön a feladatrendszerbe. 

 

 

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatása 

 

 

Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. A 

kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés (polgármesterek, jegyzők, irodavezetők) 

javaslatával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, valamint az 

ellenőrzési tapasztalatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre 

készített intézkedési tervek figyelembe vételével került meghatározásra az 

ellenőrizendő folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves 

tervjavaslat elkészítésére. 

Az önkormányzatok tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és 

tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, 

emberi erőforrás kockázatok fordultak elő.  

A kockázati tényezők tekintetében kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni 

továbbra is a belső szabályozottság megfelelőségét, szabálytalan és indokolatlan 

elszámolásban rejlő kockázatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső 

kontrollrendszer szabályozott, hatékony működését és ez alapján a költségvetési 

szervek, szervezeti egységek gazdálkodási, számviteli folyamatait. 

Az önkormányzatok kockázati megítélését a belső ellenőrzés a belső ellenőrzési 

kézikönyv, valamint az IIA standardok figyelembevételével  

- a belső kontrollrendszer, 

- az önkormányzatok célkitűzéseinek és stratégiáinak, s a vezetés elvárásainak 

megismerése, 

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és 

- az önkormányzatok vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján 

kiválasztott kockázati elemek értékelése  
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határozta meg. 

 

 

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri 

kapacitás tervezése 

 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső 

ellenőrzési feladatot a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi 

személyiséggel rendelkező társulás keretei között láttatják el (Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás alapján).  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás főállású belső ellenőr 

alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a Társuláshoz tartozó önkormányzatok eleget 

tudjanak tenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban Mötv.) 119. §-ában foglalt kötelezettségüknek. Ez alapján: 

„(3) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 

működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 

önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 

előző év december 31-éig hagyja jóvá.” 

 

A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő függetlenített, főállású belső ellenőr 

köztisztviselői jogviszonyban látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső 

ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult 

önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a Társulás 

szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja.  

 

 

d) A tervezett ellenőrzések felsorolása 

 

A tervezett ellenőrzések felsorolása a 2021. évi éves ellenőrzési terv 3. számú 

mellékletében kerülnek bemutatásra. 

 

 

e) A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 

tevékenységekhez szükséges kapacitás 

  

A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 

tevékenységekhez szükséges kapacitás a 2021. évi éves ellenőrzési terv 1. számú 

mellékletében kerülnek bemutatásra. 

 

Szentgotthárd, 2020. november 10.  

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőrzési vezető 
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1. számú melléklet 

 

 

2021. évi belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2021. 01. 01 – 2021. 12. 31.) 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap  103 nap/fő 

fizetett ünnepek  7 nap/fő 

Munkanapok száma: 255 nap/fő 

fizetett szabadság   36 nap/fő 

betegség, egyéb  15 nap/fő 

továbbképzés, beszámoló  25 nap/fő 

2022. évi éves ellenőrzési terv 20 nap/fő 

Revizori napok száma: 159 nap/fő 

Revizori létszám: 1 fő 

− 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 193 nap = 159 revizori nap 

 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 159 nap 

 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, tanácsadó tevékenységre  

tartalékolandó (20%): -32 nap 

 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 127 nap 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
26 

2. számú melléklet 

 

 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 
 

Ellenőrizendő 

folyamatok 

Kockázatelemzés 
Célra gyakorolt 

hatása 
[magas(5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Bekövetkezésének 

valószínűsége 
[magas (5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Pont 

1. Felügyeleti 

ellenőrzés 

[Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ 

Szentgotthárd] 

5 3 15 

2. Közbeszerzési 

eljárások ellenőrzése 

[Szentgotthárd Város 

Önkorm.] 

5 3 15 

3. Egyes 

keretmegállapodá-

sok ellenőrzése 

[Szentgotthárd Város 

Önkorm.; SZET 

Szentgotthárdi Kft.] 

4 3 12 

4. Önkormányzati 

tulajdonú 

üzlethelyiségekkel 

való gazdálkodás 

ellenőrzése 

[Szentgotthárd Város 

Önkorm.] 

4 3 12 

5. Integrált 

jogalkotási rendszer 

LocLex 

alrendszerének 

használata 

[Szentgotthárd Város 

Önkorm.] 

4 3 12 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 10. 

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőrzési vezető
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2021. 
 

 

 

Sor- 

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés célja,  

módszerei, ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati  

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az 

ellenőrzésre  

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

1. 
Család- és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd 
Felügyeleti ellenőrzés 

Célja: előírások betartásának 

megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak: 2020. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● vonatkozó jogszabályok/belső 

szabályzatok előírásainak be 

nem tartása 

● a nem megfelelő gazdálkodás 

többletkiadásokat okozhat 

● humán erőforrás nem 

megfelelő kihasználtsága 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2021. év 

február 
12 nap 

2. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése 

Célja:  

- a közbeszerzésekre vonatkozó 

előírások teljes körű betartása  

- megfelelő kontrollfolyamatok 

működése 

- az ellenőrzések által feltárt 

hiányosságok megszüntetése 

Ellenőrizendő időszak: 2020. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● jogszabályi előírások 

figyelmen kívül hagyása 

● adatszolgáltatás nem (pontos) 

teljesítése 

● a beszerzések, beruházások 

   nem szabályszerű bonyolítása 

● a források gazdaságtalan, 

szabálytalan felhasználása 

rendszer- 

ellenőrzés 

2021. év 

május 
10 nap 
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3. 

Szentgotthárdi Közös  

Önkormányzati Hivatal  

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

Egyes 

keretmegállapodások 

ellenőrzése 

[Várkert fenntartási 

feladatok ellátása; 

Önkorm. tulajdonú 

ingatlanoknál 

hibaelhárítási, 

ingatlanfenntartási, 

energetikai, üzemviteli 

feladatok ellátása; 

Köztemetők 

üzemeltetése és 

fenntartása; Műfüves 

labdarúgópálya 

karbantartása és 

üzemeltetése] 

Célja: annak megállapítása, hogy a 

különböző célokra meghatározott 

keretösszegek hatékonyan  

kerülnek-e felhasználásra 

Ellenőrizendő időszak: 2020. év; 

2021. év  

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● keretösszegek nem hatékony 

felhasználása 

● feladatellátás hatékonysága 

● nem megfelelő pénzügyi 

elszámolások 

teljesítmény- 

ellenőrzés 

2021. év 

július 
12 nap 

4. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

Önkormányzati 

tulajdonú 

üzlethelyiségekkel való 

gazdálkodás ellenőrzése 

Célja:  

- előírások betartásának 

megvalósulása  

- bérleti szerződésekben foglaltak 

teljesülésének ellenőrzése  

- bérleti díj tartozások behajtásának 

viszgálata  

Ellenőrizendő időszak: 2020. év, 

2021. év I. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● bérbeadási feltételek változása 

● üzlethelyiségekhez való 

hozzájutás lehetőségei 

● bérleti díjak változása, 

meghatározása 

● bérlő kiválasztása  

rendszer- 

ellenőrzés 

2021. év 

szeptember 
10 nap 

5. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata]  

Integrált Jogalkotási 

Rendszer LocLex 

alrendszerének 

használata 

Célja: a LocLex alrendszerének 

vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2021. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● a Loclex nem teljes körű 

használata 

● a LocLex hibás működése 

vagy alkalmazásának nem 

kellő ismerete 

● a LocLex alkalmazásának 

technikai akadálya 

rendszer- 

ellenőrzés 

2021. év 

november 
10 nap 
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  Szentgotthárd, 2020. november 10.  

 

 

  Készítette: Jóváhagyta: 

 

                      _____________________________ ________________________ 

 Kovács Renáta Dr. Dancsecs Zsolt 

                              belső ellenőrzési vezető jegyző
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Tárgy: Rendezési terv módosítása  –  Csiki Attila kérelme  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Csiki Attila, mint a Szentgotthárd Rábafüzes városrészen elhelyezkedő 2235 hrsz-ú és 2230 

hrsz-ú telek tulajdonosa a hatályos településrendezési terv módosítása kapcsán kérelemmel 

fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (kérelem 1. sz. melléklet)  

 

A kérelem röviden összefoglalva:  

A Csiki Attila tulajdonában levő fenti két telek közt helyezkedik el a 2233 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú út. A Kérelmező az út kérelemhez mellékelt helyszínrajzon jelölt 

szakaszát megvásárolná és telkeihez csatolná. A hatályos rendezési terv ezt a tervezett 

telekalakítást nem teszi lehetővé.  

A kérelemmel érintett útszakasz jelenleg nincs közlekedésre alkalmas állapotban – a kérelmező 

tulajdonában levő telkek megközelítésén kívül egy – a 0470/2 hrsz-ú – telek megközelítését 

tenné lehetővé, ha arra alkalmas lenne.   

 

A hatályos szabályozási tervlap kivonata 2.sz. melléklet. 

 

Kiss Gábor városi főépítész kezdeményezés kapcsán megfogalmazott  szakmai véleménye az 

előterjesztés 3.sz. melléklete. 

 

Az előterjesztés kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testültetet: 

 

A közeljövőben a Képviselő-testület  

- 2020.szeptember 16-án kelt, 84/2020. számú, Budapest Főváros Önkormányzata 

által kezdeményezett rendezési tervi felülvizsgálat  

- 2020. október 28-án kelt, 120/2020. számú, az Akasztódombot érintő  rendezési 

tervi felülvizsgálat  

- 2020. október 28-án kelt, 118/2020. számú, Dr Kenéz Zsolt és Kovács Gábor által 

kezdeményezett rendezési tervi felülvizsgálat  

 

kapcsán, összevontan, egy teljes eljárás keretében kerülne sor a rendezési terv újabb 

módosítására, melyhez – mint szintén teljes eljárást igénylő kezdeményezés – a 

Képviselő-testület támogató döntése esetén, ezen felülvizsgálati kérelem is csatolható 

lenne.      

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A szabályozási terv a kérelemmel érintett terület vonatkozásában az ingatlan-

nyilvántartásban útként szereplő közutakat továbbra is útként határozza meg, attól 

függetlenül, hogy azok ténylegesen ki vannak-e alakítva, használatban vannak-e vagy 
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sem. Az Önkormányzatnak is az az érdeke, hogy gazdaságosan fenntartható úthálózatot 

alakítson ki. 

 

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?  

Nincs kockázati tényező. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Önkormányzatot annyiban érheti kézzelfogható hátrány, ha valamely okból az utat 

ténylegesen ki kell építeni – bár a kiépítés kapcsán felmerülő költségek nagy részét a 

telek tulajdonosokra háríthatja – az út fenntartásának költségeit azonban viselnie kell.    

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Csiki Attila kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor 

városi főépítész állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével az Előterjesztés 1. és 

3. számú melléklete szerint. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés 

csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő 

összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi 

az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi 

letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés 

bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét 

az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

Csiki Attila kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát nem támogatja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András  városüzemeltetési vezető    
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Szentgotthárd, 2020. 12.10. 

               
              Doncsecz András 

         városüzemeltetési vezető

   

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 
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3.sz. melléklet 
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Tárgy: Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

elfogadása 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozik, a településeken az ingatlanhasználóknál 

keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: 

közszolgáltatás) szervezése, és fenntartása.   

 

A jelenlegi rendelkezések alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 32/A. § (1) bekezdés c) pontja 

értelmében ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt. Az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását jelenleg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban NHKV Zrt.).  A hulladékkezelési 

közszolgáltatás finanszírozásában az önkormányzat közvetlenül nem vesz részt, a 

közszolgáltatást a közszolgáltatónak az NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díjból, 

támogatásokból, pályázati forrásokból kell finanszíroznia. Az NHKV Zrt. feladata, illetve 

jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőtől, vagy az igénybevételre kötelezettől (lakosságtól) 

közvetlenül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat beszedni, illetve a határidőn belül be 

nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedni. Jelenleg a Nyugat-Dunántúl 

Régióhoz tartozó településeken az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jelölte ki az NHKV Zrt. hulladékkezelési 

közszolgáltatónak, illetve ez a szervezet rendelkezik a NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi 

véleménnyel.  

 

Önkormányzatunknak jelenleg az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel van hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződése. Ez a szerződés ez év végén, 2020. december 31-vel lejár.  

 

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

előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés tervezettel kereste meg a térség összes 

önkormányzatát. Az új szerződés időtartama 2021. január 01-től – 2025. december 31-ig szólna. 

A Közszolgáltatónak a szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben, valamint a mindenkor 

hatályos jogszabályokban, különösen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 

törvény, a 385/2014. (XII. 31.) és a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben, a 13/2016. (V. 

24.) NFM rendeletben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 

meghatározott előírásoknak megfelelően kell ellátnia.  

 

A Ht. 33. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a 
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közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a 

Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 

 

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés tervezete 

önkormányzatunk esetében nem tartozik a Kbt. hatálya alá, mivel a Kbt. 9 § (1) bekezdés j) 

pontjában foglaltak alapján kivételi körbe tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötése.  

 

A Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja: „ az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő 

szervezet másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja 

közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok 

megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az 

ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének 

legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról” 

 

Az ajánlatkérők (önkormányzat – STKH Kft.) közötti együttműködés többek között abban 

valósul meg, hogy a városban üzemelő zöldudvar (hulladékudvar) az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanon helyezkedik el, a felépítmény a társulás vagyonkezelésében, a 

hulladékudvar pedig STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. üzemeltetésében van. A Kbt. hivatkozott szakasza szerinti egyéb feltételek 

(ajánlatkérők kötnek szerződést közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatás nyújtására, 

árbevétel limit stb.) szintén teljesülnek. 

 

A közszolgáltatás tartalmában a megküldött szerződéstervezet szerint változás történik, ezért a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletünket módosítani szükséges. 

A csatolt szerződés tervezett alapján az önkormányzatnak 3 hónapon belül kell összehangolnia 

helyi rendeletét a közszolgáltatási szerződéssel, a hatályos jogszabályokkal, valamint az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel. 

 

A Ht. vonatkozó előírásai alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 

biztosításáról a települési önkormányzat képviselő-testületének kell intézkednie és amennyiben 

a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Ht.-ben előírtak 

szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht.-ben meghatározott 

eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint kell eljárni. 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? Az egységes, fenntartható, gazdaságos közszolgáltatás 

az állami koordináló szervezet elképzelései szerint a leghatékonyabban akként tud 
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megvalósulni, ha a régióban egy közszolgáltató látja el valamennyi közszolgáltatási 

feladatot.  

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

feltételek? Nem releváns 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Az önkormányzat szempontjából nem 

releváns. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Az állam által kijelölt egyetlen szolgáltató 

nem egy állami szervezet, hanem Sopron Város Önkormányzatának egy gazdasági 

társasága aminek nagyobb a kockázata ebben a konstrukcióban mint lenne egy tisztán 

állami gazdasági társaság esetén. Sajnos a szolgáltató messze van, ami mind a napi 

kapcsolattartást, mind a település illetve a településen élők érdekérvényesítési 

lehetőségét is nehezíti.  Ebből a szempontból a szentgotthárdiak kiszolgáltatottsága 

nagyobb.   

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az önkormányzati kötelező feladatának a 

biztosítása veszélybe kerülne az új közszolgáltatási szerződés megkötésének 

elmaradása esetén.  

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Az új szerződést meg kell kötni a STKH Sopron 

és Térsége Nonprofit Kft-vel. 

 

A fentieken túlmenően azonbannvan néhány olyan fejlemény, ami miatt a szerződés 

automatikus aláírását végig kell gondolni. Szentgotthárdon az elmúlt évtizedekben olyan 

fejlődés ment végbe a hulladékszállítás, és hulladékkezelés területén, ami a városban 

alkalmazott megoldások alapján az ország élvonalába helyezett bennünket. A szentgotthárdiak 

hulladékkal kapcsolatos szemlélete, hozzáállása minden korábbi elképzelést felülmúlóan, 

pozitívan változott. A szolgáltató ugyanakkor az elmúlt napokban megküldte azt a 

szolgáltatásszervezési elképzeléseit, ami nem felel meg egyértelműen sem a szentgotthárdiak 

érdekeinek, sem a hulladékgazdálkodási céljainknak. A Szentgotthárdon működtetett rendszer 

lényege tizenöt éve a szelektivitás növelése. Ezt a célt szolgálta a komposztálás 

megismertetése a szentgotthárdiakkal, komposztáló ládák beszerzése és kiosztása a 

lakosságnak, heti rendszerességgel a biohulladék elszállítása, a sárga zsákos szelektív gyűjtés 

bevezetése, a szelektíven összegyűjtött hulladék kéthetenkénti elszállítása, a  szelektív 

gyűjtésen belül a papírhulladék külön gyűjtése (kék zsákos gyűjtés), a közterületi szelektív 

gyűjtés megszüntetése, a közterületi üveggyűjtési pontok kialakítása. Ugyanakkor amikor 

Szentgotthárd ezt a rendszert működteti, Magyarországon az átlagos helyzet a városokban ez: 

a nálunk ún. biohulladékot nem gyűjtik, a nálunk biokukába helyezett hulladékot a maradék 

hulladékkal gyűjtik egy kukába; miután nincsen heti biohulladék gyűjtés, így azt is a 

maradékhulladékkal együtt szállítják el; a szelektív hulladék begyűjtése havonta egyszer 

történik, a legtöbb városban még hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtik konténerekben a 

műanyagot is, a papírhulladékot is. A szentgotthárdi rendszert nagyjából az itt leírt szintre 

akarják visszaállítani – 8-10 évvel léptetve vissza bennünket az időben. Azt gondoljuk, hogy 

Szentgotthárd vonatkozásában ezt a kérdést újra kellene gondolni – mégpedig a 

hulladékszállítási szerződés aláírása előtt. Szentgotthárdon szeretnénk a kialakult rendszert 

országos mintaprojektként meghagyni. A rendszeren hajlandóak lennénk fejleszteni is a 

következő években és szívesen mutatnánk a nálunk kialakult megoldásokat követhető 
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mintaként. Erre vonatkozóan tárgyalásokat is kezdeményeztem az STKH Sopron 

képviselőjével, országgyűlési képviselőnkkel, de ezekre kész vagyok az illetékes 

minisztériumokkal is. Mivel a hulladékszállítást természetesen biztosítani akarjuk, sőt azt 

biztosítanunk is kell, nincs kifogásunk a kijelölt szolgáltatóval szemben sem, csak azt a 

rendszert szeretnénk külön kialakítani lényegét tekintve valódi partnerségben a szolgáltatóval, 

amit ez a sz6olgáltató velünk együttműködve működtet.  

 

Határozati javaslat: 

  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az STKH 

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

előterjesztéshez csatolt szerződéstervezet szerint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan a Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2021. január 01-i 

hatálybalépéssel határozott időre, 2025. december 31-ig szóló szerződést el tudja 

fogadni ám csak abban az esetben, ha a Szentgotthárdon jelenleg kialakult 

hulladékgyűjtési rendszer szinvonala megmarad. Erre vonatkozóan tárgyalásokat kell 

folytatni a hulladékszállítási rendszer kialakításáért és működtetéséért felelős  

illetékesekkel. 

  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2020. december 07.  

 

        Huszár Gábor   

                   polgármester    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos rendelet 

módosítása és a Közszolgáltató díjkompenzációs kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

I. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről a 4/2019. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 

rendelkezik.  

A rendelet 1. melléklete szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási 

díjakat. 

A közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. 

Közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.). 

 

A Közszolgáltató 2020. júliusában díjkompenzációs kérelmet nyújtott be (4. számú melléklet), 

amelyet az éves beszámolójában is kért (5. számú melléklet) a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan.  

Indokuk alapján a Zalavíz Zrt. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítási díját jelentős mértékben emelni fogja, ezért a szolgáltatási területükön lévő 

önkormányzatokhoz fordultak annak érdekében, hogy vállalkozásukat a továbbiakban is 

működtetni tudják.  

Személyes egyeztetést folytattunk a Szolgáltatóval, ahol elmondták, hogy a Zalavíz Zrt. a 

szennyvíz befogadási díjat utoljára 2019. szeptemberében emelte 449,- Ft/m3-ről 710,- Ft/m3-

re. Ez az összeg a szerződésünk megkötésekor (2012-ben) még 288 Ft/m3 volt. A 2020 

novemberében érkezett tájékoztatás (2. sz. melléklet) szerint a Zalavíz Zrt. a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási díját jelentős mértékben emelte, „2021. 

január 1-jétől a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási díjának 

pontos értéke az 5%-os kedvezménnyel 1.010,- Ft/m3+ÁFA.”. A Szolgáltató Lenti 

Hulladékkezelő Kft. az eddigi emelésekből származó bevétel-kiesést nem követelte meg a 

szolgáltatási területén lévő önkormányzatoktól, a mostani drasztikus díjemelés azonban már 

veszélyezteti a további működésüket. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, 

valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi CXIV. törvény alapján a lakosság felé további díjemelés nem érvényesíthető, ezért a 

különbözetet (díjkompenzációt) az önkormányzatoknak kellene megfizetni. Az előterjesztéshez 

csatolt 1. sz. melléklet szerint ez éves szinten 1.413,- Ft/m3, azaz Szentgotthárd esetében 

összesen cca. 230-250,- eFt lenne. Az összköltség függ a lakosságtól elszállított szennyvíz 

mennyiségétől. 
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A díjkompenzáció mértéke éves szinten Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

költségvetésében tervezhető, összességében nem jelentős költség lenne. Amennyiben a 

Szolgáltató a drasztikus szennyvíz-befogadási díjak emelése miatt kénytelen lenne a 

szolgáltatását felfüggeszteni, akkor Szentgotthárd azon településrészein, ahol még nincs 

kiépített szennyvízelvezetés, ott gyakorlatilag nem lehetne megoldani a szennyvíz 

összegyűjtést, elszállítást és ártalmatlanítást.   

Mivel a szerződő fél a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, ezért a 

díjkompenzáció elfogadásáról a Társulásnak is döntenie kell, illetve a díjkompenzációt az 

érintett valamennyi tagönkormányzatnak biztosítania kell. Ez a valóságban néhány százezer 

forintos tétel lehet legfeljebb.  

 

II. 

A nem természetes személyek felé érvényesíthető díjemelés, ezért ezen kívül kérte a Szolgáltató 

a nem természetes személyek felé érvényesíthető bruttó szolgáltatási díj (Ft/m3) emelését 

szintén a befogadási díj emelkedése miatt. 

A szolgáltató 29,8 %-os emelést szeretne elérni, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 5.128 Ft/m3-

es díjat a helyi rendeletünkben 6.654 Ft/m3-re kellene módosítani. A rendelet módosítás az 

előterjesztés 3. számú mellékletéhez csatoltuk. 

Ezek miatt szükséges módosítani a helyi rendeletünk 1. mellékletét. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Ez a rendeletalkotás csak a melléklet egy 

pontját érinti ami díjemelést tartalmaz. Az emeléssel és a díjkompenzációval vélhetően a 

szolgáltató bevételei emelkednek – ennek köszönhetően el tudják látni a feladatukat és 

közüzemű szennyvízcsatornával nem rendelkező ingatlanokon élők nem maradnak szolgáltatás 

nélkül 

Gazdasági, költségvetési hatása: a szolgáltatást igénybe vevő nem természetes személyeknél, 

ill. díjkompenzáció esetén az önkormányzatnál többletkiadást, a Szolgáltatónál többletbevételt 

eredményez.  Megjegyezzük, hogy Szentgotthárd területén Jakabháza és Farkasfa 

városrészeken nincs egyelőre vezetékes szennyvízcsatorna rendszer, így ebben a két 

városrészben lehetnek olyan nem természetes személyek, amelyeket ez a módosítás érint, és 

ezeknek a gazdasági társaságoknak nincsen módjuk rácsatlakozni a szennyvízhálózatra. Az 

ilyen szervezetek száma elenyésző lehet. Ha a város többi részén van olyan szervezet, amelynek 

ingatlana nincs rákötve a szennyvízhálózatra, akkor ezek amennyiben az emelés mértéke 

súlyosan érinti őket, akkor ingatlanukat rá tudják kötni a hálózatra és nem kell többé a 

szippantott szennyvízért fizetniük. 

Környezeti  következménye: amennyiben az emelést nem szavazzuk meg és a Szolgáltató 

felfüggeszti működését, akkor fennáll a környezetszennyezés lehetősége. 

Egészségi következménye: nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.   
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A jogalkotás elmaradásának esetén:  a szolgáltató nem tud megfelelő bevételre szert tenni. 

Tekintve, hogy sok évvel ezelőtt megállapított díjat módosítunk, így ha erre most sem kerül 

sor, akkor nehezebb helyzetbe kerülhet majd a szolgáltatást végző szervezet és felfüggesztheti 

tevékenységét. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Lenti Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációs 

kérelmét elfogadja és a természetes személyektől igazoltan összegyűjtött, elszállított és 

ártalommentesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége 

után 2021. január 01-től 1.413 Ft/m3 +ÁFA díjkompenzációt biztosít a szolgáltató részére. A 

díjkompenzáció biztosításáról a szükséges  megállapodást meg kell kötni. 

 

Határidő: 2021. január 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. december 07. 

 

          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Feladó: Lenti hulladékkezelő Kft. <totivanne@lentihuke.hu> 
Elküldve: 2020. december 9., szerda 16:05 
Címzett: hulladekkezelo@lentihuke.hu <hulladekkezelo@lentihuke.hu>; Dr. Gábor László 
<kisterseg@szentgotthard.hu> 
Tárgy: Re: FW: Zalavíz Zrt.-től kapott tájékoztatás továbbítása  

  

Tisztelt dr. Gábor László ! 

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva a kompenzációs díj 2021. január elsejétől a következő 

(275/2020. beszámolóra hivatkozva):  

Természetes személyeknél bruttó díj: 4.096 Ft/m3 ezt a díjat szeretnénk kompenzálni a 

beszámoló alapján bruttó:5.128 Ft/m3+381 Ft/m3 = 5.509 Ft/m3 így 1 m3 -re a 

kompenzáció bruttó 5.509 Ft/m3 - 4.096 Ft/m3 = 1.413 Ft/m3. 

A nem természetes személyekre kérem elfogadnia Önkormányzati rendeletbe 1 m3 

bruttó  díjat: 6.654 Ft/m3+381Ft/m3 = 7.035Ft/m3 

Tisztelettel: 

Tótivánné Kovács Ildikó 

+36-30/7017800 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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Előterjesztés 3. számú melléklete 

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

önkormányzati rendelete  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/2019. (I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. 

§ (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket 

rendeli el:  

1. §  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló 4/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor     Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester      jegyző 
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 1. számú melléklet 

 

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

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak: 

 

Természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 4096 Ft / m3  

A nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 7035 Ft / m3  

 

A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák ! 
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Indoklás: 

1. §-hoz: a rendelet mellékletére utal, ami tartalmazza az új díjat.  

2. §-hoz: A Rendelet hatálybalépését szabályozza 
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Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

  



 

 
59 

Előterjesztés 4. számú melléklete 
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Előterjesztés 5. számú melléklete 
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Tárgy: Az 50-es években Farkasfán történtek kutatása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Németh Imre a csatolt (1. sz. melléklet) levéllel fordult Szentgotthárd város polgármesteréhez. 

Az 1950-es években Farkasfán történtek kutatása, illetve a kommunizmus áldozatainak 

tiszteletére történő emlékállítás támogatásra érdemes kezdeményezés. A kutatás sokrétű 

történészi munkát igényel, helyi, magyar és külföldi (Belgrád, Szlovénia) szálak 

fölgöngyölítésének igényével. Az eredmények alighanem alkalmasak lesznek egy 

tanulmánykötet összeállítására és megjelentetésére is. Ezen túlmenően a farkasfai városrészen 

egy majdani emlékezőpont kialakítása is a célok között szerepel.  

Annak érdekében, hogy a feltáró és emlékállító munka elindulhasson, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 500.000,- Ft támogatást biztosít az ismertetett célok megvalósítására.  

Mivel Németh Imre nagyvonalú felajánlásán túl várhatóan más szervezetek és magánszemélyek 

is (anyagilag) támogatni fogják a kezdeményezést, az önkormányzatunk által létrehozott 

Szentgotthárdért Közalapítvány (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., elnök: Molnár 

Piroska) bevonását javasoljuk, mint olyan helyi szervezetet, amely kezelni tudja a 

felajánlásokat. Továbbá a Közalapítvány kuratóriumát annak a Honismereti Klubnak a vezetője 

képviseli, amely szervezet szintén érdeklődik a téma iránt. A Közalapítvánnyal is egyeztettünk, 

támogatja a felvetést, illetve a kezdeményező is elfogadja és üdvözli a Közalapítvány 

bevonásának lehetőségét.  

A kutatómunka haladásáról, a fejleményekről és eredményekről folyamatosan beszámolunk. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az előterjesztésben foglaltak szerint 500.000,- Ft 

támogatást biztosít a Farkasfán az 1950-es években történtek kutatásának és emlékállításának 

költségeihez.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. december 09. 

                                                                                                                 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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1. számú melléklet 

 

Németh Imre 

8960 Lenti József A. u. 15/A 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Huszár Gábor polgármester 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Szóban történt egyeztetésünkre hivatkozva szeretném segítségedet és támogatásodat kérni, 

hogy az 1950- es évek Farkasfán élő kommunizmus áldozatainak tiszteletére, megfelelő 

emléket tudjunk állítani. 

 

A falu évszázados szenvedéséhez és fennmaradásához szervesen illeszkednek az 50- es 

években elkövetett gaztettek. 

Az írások szerint 1208- és 1250 között a falu a szentgotthárdi Ciszteri apátság részekén jött 

létre, ezért évszázadokra is meghatározó vallásunk a Római Katolikus vallás. A középkori 

történelem eseményei sem kímélték a falut. A szentgotthárdi csata után a törökök felégették. 

Az élni akarás, a megmaradás minden borzalmon felülkerekedett, falunknak 1721-ben önálló 

bírósága is volt, amihez több település is tartozott. (ezek után talán érthető, hogy sohasem 

vallottuk magunkat őrségieknek.) 

A falu lakói sohasem feledkeztek meg a történtekről, szenvedésekről. Keresztet állítottak az 

első világháborúban elhunyt 12 fő hősi halottnak, amit kiegészítettek a 16 fő második 

világháborúban elhunyt hősi halottak nevével, akik mindannyian a falu lakói voltak. 

A második világháborút követően a falu lakossága a rossz talajviszonyok ellenére 

földműveléssel, erdőgazdálkodással, és néhányan a szentgotthárdi ipari üzemekben történt 

munkavállalással tartották el családjaikat. Ezt az időszakot nehezítette 1950-tő Jugoszlávia 

közelsége, a falu lakóinak a Szalafői laktanya építésében való kötelező részvétel, és azt 

követően 1951-tól bekövetkezett ÁVH-s megtorlás. 

1950-ben falunkat is elérte a kitelepítés. December körül Lukács Ferencet, feleségét Németh 

Ilonát, Hortobágy, Kónya tanyájára telepítették ki. 1951-ben Závecz Istvánt és családját ugyan 

ide. 1952 tavaszán Tiszaszentimrére Závecz György és Závecz János családját. Ugyan ezen év 

őszén Németh Gyulát és családját. A falu lélekben nehezen viselte ezeket a kitelepítéseket, és 

erre a Jugoszláv titkosszolgálat is ráérzett, és segítették azokat a határon átkelő futárokat, akik 

a magyarországi kommunista ellenállás szervezőivel tartottak kapcsolatot. Mai napig rejtély, 

hogy hogyan bukhattak le farkasfai fiatalok, amikor a nyugati szervezők közül egyet sem 
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sikerült elfogni. 1951 végén kezdődtek a faluban a letartóztatások. (70 éves jubileumi 

megemlékezés a célom) Egymást követték a faluban az ÁVH-ok nyomozási atrocitásai, és a 

helyzet odáig fajult, hogy 1952 kora őszén Szűcs ÁVH-s őrnagy vezetésével nagy létszámú 

egységet táboroztattak a faluban. Szinte minden naposak lettek a letartóztatások. Ebben az 

időszakban Sipos Pál, Treiber barátjával együtt Jugoszláviába szerette volna kimenekíteni 

Oravecz Gyula és Oravecz Ferenc barátjukat, akiket tűzharcban lelőttek, és szalafői erdő, 

Kiskúria erdőrészen vannak elásva. Az ügynek volt egy rátóti, csörötneki szála Jugoszlávia 

irányába. A budapesti Hadbíróság 1953-ban 70 embert ítélt el. Többen a halálos ítéletüket sem 

érhették meg, mert a kihallgatásokon agyonverték őket. Ennek az ügynek feltehetőleg 15-20 

halálos áldozata volt. A történtek jelentőségét kiemeli, hogy Szűcs őrnagy és Péter Gábor ÁVH 

vezető között közvetlen telefonvonalat építettek ki (Budapest- Farkasfa 1952). 1953 

januárjában felmerült a kommunista vezetőkben, hogy a „bűnös” falut még a térképről is el kell 

tüntetni. 

A fizikailag és lélekben is megtört közösség mégis csatlakozott az 1956-os forradalomhoz, 

aminek következtében 1957 januárjában letartóztatták és bebörtönözték Düh Jánost, Tóth 

Gyulát, és Németh Imrét.  

Elképzeléseim szerint ezen a három történeti időszakot kellene kutatni, részletesen feltárni, 

dokumentálni. Anyagi lehetőségünk függvényében Farkasfán egy méltó emléket állítani a 

kommunizmus áldozatainak. 

Részemről, hisz ennek a történetnek családom és magam is szereplője vagyok 1.000.000 Ft-ot 

(egymillió Ft) kívánok (azonnal) biztosítani, hogy ez a feltáró és emlékállító munka 

elindulhasson.  

Dr. Kovács Attila történésszel egyeztettem az esetleges kutatómunkáról, ami Ő örömmel 

elvállalt, egy szentgotthárdi származású hölggyel együtt, aki a Történeti Levéltárban dolgozik. 

Ez úton kérlek kedves Polgármester úr, hogy személyes tekintélyeddel, széles 

kapcsolatrendszereddel, a város képviselő-testületével segítsd megvalósítani ezt az elképzelést. 

Tudom, hogy nagy munka vár ránk, 2021 november végéig. 

 

Lenti, 2020 november 15. 

      Barátsággal: 

 

         Németh Imre 

 

 

 

 

 

 

 


