2020. január 29-i
képviselő-testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.
3. Szentgotthárd város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
kommunikációs stratégiája.
4. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó
tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport
finanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.
5. Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.
6. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői
beosztásának ellátására.
7. „El nem mondott történetek” pályázati projekt benyújtása.
8. A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítása.
9. Szándéknyilatkozat napelemes energiatermelő és energiatároló rendszer telepítésére.
10. Szentgotthárd 048/101 és 048/100 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása.
11. Ingatlanvásárlási kérelem - Páli Gábor Sztg. 934/1 hrsz és 934/2 hrsz.
12. RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac tulajdoni részarány értékesítési szándéka.
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról
JELENTÉS
a Képviselő-testület
2019. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

I.

Január hónapban nem volt lejárt határidejű határozat.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2020. JANUÁR
VÁROSÜZEMELTETÉS
Két ülés között történtek
2020. január


Jogszabályi előírás alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági
programnak, fejlesztési tervnek legalább a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára kell szólnia. A mostani ciklusra vonatkozó gazdasági programot,
fejlesztési tervet a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon
belül – 2020. április 22-ig - kell elfogadni. A játszótér fejlesztési program,
illetve a temetőfejlesztési stratégia véleményünk szerint nem választható el az
önkormányzat

hamarosan

elfogadásra

kerülő,

fentiekben

részletezett

társadalmi-gazdasági programjától, ezért ennek figyelembe vételével fogjuk
elkészíteni, illetve előterjeszteni.


Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS12016-00011

A pályázat záró beszámolóját benyújtottuk, amelyre hiánypótlást kaptunk, amelynek
teljesítése jelenleg folyamatban van.
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A kivitelezésről:
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. október 11-én megkezdődött, amelynek
lezárása 2019. október 31-én megtörtént. A feltárt hibák, hiányosságok pótlása,
javítása folyamatban van, illetve az időjárás függvényében folytatódik, a forgalomba
helyezési engedélyt 2020. január 07-én megkaptuk.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
október 19-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi Ipari
Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-201600003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve
kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást
lezáró döntés meghozataláról. Előzmények: Ajánlattételi határidő: 2018.
október 05. 10:00 volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 (három) ajánlattevő
nyújtotta be ajánlatát. A tárgyaláson egy ajánlattevő jelent meg és végső
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig – 2018. október 13. 10.00-ig –
kedvezőbb ajánlatot nyújtott be. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900
Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott a feltárt
hibák, hiányosságok pótlása, javítása folyamatban van, illetve az időjárás
függvényében folytatódik, illetve a közlekedési hatóság megindította a
forgalomba helyezési engedélyt 2019. december 11-én megkaptuk.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS12016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola
energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés
meghozataláról

Az

eljárás

nyertese

az

AXILL

Építőipari

és

Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A műszaki
átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák, hiányosságok pótlása,
javítása zajlik. A kivitelezőt írásban is felszólítottuk a feltárt hibák,
hiányosságok haladéktalan pótlására, javítására, illetve egyben ismételten
felhívtuk a figyelmét ennek elmaradása esetén a szerződésben foglalt
következményekre. A feltárt hibák, hiányosságok teljesítésének ellenőrzésére
vonatkozó következő helyszíni bejárásra 2020. január 30-án kerül sor.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
augusztus 01-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-1.4.1-15VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár
Óvoda bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés
meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER Kft. 9700 Szombathely, Szófia
út 20. A vállalkozási szerződés megkötése és a munkaterület átadás-átvételi
eljárása megtörtént. Az építési beruházás teljesítése során pótmunkák
elrendelésére is szükség volt, amellyel kapcsolatban a vállalkozói szerződést
módosítottuk. A műszaki átadás-átvétel eljárás lezajlott jelenleg a feltárt hibák,
hiányosságok pótlása, javítása, beépített rendszerek beüzemelése van
folyamatban.

Jelenleg

a

használatbavételi

engedélyezési

eljárás

megindításához szükséges előzetes szakhatósági nyilatkozatok beszerzése
megtörtént. A használatbavételi engedélyt megkaptuk. Jelenleg a pótmunka
keretében kivitelezett bástyaépítmény javítása zajlik.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2019.
szeptember 09-én megtartott ülésén döntött többek között „A Szentgotthárdi
Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - TOP1.1.1-15-VS12016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű
területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek
(vízellátás,

szennyvíz-elvezetés

és

közvilágítás)

kiépítése”

elnevezésű

közbeszerzési eljárás lezárásáról, a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről. Az
eljárás nyertese UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.). A
közbeszerzési eljárás lezárásának folyamatba épített ellenőrzése megtörtént, a
záró tanúsítványt 2019. szeptember 04–én megkaptuk, így az eljárást lezáró
döntést ekkor lehetett véglegesíteni. Az eljárás nyertesével a kivitelezői
szerződést 2019. szeptember 27-én aláírásra került. A munkaterület átadásátvételi eljárása 2019. október 16-án megtörtént. A kivitelezési munkák a
közműkiváltásokkal megkezdődtek.


2019. május 06-án részt vettünk a „Rába-völgy projekt, a térség
árvízvédelmének kiépítése KEHOP-1.4.0-15-2016-00018” elnevezésű projekt
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munkaterület átadás-átvételi eljárásán. A kivitelezés folyamatban van.
Beruházó: Országos Vízügyi Főigazgatóság


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

bejelentési

elérhetőségek:

+36

93/739-183,

+36

93/999-689,

magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2020. január hónapban 6 egyedi
hibát és 2 szakaszhibát kellett bejelentenünk. A közvilágítási hálózatot érintő
hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák
elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg
Energetikai Kft. feladata.


Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárdi Művezetőség
telephelyén a gépházban lévő kombi gázkazán cseréjét. Kivitelező: Vasivíz
ZRt.



A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság
részéről. Az igények kivizsgálására helyszíni bejárást tartottunk február
hónapban. Néhány kivágásra javasolt fa a teljesség igénye nélkül: Mártírok út
9, 11 számú társasház előtti fenyőfák; Club3 melletti szivarfák közötti hárs; a
Rózsa F. u. 10 és 20. számú házak előtti túlnőtt tuják; stb.

Szentgotthárd-Rábafüzesen, a Kodály Z. utcai (óvoda, fiókkönyvtár, kultúrház),
valamint az Arany J. utcai Gondozóház udvara előtti túlnőtt, balesetveszélyes
fenyőfák kivágása megtörtént.
Az igények kivizsgálására újabb helyszíni bejárást tartottunk novemberben, továbbá
tervben van a város területét érintő „zöldprogram” kidolgozása fás növények ültetése,
illetve szükség szerint a túlnőtt fás növények lecserélése érdekében.


Megrendeltük az alábbi fakivágási munkákat:
o Mártírok út 9. számú társasház előtti közterületen lévő 4 db fenyőfa
kivágása és kituskózása
o Mártírok út 11. számú társasház előtti közterületen lévő 6 db fenyőfa
kivágása és kituskózása

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
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Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy
mennyiségű, felhőszakadás szerű eső miatt Vis maior pályázatot nyújtottunk
be, amelynek alapján a helyreállítások elhúzódtak, még mindig folyamatban
vannak A benyújtott műszaki tartalom megvalósítására a 24 480 202,- Ft
helyett 8 641 000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. Támogatás
intenzitása 90 %. A kivitelezésre sikeres beszerzési eljárást követően
szerződést kötöttünk az Utplan ’95 Kft-vel. Teljesítési határidő: 2020. március
31.



A 42/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján szerződést kötöttünk az
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal a Szentgotthárd, Árpád
út végétől (Szentgotthárd településnév vége jelzőtáblától) Apátistvánfalva irányába
az utolsó lakóház után az összekötő út mellett lévő kőkeresztig, illetve a Zsidahegyi bekötőúton a városrész végét jelző településnév tábláig az utak
környezetében (útpadka, árok, zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt
hulladék legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. A harmadik
hulladékgyűjtési akció megtörtént.



Szerződést kötöttünk Szentgotthárd, Haris megállóhelynél vasúti átjáró és járda
tervezése tárgyában. Engedélyezési tervszállítás határideje 2019.05.15. Tervező:
Vasútterv Tervező Zrt. A tervező az engedélyes terveket leszállította, az engedély
2019. szeptember 2-án véglegessé vált.



Megtörtént 10 db kopott, hiányzó közterületi utcanév tábla kihelyezése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük,

illetve

a

közterület-felügyelők

jelzései

alapján

a

SZET

Szentgotthárdi Kft. folyamatosan végzi az alábbi feladatokat:
1. Elszórt hulladék összegyűjtése;
2. Úthibák, ütőkátyúk javítása;
3. Közúti jelzőtáblák cseréje, igazítása, kihelyezése;
4. Víznyelő aknák, rácsos folyókák tisztítása, helyreállítása
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A 194/2019. számú

Képviselő-testületi határozat foglaltakkal kapcsolatban az

alábbiakról intézkedtünk:
o Felszólítottuk a Rózsa F. utcában a Mária szobor környezetében lévő ingatlan
tulajdonosát az út melletti balesetveszélyes sövény nyírására.
o Árajánlatot kértünk a Petőfi utca Zsida-patak felöli végében lévő
villanyoszlopra közvilágítási lámpatest felszerelésére.


Továbbá a 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján elrendeltük az alábbi
tábla-kihelyezési munkákat:
o 1 db „Várakozni tilos” tábla kihelyezése az Új utcai csatlakozáshoz „50 m”, és
Útpadkán történő megállási (várakozási) tilalom kiegészítő táblákkal.
o 1 db új 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése az István király utcában,
továbbá 1 db 30 km/h sebességkorlátozó tábla bevonása.
o 2 db útszűkületet jelző tábla kihelyezése Szentgotthárd-Rábafüzes, Déryné
utcába 2271 hrsz-ú ingatlan előtti útszakaszra
o 1 db Megállni tilos tábla bevonása Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út
2364 hrsz-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati irányban
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



A 223/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján az alábbi intézkedéseket
tettük:
o Az István király utca 0+280 km szelvényében lévő forgalomtechnikai küszöböt
megszüntettük;
o A Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút ki-, illetve
bejáratainál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyére, illetve a parkoló
közepére új burkolatszint emelések kivitelezésére pedig árajánlatot kértünk;
o Az István király utca keleti oldalán a Kilián utca – Kossuth L. utca teljes
szakaszára kiterjesztettük a megállási tilalmat;
o A Szentgotthárd-Rábafüzes 2239. hrsz.-ú közút 2250 – 2245. hrsz.-ú
ingatlanok közötti szakaszára megrendeltük 3,5 tonnás súlykorlátozó
jelzőtáblák kihelyezését.
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Megtörtént a város karácsonyi díszkivilágításának leszerelése. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.



Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével szerződést kötött a SZET
Szentgotthárdi Kft.- vel a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső
felújítási munkái IV. ütem ” kivitelezésére.

A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki
ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
Beruházás keretén belül új vizesblokk készül (női, férfi). A korábbi felújítások során
nem érintett területeken vízvezeték, szennyvízvezeték falban és padozatban haladó
vezetékeinek teljes épületre vonatkozó - tervdokumentáció szerinti kiépítése valamint
a villamos hálózat teljes épületre vonatkozó - tervdokumentáció szerinti kiépítése. Az
orvosi rendelő helyiségben ajtó magasságig csempeburkolat készítése, mosdó
elhelyezése
A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján árajánlatkérések közvetlen megküldését
követően szerződést kötött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház belső
felújítási munkái IV. ütem földgáz és fűtésszerelés” kivitelezési munkáira.

A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki
ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
Beruházás keretén belül a meglévő gázkonvektoros fűtés elbontását követően a teljes
épületben radiátoros központi fűtés kerül kiépítésre kondenzációs gázkazánról
megtáplálva. A G4 tip. gázmérőtől kiindulóan a gázhálózat elbontásra kerül a
konvektorokkal együtt, az építészeti átalakításoknak megfelelően új gázszerelés készül
a teljes épületben. A beépítésre kerülő kazánhoz kettősfalú levegő beszívó- füstgáz
kibocsátó cső kerül kiépítésre tetőn kívülre történő kivezetéssel.
A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 29.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.


2019. október 1 –én helyszíni bejárást tartottunk a Játszóterek üzemeltetőjével (SZET
Szentgotthárdi Kft.) közösen a Szentgotthárd város közterületein lévő Szt/3662-
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10/2019. számú megállapodásban megnevezett játszóterek állapotának felmérésére.
(Várkert 23/1 hrsz., Liget 1121/1 hrsz., Pável Ágoston lakótelep 1400/25 hrsz.,
Radnóti úti 475/47 hrsz., Brenner J. tér 316 hrsz., Máriaújfalu 2723 hrsz.)
A bejárást követően elrendelt munkák részben megtörténtek.


Megrendeltük

és

elkészült

Szentgotthárd,

Közös

Önkormányzati

Hivatal

tetőfelújításának engedélyezési és kivitel tervdokumentációja.
A tervdokumentáció tartalmazza:


Rákóczy

Péter

(É18-0045)

építészmérnök

által

készített

építész

tervdokumentáció


Dr. Haris Andrea művészettörténész (szakértői száma: 21-0060) által készített
Építéstörténeti tudományos dokumentáció



Pannon Archikon Kft.Bukits Zoltán (T-18-0235) által készített statikai
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint árazatlan költségvetési
kiírás



Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. Dr. Németh László okl. faipari mérnök,
faanyagvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: 21-0328) által készített
faanyagvédelmi szakvélemény



Megrendeltük és a bontási engedély beadásra került Rákóczy Péter (É18-0045)
építészmérnök által készített tervdokumentáció alapján a Szentgotthárdi

Közös

Önkormányzati Hivatal épületén elbontásra váró használaton kívüli balesetveszélyes
kémények bontására. Az épület kelet - nyugati irányú tömbjének déli (parkoló felöli)
oldalán 1 db, illetve északi (belső udvar felöli) oldalán lévő 5 db összesen 6 db
kéménytest tetősík alá történő visszabontása történne meg.


Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével szerződést kötött a SZET
Szentgotthárdi Kft.- vel a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületén lévő
balesetveszélyes, használaton kívüli kémények visszabontása” kivitelezésére.

A szerződés aláírásra került.
Az épület kelet - nyugati irányú tömbjének déli (parkoló felöli) oldalán 1 db, illetve északi
(belső udvar felöli) oldalán lévő 5 db összesen 6 db kéménytest tetősík alá történő
visszabontása történne meg.
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A bontás befejezési határideje: 2020. április 30.


Megrendeltük és elkészült Bukits Zoltán (T-18-0235) statikus tervező által készített
Szentgotthárd – Zsida ravatalozó épület szerkezeti felülvizsgálata, szerkezeti károk
okainak feltárása, szerkezeti megerősítési javaslat, statikai szakvélemény készítése.



Megrendeltük Bukits Zoltán (T-18-0235) statikus tervező által készített Szentgotthárd
SZEOB Tótágas Bölcsődéje (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) óvodai
foglalkoztató falazati süllyedés felülvizsgálatát, statikai szakvélemény készítését.



A közterület felügyelők 2019. decemberi testületi ülés óta eltelt időszakban a feladat
meghatározásunkban körülírt kiemelt területeken naponta az egyéb területeken pedig
legalább hetente biztosították az egyenruhás jelenlétet, amely során a két ülés között
eltelt időszakban a következő intézkedések történtek:
o Figyelmeztetés: 47 fő magyar, illetve 15 fő külföldi állampolgár esetében.
o Feljelentés 1 esetben magyar, illetve 1 esetben külföldi állampolgár esetében
o Helyszíni bírság: 3 esetben ebből 1 esetben zöld területen történő parkolás
o Behajtási engedély ügyében 1 esetben
o Lakossági bejelentés kivizsgálása 1 esetben
o Területfoglalással kapcsolatban 3 esetben
o Rózsa F. utca túlnőtt sövény a visszanyírására a felszólításra kiküldésre került.
o Volt buszpályaudvar illemhely zárásának ellenőrzése folyamatos



A 194/2019. számú Képviselő-testületi határozat alapján a város területén állami
tulajdonban és kezelésben lévő utakkal kapcsolatos felvetésekre a közútkezelő Magyar
Közút NZrt. Vas megyei Igazgatósága az alábbi válaszokat adta:
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VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Belföldi jogsegély

1
1
1
2
2(5)
3

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
Az elmúlt időszakban legnagyobb feladatot a költségvetés összeállítása, illetve a
szabályzatunknak megfelelő 3 éves nagyleltár jelentette. Február 5-ig a pénzügyi forgalom
könyvelését be kell fejezni és a Kincstár felé adatotszolgáltatni. Továbbá feladatunk január
hónapban az év végi szállító, vevő egyenlegek egyeztetése, és az év végi zárási folyamatok
megkezdése.
Itt az ideje a negyedéves, és éves bevallásoknak is, társulási, két települési önkormányzati,
valamint a négy nemzetiségi önkormányzati szinten is. Nemzetiségi önkormányzatoknál
január 31-ig kell elszámolni az állami támogatással, míg önkormányzati szinten ez január 27e.
Beszámolók, jelentésekről
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2019. évi havi ÁFA bevallások,
- 2019. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
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Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt

-

Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársaknak is az utolsó negyedév okozza a legtöbb feladatot, nagyobb
teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása,
végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt. Január hónapban az ASP
rendszerben lezártuk az előző adóévet, megnyitottuk az újat. Zajlik a hátralékok behajtása
végrehajtással.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

Az 1/2019.(I.31.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi
költségvetésről szóló rendelete a mostani 2020. évi januári képviselő-testületi ülésen
kerül módosításra.

-

A 2/2019.(I.31.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 3/2019.(I.31.) rendelet: a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel.

-

A 4/2019.(I.31.) rendelet: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről változtatást nem igényel.
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-

Az 5/2019.(I.31.) rendelet: a parkolási rendszerről és a fizető parkolók működésének
és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

-

A 6/2019.(I.31.) rendelet: a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítást jelenleg nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2019. december
Képviselői felvetés az elmúlt időszakban nem volt.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2020.január 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2020. január 29-én

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása
Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

KEHOP-2.2.1-152015-00006

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

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.
78/2018.
166/2018.
86/2019.

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.
167/2018.

TELJES
ÖSSZEG

505.000.000,-

195.077.835,-

203.943.120,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A csatornahálózat üzembe
helyezése és az önkormányzati
kormányzati
utak végleges helyreállítása 2018nettó 426.208.381 támogatásból
ban megtörtént. A Máriaújfalui
Ft,kerül
út végleges helyreállítása
finanszírozásra
megtörtént.

150.000.000,43.401.687,-

158.818.397,-

1.676.148,7.407.422,(további nem
elszámolható)
13.340.747,-

45.124.723,-

Záróbeszámoló benyújtva.
Használatbavételi engedély
véglegessé vált.
Udvar rendezése folyamatban.
Kivitelezés és Műszaki átadásátvételi eljárás lezárult.
Záróbeszámoló benyújtási
határidő: 2020.02.02.
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CÍME

KIÍRÓ

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

HAT.SZÁM

156/2016.

106/2017.

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

102/2016.

Refektórium felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

TELJES
ÖSSZEG
333.215.000,-

30.994.592,-

ELNYERT
ÖSSZEG
299.765.000

15.000.000,- Ft

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft

94.605,50 €

80.414,50 €

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

33.451.000,-

Kivitelezési vállalkozási szerződés
aláírásra került.

15.994.592,-

0,- Ft

14.191 €

Kivitelezés befejeződött. Szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás
benyújtásra került 2019.05.30-ig.
-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
közművesítés (víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
2. ütem elkészült, jelenleg 3. ütem
folyamatban.

Projektzárás és elszámolás
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15-VS12016-00002

138/2016

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

AT-HU
Ausztria Magyarország

166/2016

Sportpark és futókör
kialakítása

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

168/2016.

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Írányító Hatóság jóváhagyta az
indikátor módosítási
kérelmünket. Záró beszámolót és
239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft
0 Ft
elszámolást benyújtottuk.
Ellenőrzése folyamatban. Záró
helyszíni ellenőrzés várhatóan
2020. február eleje.
Városarculati elemek elkészültek,
a Támogatói
sportpark (Várkert) és ledfal
100.000,- €
döntést még nem
15.000,- €
(Gyógyszertár melletti falon)
kaptuk kézhez
telepítésre került. Projekt zárása
folyamatban.
0,- Ft
3 év után NYERT 1 db
(nem pénzbeli
sportparkot! (a szükséges
8.890.000,- Ft
támogatást
információkat megadtuk, várjuk
elbírálás alatt
(futókör
nyerhetünk,
a Támogató jelentkezését).
esetén)
hanem az
Szerződés elpostázva, várjuk a
eszközöket)
kivitelezés megkezdését.
Megérkezett a Támogatói Okirat
a nyertes pályázatról, amit
90 353 924
elbírálás alatt 22.588.481,- Ft
követően végül a Testület
visszalépett a projekt
megvalósításától.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

361.000,- Ft

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés,
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

A munkaerőpiaci
mobilitást elősegítő
munkásszállás építéséhez
nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

56/2017

119/2017

199/2017.

3.171.868,-Ft

723.333.333,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG
324.900,- Ft

6 976 850,-Ft

2.000.000,- Ft

673 333 333 Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

36.100,- Ft

Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.

0,- Ft

A projekt záró időpontja 2018.
június 30. volt. Megvalósítás
megtörtént, elszámolás
feltöltésre került. Időközi
kifizetési igénylét elfogadták.

0,-Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
A kivitelezés megtörtént,
elszámolást beadtuk. A kiállítás
megnyitásra került 2019. február
15-én. Az elszámolást elfogadták

269.333.333,- Ft

Záró helyszíni ellenőrzés
megtörtént,mindent rendben
találtak.
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CÍME
TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés:
Időutazó múzeum az
egykori ciszter
udvarházban

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

172/2017

199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft

Önkormányzati
KOLOSTOR épület 28 db
feladatellátást
ABLAK FELÚJÍTÁSA a szolgáló fejlesztések
keleti homlokzaton
támogatása 2018
Belügyminisztérium

98/2019

22.365.404-, Ft

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2018

Belügyminisztérium

1.320.000, Ft

1.000.000, -Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-Ft

Kivitelezés folyamatban.
Játékterv benyújtási határideje
2020.01.31. mely az interaktív
kiállításra vonatkozó
közbeszerzési eljárás alapját
fogja képezni. Várhatóan a
közbeszerzési eljárást 2020.
február-márciusban folytatjuk
le.

11.182.702

A pályázat nyert, a megvalósítás
határideje 2020. december 31.

0,- Ft

A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
Megvalósítás megtörtnét,
számlák kifizetve. Elszámolás
folyamatban, beadési határidő
január 31.
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CÍME

KIÍRÓ

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2019

Belügyminisztérium

Rábatótfalu első
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

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

Szentgotthárdi csata Vasvári béke

Őrség Határok
Nélkül Egyesület
(Leader)

VP – Leader –
Térségek közti
együttműködés

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

3.981.000

105/2018.

2.500.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

2.000.000,- Ft

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,- Ft

A múzeum állandó kiállításainak
fejlesztése (kiálltási katalógus,
foglalkoztató füzet. kiállítások
promóciója) pályázat
támogatásban részesült. A
támogatási szerződés megkötése
megtörtént. A porjekt
megvalósítása folyamatban.

0,- Ft

NYERT! Kivitelezés már be is
fejeződött. Elszámolás is
sikeresen lezárult.

272/2017.

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

175/2017.

22.967.669,- Ft
(ebből
6.622.669,- Ft a
Szentgotthárdra
eső rész)

elbírálás alatt

1.500.000,- Ft

Nyert! Beszerzési eljárás
folyamatban.
Első körös beszerzési eljárás
nem vezetett eredményre, nem
érkezett be ajánlat.

NYERT! Megvalósítás
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

Mozi felújítása
VP6-19.2.1.-68-3-17

Őrség Határok
Nélkül Egyesület
(Leader)

HAT.SZÁM

205/2018.

Kenu projekt – Alpokalja Magyar Kajak Kenu
Motel
Szövetség

HUNGARIKUM 2019.

Agrárminisztérium

Szentgotthárdi
SPORTCSARNOK
fejlesztésének befejező
munkálatai

Belügyminisztérium

SZEOB Tótágas
Bölcsődéjének férőhelybővítése

TOP-1.4.1-19-VS12019-00012

-

142/2019.

164/2019.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

2.828.700,- Ft

elbírálás alatt

707.175,- Ft

Nyert! Beszerzési eljárás
megtörtént, szerződéskötés
folyamatban.

50.000.154,- Ft

50.000.154,- Ft

0

Kész, elszámolás is siekeresen
lezárult.

4.000.000,-

3.000.000,-

150.000.000,- Ft 150.000.000,- Ft

153.985.599,-

153.985.599,-

-

NYERT 3 millió Ft-ot
„A Szentgotthárd Települési
Értéktár népszerűsítése és könyv
Széll Kálmánról” címmel.
Rendezvénysorozat
megvalósítása 2020. áprilisig.

0

A befejező munkálatok I. üteme
elkezdődött. Nyertes kivitelező:
Szegletkő General Kft.
Kivitelezési határidő az I.
ütemre vonatkozóan 2020. június
vége. Zárolt TAO összeg lehívása
folyamatban.

0,-

Elbírálás alatt
Közreműködő Szervezet
hiánypótlása teljesítve.
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CÍME

Hársas-tó
horgászturisztikai
fejlesztése

PKKE Színház felújítás

KIÍRÓ

TOP-1.2.1-15

VP-LEADER
Élhető vidékértTelepülések
közösségi célú
fejlesztése

Ciszter tanösvény
VP6-19.2.1.-68-2-17
kialakítása és a várkerti
Térségi turisztikai
játszótér kalandparkká
attrakció fejlesztés
történő továbbfejlesztése
Közös kultúra, közös érték
- Szentgotthárd és Szépvíz TTP-KP-1-2020/1kulturális kapcsolatának
000415
erősítése

HAT.SZÁM

163/2019.
KT.hat.

99/2019. KT
határozat

TELJES
ÖSSZEG

36.347.700,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

6.139.434,- Ft

elbírálás alatt

225/2019.
KT
határozat

19.348.430,- Ft

elbírálás alatt

-

1.918.686,- Ft

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

0,-

MEGJEGYZÉS
Pályázó a Sporthorgász
Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége, pályázat benyújtva
2019. október 11-én. Az
Önkormányzat 2,1 millió Ft
támogatást átadott a villamos
tervezésre. Amennyiben a
projekt nyer, és a költség
elszámolható lesz a projekt
keretén belül, az Egyesület
visszafizeti a támogatást az
Önkormányzatnak.

Pályázó: PKKE, benyújtva 2019.
október 31-én. Hiánypótlás
1.227.887,- Ft
folyamatban.

7.739.372,- Ft Benyújtva 2019. december 31-én.

0,- Ft

Benyújtva 2020. január 15-én.
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetésének tervezete
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a
továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint végeztük el.
A költségvetési rendeletet a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia a
Képviselő-testületnek. A költségvetési tervezet elkészítése rendhagyó módon történt, az
Önkormányzat Hivatalának vezetői, valamint a pénzügyi munkatársai a polgármesterrel, a
Képviselő-testület pénzügyi és jogi bizottsága elnökének jóváhagyásával készítették az előző
év költségvetési adatai, testületi döntései és az esetlegesen időközben felmerült igények
alapján. A személyi juttatásokról - a soros lépések, jubileumi jutalmak, felmentések, stb – az
intézmények vezetői tájékoztatása alapján épültek a tervezetbe.
A minimálbér, illetve a garantált bérminimum a 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet
alapján került megtervezésre.
Bevételek
Az önkormányzatnál tervezett 2019.évi bevételek, a vártnak megfelelően alakultak. Az
adóbevételek tekintetében sikerült az előirányzatot teljesíteni (1.300.000 eFt), ami az elmúlt
években tapasztalt iparűzési adó csökkenés miatt megnyugtató.
A költségvetés bevételi előirányzata: 3.432.500.000 Ft.
Az adóbevételek tervezésénél 2019.évi teljesülést vettük alapul, így ennek megfelelően
2020.évre is az összes adónem tekintetében 1.300.000 eFt került beállításra.
Az intézményi működési bevételek mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél
a 2019.évi-hez hasonló nagyságrendben szerepelnek.
Működési bevételként (216.365 eFt) az önkormányzat kötelező gyermekélelmezési bevételeit,
bérleti díjakat, intézményi térítési díjakat, valamint Rendelőintézetnél NEAK támogatást
(137.000 eFt), EFI iroda fenntartásának támogatását (25.200 eFt) terveztük.
Ingatlanértékesítésnél a 91.360 eFt bevételre számítunk.
Az állami támogatás összege (429.529 eFt) a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján került megállapításra.
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Normatíva finanszírozásnál az adóerő-képesség miatt 252.605 eFt állami támogatás nem
kerül leutalásra, ugyanakkor a beszámítás miatt 102.537 eFt szolidaritási hozzájárulás
fizetésére vagyunk kötelezve az iskolák állami fenntartásához, ez összesen 355.142 eFt.
A központi költségvetés, valamint tényadatok alapján a bevételi összegek pontosnak
tekinthetők, de természetesen nem zárhatjuk ki, hogy változások még történhetnek.
A bevételek tartalmazzák a várható pályázati támogatásokat, illetve a már leutalt áthúzódó
pályázati összegeket - azok kiadási részét is - az önkormányzati „többletköltséget” is,
valamint a pénzmaradványt.
Kiadások
A költségvetési kiadási előirányzata: 3.432.500.000 Ft
Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a hozzá tartozó három intézmény (Közös
Hivatal, Rendelőintézet, Könyvtár) teljes költségvetését, valamint a társulásban működő
intézmények (Társulás, SZEOB, Családsegítő, és a Városi Gondozási Központ) finanszírozási
hozzájárulását.
A működési kiadásoknál az intézmények önkormányzati támogatása 1.091.431 eFt, az
önkormányzati feladatokra 791.068 eFt került tervezésre, melyben az előző évhez képest a
köztemető fenntartására 12 MFt-al több került tervezésre, illetve része a kiadásoknál Városi
alap címen a javasolt szakképzési, táborozási, nemzetiségi alap összesen 4 MFt összegben. Az
idei évben a PKKE finanszírozása (7,5 M Ft-tal) is emelkedett az igényelt bértámogatás (3,6
MFt) és a beruházás (3,9 MFt) összegével. A városi rendezvényekre 3 MFt-al a versenysport
támogatására 9,5 MFt-al több került tervezésre. A városüzemeltetési feladatoknál 14 MFt-al
magasabb igény érkezett a SZET KFt részéről.
Beruházásokra, pályázatokra tervezett kiadás összesen 1.012.291 eFt, amelyben az
önkormányzati beruházások 153.181 eFt összegben szerepelnek.
A Városüzemeltetés által összeállított, fontosnak vélt beruházások összege173 MFt, melynek
az összetételét a mellékelt táblázat tartalmazza. 20 MFt-al kevesebb szerepel a
költségvetésben, a költségvetési hiány elkerülése miatt. Kérjük az abban foglalt beruházások,
felújítások áttekintését és javaslatot a fejlesztések sorrenjére vonatkozóan.
37 MFt pályázati önrész került tervezésre, illetve tartalékként 29 MFt működési tartalék,
amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott kötelező tartalékokat is.
A kezességvállalásból adódó kötelezettségünk 291 MFt.
A kiadási oldalon jelentkező többleteket a beruházási kiadások, illetve a pályázati önerő
terhére tudtuk beállítani a költségvetési egyenleg megtartása érdekében.
A beruházásra tervezett összegek összetételét 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Intézmények:
Az intézmények költségvetésének tervezése az előző évek alapján történt. Figyelembe vettük
azokat a változásokat, amelyek 2019. évben még terhelték a költségvetésüket, a 2020.
esztendőben már nem, illetve fordítva.
A garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra történő emelése szinte minden dolgozó
érintett, amely megemelte a személyi juttatások összegét, illetve ehhez kapcsolódóan
járulékfizetési növekedést is okozott.
A szociális ágazatban dolgozók, illetve könyvtári dolgozók részére a jogszabály ágazati
pótlék / kulturális pótlék fizetést ír elő, melynek fedezete biztosított állami támogatásként.
A rendelőintézet dolgozóinál elindult egy bérrendezési folyamat 2019. év nyarán, az elmúlt
évben a béremelésből adódó különbözetet leutalták részünkre.
2020.január 1-jével a védőnők és az eütev. hatálya alá tartozó dolgozók béremelése, illetve a
védőnők bére beépítésre került.
A novemberi testületi ülésen igényelt pótlékok a bérben beépítésre kerültek, ennek biztosítása
sokat jelent az intézményeknek, hiszen egyre jobban tapasztaljuk, hogy egy-egy nyugdíjba
vonulás után milyen nehéz az álláshelyet betölteni. Leginkább a Játékvár Óvoda küzd a
betöltetlen álláshelyek miatt jelentkező többletfeladatok megoldásával, de hasonló problémák
vannak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Intézményeinkben a korábbi évek szerint nettó 130 ezer (bruttó: 234 e/Ft) forint cafeteria
szerepel.
A Sztgi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselők Cafeteria keretéről - melyet
tartalmazott a novemberi előterjesztés – nem született határozat. A keret összege a
költségvetési törvényben meghatározott járulékkal együtt 200 ezer forint. Kérjük a határozati
javaslat elfogadását.
Intézményeinkben 2020.évben jubileumi jutalomban részesül10 fő, nyugdíjazásra jogosult
lesz 7 fő. Ezen kifizetések szintén emelik a személyi kifizetések összegét.

Városi Gondozási Központ
Szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, közösségi alapellátások, és a
támogató szolgálat állami támogatása emelkedett. Ez összesen 6 MFt-al magasbb normatívát
jelent 2020.évre.
Az intézmény finanszírozásában a városnak mégis emelkedik a hozzájárulása, mivel a
kiadások növekedésének jelentős része azon ellátási területeken jelentkezik, ahol csak
szentgotthárdi feladatellátás történik.
A költségvetés tartalmazza az 50 éves jubileumi rendezvényre tervezett 1,5 MFt-os kiadást,
illetve a Justfood Kft étkezési nyersanyagnorma emelését (8,5%,) amely szintén növeli (3
MFt-al) a kiadási oldalt.
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Az intézmény négy éve hagyatékként egy lakóépületet, készpénzt és személygépkocsit
örökölt. Ezt az önkormányzat engedélyével kapta meg az intézmény. Ebből 4.248.522 Ft
maradt, az intézmény ezt az összeget szeretné pénzmaradványként visszakapni, amelyből
a tálaló konyha jogszabályoknak megfelelő kialakítását fejezné be az intézmény– csökkentve
ezáltal az önkormányzat kiadásait.
Család-és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény létszáma a 95/2019 sz. KT határozattal 2019.évben emelkedett 1 fővel, így
összesen 12 fő foglalkoztatására kötelezett, jelenleg 10 álláshely van betöltve.
Dologi kiadásoknál a fűtési díj, az informatikai eszközök karbantartási díjai, illetve a
továbbképzések, szakmai tevékenység kiadásai miatt 2 MFt-al nőttek a kiadások.

SZEOB Óvoda
Dologi kiadásoknál (szakmai anyagbeszerzés, üzemeltetési anyagoknál (tisztító-, irodaszer,
munkaruha) jelentkezik 2 MFt emelkedés.
Az intézmény jelezte, hogy gondnokra a jövőben is szükség lenne, mivel a korábbi gondnok
hiánya miatt feladatelmaradások jelentkeznek.
Tótágas Bölcsőde
2020. január 1-jétől jelentősen megemelkedett a bölcsődei pótlék, ez az intézmény
költségvetését 5,5 MFt-al emeli.
A bölcsődei térítési díjból várható bevétel 5 MFt, amely összeget a tervezet tartalmaz, ennek
hiánya tovább növelné a finanszírozás mértékét. Eltörlése esetén ezt az összeget is pótólni
kell.
A 2020.évi koncepció tárgyalása során a Tisztelt Képviselő-testület kérte a bölcsődei térítési
díj felülvizsgálatát 3 évre visszamenőleg.
Bölcsődei térítési díjbevétel:
2017.év
3.800.000 Ft
2018.év
5.243.205 Ft
2019.év
5.268.580 Ft
A térítési díj az intézmény működésébe épült be a vizsgált időszakban, vagyis ekkora összeget
nem az önkormányzatnak kellet hozzátennie a költségvetéshez.
Bölcsőde üzemeltetési támogatás
2019.év
2.561.000 Ft
2020.év
2.857.000 Ft
2018.évtől lehetőség nyílott a 32.000 Ft/fő adóerőképesség feletti önkormányzatok számára
is, hogy üzemeltetési támogatás jogcímén támogatásban részesüljenek. A támogatáshoz az
intézmény költségvetését mérik fel, melyhez szükséges megadni a személyi kiadásokat, ehhez
kapcsolódó járulékokat, működési kiadásokat, és a térítési díjból származó bevételeket.
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„A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a
személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.”
Ez tehát azt jelenti, hogy a bölcsődei térítési díj megszüntetése esetén ezt az állami támogatási
lehetőséget elveszítjük, ennek megfelelő összeget magunknak kell a bölcsőde működtetéséhez
hozzátennünk.
Megvizsgáltuk az intézményben a befizetéseket. Jelenleg beíratott gyermekek száma 68 fő,
ekkora létszámra van engedélye az intézmények. A térítési díjra kötelezettek 61%-a fizeti a
térítési díj maximumát, (795 Ft/nap.)
A beírtatott gyermekek 20%-a fizetés alól mentesül.
2020.évre a térítési díj eltörlése kb. 8 MFt bevételkiesést okozna, ami az idei költségvetés
11%. A bevétel elmaradása további 16 MFt terhet jelent az Önkormányzat számára.
3.sz. melléklet tartalmazza a befizetés megoszlását.
Néhány dolgot érdemes átgondolni. Az egyik, hogy egy négytagú család esetében 500e Ft
nettó fizetés kell annak, aki a maximális térítési díj fizetésére kötelezett – ezen összegből kell
a maximális díjat megfizetni. Tehát a térítési díj meghagyásával nem okozunk komoly anyagi
problémákat ezeknek a családoknak. Jól látható, hogy milyen magas a száma azoknak,
akiknél mindkét szülő vagy legalább az egyik szülő Ausztriában dolgozik – természetesen
azért ott, mert az ottani bérek lényegesen nagyobbak a magyarországinál – nem mellesleg
ezek a szülők Magyarországon nem fizetnek adót. Ha a térítési díjat eltöröljük, akkor még
ennyi kötelezettségük sem marad. Ezért is igazságos e térítési díj meghagyása. Magyarország
Kormánya nemcsak ösztönöz a gyermekvállalásra, hanem segíti is a gyermekvállalást
bölcsőde fenntartásával segítő önkormányzatoknak –még a magas adóerőképességű
önkormányzatoknak is üzemeltetési hozzájárulás címén ám csak abban az esetben, ha az
önkormányzat szed bölcsődei térítési díjat. Ez legalább három olyan fontos szempont ami
miatt a térítési díjat most nem kellene eltörölni. Ha erre mégis sor kerül, akkor a kieső
összeget a kieső állami támogatással együtt pótolni kell.
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Az intézményvezető 854 eFt-ot kér időszaki kiállításhoz eszközbeszerzésre (üveges vitrin, 7
db installációs tábla), ezt a költségvetése tartalmazza.
A Rendelőintézet
Az EFI iroda kötelező fenntartási ideje 2021. június 30. Működtetését a központi
költségvetési törvény biztosítja, mind a kiadási és a bevételi oldalon tervezésre került.
A védőnők és az eütev. hatálya alá tartozó dolgozók bére 2019. év nyarától, meghatározott
ütem szerint emelkedik. Az intézményvezető Asszony bére, mivel nem tartozik az említett
jogszabály hatálya alá, a kinevezésétől fogva nem változott, így az irányítása alá tartozó
szervezetben már van olyan ágazat ahol magasabb jövedelemmel dolgoznak, mint az ő bére.
Kérem az intézményvezető Asszony munkabérének felülvizsgálatát. 198/2015.sz határozatban
lett elfogadva a kinevezése, és megállapítva az illetménye.
4.sz. melléklet egészségügyi bértábla
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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 45.
Építéshatóság
2020. március 1-jétől átkerül az építésügyi hatósági feladatok ellátása a Megyei
Kormányhivatalhoz, ezzel együtt 2 létszám is átadásra kerül. Az önkormányzatnál viszont
továbbra is megmaradnak a településarculattal kapcsolatos feladatok, a településrendezési
feladatokhoz, szakhatósági feladatok, zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos összes feladat,
továbbá több, ritkábban előforduló de szakembert igénylő. A néhány éve meghozott
törvénymódosítás óta most a kormányhivatalhoz átkerülő építéshatósági feladatok száma
lecsökkent, ezzel együtt nőttek a továbbra is önkormányzatnál maradó feladatok. Emiatt
szükség van a Hivatalban egy településrendezéssel, településarculattal kapcsolatos
munkakörre - ehhez 1 fő foglalkoztatására.
Összegezve így az álláshelyek száma 2020.03.01-el 44 teljes munkaidős álláshely. A
létszámváltozásról kérjük a határozati javaslat elfogadását.
SZET Szentgotthárdi Kft
A városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság elkészítette tervét a jövő esztendőre
vonatkozóan. A benyújtott igény 161.829.750,- Ft, amely 9,7%-al magasabb a 2019.évhez
képest ez 14,3 MFt-os emelkedést jelent. Az új keret megállapodások megkötésére
márciusban kerül sor.
GotthardTherm Kft: A változó árfolyamú CHF alapú kötvényt forintosította a Kft 2018.
évben, így a költségvetés 2020. évre – a szerződés alapján - 290 MFt kezességből adódó
kifizetéssel számol.
Szentgotthárdi Ipari Park Kft:
Az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz a működtetéshez semmilyen anyagi forrást. Az
önkormányzat felé 2019. december 31-ig a Kft telekadó tartozása 192.339.973 Ft, késedelmi
pótléka 9.638.370 forint.
MURABA ETT
Az ETT működtetéséhez a költségvetésben visszatérítendő támogatásként 4.000.000 Ft tagi
kölcsönt igényelt június 30-ig, a benyújtott kérelem alapján.
Az önkormányzatra eső tagdíj mértéke 1.000 EUR, amely 350.000 Ft összegben szerepel a
költségvetésben.
5.sz. melléklet: Muraba ETT kérelem
Általánosságban a költségvetési tervezettel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a
helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező
feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a
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feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti
a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása
a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A kiadási
oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél
az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi
szempontokat:
- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal költséghatékony
működtetésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
valamint a dolgozók részére a garantált bér biztosítása a hatályos jogszabály alapján.
- a bevételek és kiadások egyensúlyának fennmaradása,
- racionális, hatékony, eredményes gazdálkodás,
- a tervezett bevételek teljes körű beszedése,
- a már megnyert pályázatok megvalósítása,
- az új – többletköltség nélküli – további önkormányzat céljaihoz igazodó pályázatok
felkutatása,
A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az
önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.
Ahhoz, hogy bevételi forrásainkat növelni tudjuk, az egyik lehetőség az adóbevételek
felülvizsgálata, a másik pedig a minél több pályázati forrás bevonása az önkormányzat
működésébe, fejlesztésébe, megóvásába.
Helyi adó felülvizsgálata
A decemberi ülésen a Képviselő-testület nem javasolta, sem az adómértékek emelését, sem új
adónem bevezetését, ugyanakkor kérték egy esetleges új adó bevezetésének lehetőségét
megvizsgálni és kidolgozni.
1. lehetőség: kommunális adó
Az építmény és telektulajdonosok helyi adója a kommunális adó. A kommunális adót a
helyi adókról szóló jogszabály fekteti le. A helyi adók, így a kommunális adó célja is az, hogy
az önkormányzat gazdálkodását megalapozza és az önálló működését elősegítse.
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat
illetékességi területén a naptári év első napján építmény, vagy telek tulajdonosa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetve aki nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
A magánszemélyek kommunális adójának alanyára, kötelezettjére a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 24.§ - 25.§-ában foglaltak az irányadók. Ugyanezen törvény 7.§-ának a) pontja
értelmében az adóalany egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében csak
egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - kötelezhető adó fizetésére.
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A kommunális adó mértékének van felső határa is, amit lakásbérletenként, illetve
tulajdononként vesznek számításba, és évente maximum 30.161,9 Ft/adótárgy lehet. Az adót
fel is lehet függeszteni, de csak a feltételek megléte esetén. Főszabály szerint a lakás
tulajdonosa illetve a bérleti joggal rendelkező fogja megfizetni az adót. Ennek ellenére, ha az
építmény az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni joggal terhelt, úgy az adó alanya a
vagyonértékű jog jogosultja lesz. Szentgotthárdon 3.507 db lakás, illetve lakóház van,
melyből hozzávetőlegesen 80%1, azaz 2805 db lakáscélú ingatlan áll magánszemélyek
tulajdonában.
Számítások:
 ha az adómérték 20.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 56.100.000 Ft
 ha az adómérték 15.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 42.075.000 Ft
 ha az adómérték 12.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 33.660.000 Ft
A már bevezetett helyi adók fajátja / mértéke
 Helyi iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál 2%, ami törvény maximum.
 A telekadó 2019. évben az NGM által kibocsátott adómaximumok alapján
354,8459 Ft/m2 lehet. Önkormányzatunknál ez 200Ft/m2, illetve 2Ft/m2.
 Idegenforgalmi adó mértéke a tartózkodási idő után jelenleg 500 Ft, a maximum
mérték 532,2 Ft/vendégéjszaka.
Megjegyzendő továbbá, hogy amennyiben a Képviselő-testület a kommunális adó
bevezetéséről dönt egyidejűleg lehetősége nyílik arra is, hogy a rendelet meghozatala során
adókedvezményeket, illetve mentességeket is megfogalmazzon. A következőkben bemutatott
példálózó jellegű adókedvezmény illetve adómentességi javaslatok a környező települések
adórendeleteiből kerültek kiválogatásra.
Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
 a Htv. 12.§-ában meghatározott adóalany nem lakás céljára szolgáló -kivéve az üdülőépítményei
 a Htv 18.§-ában meghatározott adóalany telke






a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára
szolgáló helyiségek

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3)
bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének 150 %-át el nem erő
jövedelmű magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgy
a 3 vagy több 18 éven aluli személyt eltartó, és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb
összegének kétszeresét el nem érő egy főre jutó jövedelmű család lakóhelyéül szolgáló
adótárgy,

1

A megadott 80 %, egy becsült százalék, melynek pontos meghatározására a rendelkezésünkre álló
adatállomány adatbázissá alakítása szükséges.
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a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3)
bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének kétszeresét el nem
érő jövedelmű és egyedül élő és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött
magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgy



a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1)
bekezdés b) és e) pontjai szerint saját jogú öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban
részesülő személy, valamint az, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában részesül, amennyiben más rendszeres
keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkezik

Adókedvezmények
 Az egyébként járó adó 50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző év végéig a 70
életévét betöltötte és nincs vele együtt élő vagy eltartásra kötelezhető közeli
hozzátartozója, továbbá havi jövedelme a mindenkori legkisebb nyugdíj 200 %-át nem
haladja meg, és ezeket a körülményeket az önkormányzat jegyzője (adóhatóság) előtt
megfelelően igazolja.
Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon, vagy bérlemény esetében
egyetlen lakás után sem vehető igénybe.
2. lehetőség: Építményadó
A magánszemélyek kommunális adója helyett illetve mellett a Képviselő-testületnek
lehetősége van nemcsak a magánszemélyek, hanem a nem magánszemélyek tulajdonában álló
építményekre (lakás, és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészekre) is adót kivetni,
melyre az építményadó bevezetése nyújt lehetőséget. Az építményadó alanya az, aki a naptári
év első napján az építmény tulajdonosa, így ezen adónem legszámottevőbb előnye, hogy az
adó fizetési kötelezettség nem korlátozódik kizárólag a magánszemélyekre. Az építményadó
alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 15. §-a értelmében az építmény m2 –ben
számított hasznos alapterülete avagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Az építményadó
mértékének felső határa évente maximum 1.951,65 Ft/m2 lehet.
Arra való tekintettel, hogy Szentgotthárd illetékességi területén magán és nem
magánszemélyek tulajdonában 3.507 db lakáscélú ingatlan található, melyből
megközelíthetőleg 10 %2 a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdona, a bevételek
következőképpen alakulnak.
3156 db lakáscélú ingatlan figyelembevételével



ha az adómérték 20.000 Ft/adótárgy/év: 63.120.000 Ft
ha az adómérték 15.000 Ft/adótárgy/év: 47.430.000 Ft

2

A megadott 10 %, egy becsült összeg, melynek pontos meghatározására a rendelkezésünkre álló adatállomány
adatbázissá alakítása szükséges.
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ha az adómérték 12.000 Ft/adótárgy/év: 37.872.000 Ft

A Htv. a fent bemutatott adónemek (kommunális és építményadó) együttes alkalmazását is
lehetővé teszi. Ennek keretében a Képviselő-testületnek lehetősége nyílik akár arra is, hogy a
magánszemélyek tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokat egy kedvező, alacsonyabb
összegű magánszemélyek kommunális adójával illetve a nem magánszemélyek
tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanokat egy magasabb összegű
építményadóval kombinálva terhelje, mely módszer nemcsak lehetővé teszi az
önkormányzat adóbevételeinek növekedését, de sokkal jobban illeszkedik a lakosság és a nem
magánszemélyek fizetési képességéhez is.
Nyilvánvalóan a döntés meghozatalához a bemutatott adónemek részletesebb ismertetése
nélkülözhetetlen, azonban egy pontos, pénzügyileg kifogástalan előterjesztéshez elsősorban
szükséges lenne annak meghatározása, hogy mely adónem kerüljön szakmailag hiánytalanul
kidolgozásra.
Ilyen irányú döntés esetén annak van realitása, hogy a Testület akaratának ismeretében a
következő testületi ülésre terjesztjük elő a kidolgozott rendelettervezeteket és a helyi adókat
július 01-től vezetjük be – vagyis a bevételi oldalon a jelzett összegek ötven százalékával
lehet számolni. Jelezzük még, hogy jelen pillanatban a látókörünkben, a környezetünkben
nincs olyan település, ahol a magánszemélyek nem fizetnek valamilyen – első sorban
kommunális – helyi adót.
Összességében elmondható, hogy a központi költségvetésből származó források és a helyben
képződő bevételek csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett nyújthatnak fedezetet a
működési kiadásokra, az előzőz évben vállalt pályázati többlet költségekhez eleget téve ezzel
a működési hiányra vonatkozó jogszabályi előírásokra.
Legfontosabb cél az elmúlt években megvalósult stabil pénzügyi helyzet megtartása. Csak a
reálisan elérhető bevételekkel szemben szabad tervezni az indokolt kiadásokat.
Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható
gazdálkodás érdekében 2020. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló
forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek
biztosítását. Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a
feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak
fejlesztésére. Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében
rangsorolni kell.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kiadást csak megalapozott (előszerződés,
igérvény, foglaló stb) bevétel növeléssel emeljen!
Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak
alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok
költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.
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Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden,
az önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha
azok nem engedélykötelesek.
Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a.
Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési
rendeletében rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel
megvalósítani kívánt felújítási és beruházási kiadásai kapcsán kíván hitelt felvenni.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán
a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség
lesz, azt megtehesse.
Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve
az erre irányuló információkat az előterjesztéshez csatolt mellékletben (Adósságot
keletkeztető ügyletek/határozathoz) mutatjuk be.
A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett
elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott
felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási,
valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával
kapcsolatosan. Pótelőirányzatok, pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg
megalapozott igények alapján történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési
szerv vezetője lehetőség szerint elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja
megoldani forráshiányát.
A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos
gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa
fenntartott intézményénél.
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.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az
önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak
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ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből
származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes
társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az
önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások
zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket
ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van
településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri
leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága
miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg
és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében
meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletét hiány nélkül megalkotni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai
alkalmazott, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál foglalkoztatott
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főállású polgármester 2020. évi cafeteria juttatásának mértékét bruttó 200.000- Ft / fő /év
összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei térítési díjból
várható bevételek nagyságát, illetve annak az intézmény költségvetésébe való beépülését
megismerte.
Javasolja…….
a) a bölcsődei térítési díj változatlan formában történő kiszabását.
b) a bölcsődei térítési díj 2020…. napjától való eltörlését.
c) a bölcsődei térítési díj kedvezmények bővítését, azzal hogy a térítési díj fizetés alól
mentesül …..
Határidő:
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézetben
intézményvezetőként foglalkoztatott Dr. Klósz Beáta illetményét bruttó .......... Ft / hó
összegben állapítja meg 2020….-től, a vezetői megbízásának időtartamára.
Határidő:
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma tekintetében
- egyetért az építéshatósági feladatok átszervezése miatt 2 fő álláshely
megszüntetésével
- 1 fő településrendezési ügyintézői álláshely létesítésével 2020.március 1-jétől,
2020.03.01-jétől a hivatal engedélyezett teljes munkaidős álláshelyeinek száma 44.
Határidő: 2020.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURABA ETT kérelmét
megismerte, az abban szereplő 1.000 EUR tagdíj, illetve 4.000.000 Ft áthidaló támogatás tagi kölcsön nyújtását jóváhagyja, költségvetésben való tervezéséhez hozzájárul, azzal,
hogy a kölcsön 2019.06.30-ig visszafizetésre kerül.
Határidő:
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a helyi adórendelet módosításával egyetért, és a következő javaslatokat teszi……
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b) a helyi adórendelet módosításával nem ért egyet.
Határidő:
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

7/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2019. évben
az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtását az alábbi fontossági sorrendben
………………………
Határidő: 2020. február
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel az
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a költségvetési
tábla 8. melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.
9/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2020. évben
adósságot keletkeztető ügylethez : előzetes adatszolgáltatást. nem nyújt be/ nyújt be.
Határidő: 2020. február
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Határidő: 2020. február
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2020. január 21.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről
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 rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.432.500.000 Ft azaz hárommilliárd – négyszázharminckettőmillióötszáz ezer forintban
b) bevételi főösszegét 3.432.500.000 Ft azaz hárommilliárd – négyszázharminckettőmillióötszáz ezer forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020. évi összevont mérleget
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a
rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet
részletezi.
(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és
kiemelt előirányzatonként mutatja be.
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza
(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9.
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja.
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(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2020. évre
a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.
(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
összegeit a 12. melléklet mutatja be.
(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem
rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 15. melléklet
tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek. tartós és rövid
távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 16. melléklet szerint határozza meg
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
2.100.769.369 Ft
a) intézményi működési bevételek:
216.335.000 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.300.000.000 Ft
c) Működési támogatások:
409.529.369 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
174.905.000 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:

436.920.000 Ft
91.360.000 Ft
8.641.000 Ft.
336.919.000 Ft
216.631 Ft
2.537.906.000 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges –
mértéke: 896.594.000 Ft
Ebből:
a) működési maradvány
250.000.000 Ft,
b) felhalmozási maradvány
644.594.000 Ft.
(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
894.594.000 Ft
4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
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a)
b)
c)
d)
e)

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

2.172.071.395 Ft-ot
1.211.047.430 Ft-ot
4.000.000 Ft-ot
29.000.000 Ft-ot
16.381.175 Ft-ot

határoz meg.
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
836.221.227 Ft
d) egyéb működési kiadásra
758.236.168 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
664.631.168Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
93.605.000Ft
e) tartalékok
0 Ft
f)
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
2.172.071.395Ft
(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
29.000.000 Ft összegben, melyből
aa)
ab)
ac)
b)

a polgármester kerete
katasztrófa alap
általános tartalék
egyéb céltartalék

2 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
25.000.000 Ft

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 409.529.369 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 252.605 ezer Ft nem kerül
folyósításra, továbbá 102.537 ezer Ft a szolidaritási hozzájárulás összege.)
7. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és munkavédelem, sporttelep
üzemeltetés, ebtelep, köztemető fenntartása, mozi rezsitámogatás) ellátása – Szentgotthárdi
Eszközkezelő Kft 161.829.750 Ft:,
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 44.500.000 Ft
3. Költségvetési létszámkeret
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8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2020. január 1-jén 84
álláshelyben rögzíti.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően –
2020.évben 50 245 Ft.
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem
léphetik túl. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést
csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(3). Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9.§ Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott
költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel
gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe
véve.
10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására,
valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban
meghatározott esetekben és módon van lehetőség. A helyi önkormányzat által irányított
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok
módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv
vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb
10 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselőtestület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a
bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.
(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.
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(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre
vonatkozóan történhet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös
Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület szükség
szerint, de legalább negyedévente módosítja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat
be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi
juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi
kiadásokra fordítja.
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását,
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének
véleményét.
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.
13.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselőtestületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés,
pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról,
valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt.
Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév május 15-ig és
október 5-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője részére adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek
vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az
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elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek
elszámolások alapját képező nyilvántartásokat. dokumentumokat naprakészen vezetni.

az

14.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyása esetén vállalhatnak.
15.§ A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságát, hogy 1.500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 2.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget
vállaljon.
16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb
egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az
erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.
(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az
Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságra ruházta át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás
felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire
vonatkozóan.
(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
17.§ (1) A képviselő-testület a 2020. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a Rating & Audit
Kft.-t bízza meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat
költségvetésében megtervezésre került.
(2) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58 §
(5) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév
november hónapjában fizetendő ki. ( A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az
egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2019. évben
legfeljebb 1000 forint.)
(3) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban
beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.
(4) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek
pénzmaradványát.
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(5) A 2020. évi pénzmaradványból pénzösszeg az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel
összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2020. évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási
többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
zárszámadáskor elvonásra kerül,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.

5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai
18.§ a) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei
számlavezető pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
b) Ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió
forintot azt az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111 § (3) bekezdése alapján
kincstári számlán kell vezetni.
19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás
folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a
Polgármester dönt.
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul
maximum
150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint maximum 30.000 e/Ft
munkabérhitel felvételéhez .
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó
terheit a költségvetésében megtervezi.
21.§ A Képviselő-testület a 20.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.
22.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján,
megállapodás alapján történik.
6. Vegyes rendelkezések
23.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az
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intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
7. Záró rendelkezések
26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

.
Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.
2.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
3.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
4.§ – 5.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 2. és 3. 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 és a tartalékot. Külön részletezésre
kerül a céltartalék.
Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban.
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6.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
7.§
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.
8.§
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi
– erre külön mellékletek is szolgálnak.
9-17.§
A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet
itt szabályozza:
 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,
 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása,
 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat,
 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás
szabályait,
 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének,
 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.
18-22.§
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra.
A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és
hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.
23. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.
24.§ - 26. §
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő
intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet
hatályba lépéséről

Mellékletek:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020ev-6/2020-januar-29-i-ules.html
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Kommunikációs
stratégiája
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A világ, amelyben ma élünk tele van új dolgokkal, napról napra ismerünk meg új fogalmakat,
amelyeket egyre többen használnak, amelyek egyre inkább az életünk részévé válnak. Eleinte
nem is mindig tudjuk pontosan, mit kell egy-egy ilyen új fogalom alatt érteni – később viszont
az élet úgy alakul, hogy erről az új dologról nekünk is el kell tudni mondani, hogy ez hogyan
néz ki a mi életünkben, aztán erre a dologra megoldásokat, cselekvési terveket, stratégiákat
kell felépítenünk. Ilyen fogalom a kommunikáció is. Néhány éve „önkormányzati
kommunikációról” még nem beszélt senki, mára meg szinte elvárás, hogy ezt a fogalmat jól
ismerjük, napi szinten jól használjuk, sőt, elvárás az is, hogy az önkormányzati
kommunikációra stratégiát is készítsünk.
Mindezek alapján elkészítettük Szentgotthárd Város Önkormányzatának közszolgálati
kommunikációs stratégiája tervezetét (lásd: 1. sz. melléklet). Az előkészítés során több
területre fókuszáltunk, felvázolva a jelenlegi állapotot, a rendelkezésünkre álló eszközöket,
lehetőségeket és feltárva jövőbeni terveinket.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a stratégia az önkormányzati közszolgálati kommunikációt
részletezi. Ennek ugyan vannak közös határai például a városmarketinggel – tehát helyenként
érintkezik a két terület, de soha nem olvadnak egymásba. A városmarketing fontos eszköze a
település fejlesztésének, amelynek segítségével bővíthetőek a helyi gazdaság fejlesztésének
lehetőségei: turistákat, befektetőket, szolgáltatókat, munkaerőt is vonzhat. A jelen stratégia
tárgyát képező önkormányzati közszolgálati kommunikációt viszont ettől el kell különíteni.
Persze, ha sikeresen működik a közszolgálati kommunikáció, akkor az ennél jóval
komplexebb és szélesebb szervezeti- és területi kört felölelő (turisztikai kommunikáció,
reklám - PR, rendezvény kommunikáció, „üzletember” kommunikáció, stb.)
településmarketing egyik meghatározó eleme lehet.
Célunk és egyben feladatunk, hogy – a jogszabályi környezetnek is megfelelve – olyan
módon kommunikáljunk, hogy az információkat egyszerűen, könnyen elérhetően és
attraktívan tegyük közzé. Összehasonlítva a néhány ciklussal korábbi kapacitásokkal és
lehetőségekkel, az elmúlt években több komoly lépést is tettünk előre ezen a területen –
ezeket a stratégia részletesen tartalmazza is.
Az önkormányzati, közszolgálati tevékenység promotálása persze nem könnyű feladat, hiszen
vannak olyan területek, amelyek kevésbé látványosak, illetve legyünk őszinték: vannak olyan
területek, amelyekre az emberek kevéssé kíváncsiak. Nekünk viszont mindent meg kell
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tennünk annak érdekében, hogy a lakosság megismerkedjen az önkormányzat, illetve a hivatal
működésével, az aktuális folyamatokkal, az elért eredményekkel. Sőt: ahol csak lehet, be kell
vonni a lakosságot a folyamatokba, a döntések előkészítésébe. Végső soron pedig a
kommunikáció kölcsönös érdek: nem csupán a lakosságé, hanem legalább annyira az
önkormányzaté is. Ahogy ezt a stratégia tartalmazza is: a kommunikáció ebben a felfogásban
nem csak egy eszköz, hanem lehetőség is, amivel élni kell.
Jelen előterjesztés mellékletét képező kommunikációs stratégia tervezete – egyfajta rugalmas
keretként – ezt célozza meg, széles körű együttműködéssel, a jó gyakorlatok alkalmazásával
és a stratégia végén felvetett újabb kezdeményezésekkel / újításokkal még inkább közelítsük
egymáshoz az önkormányzatot és a lakosságot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a stratégia tervezetét megtárgyalni, arról dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közszolgálati Kommunikációs Stratégiáját
megismerte és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- ………………………..
- ………………………...
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2020. január 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Mellékletek:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020ev-6/2020-januar-29-i-ules.html
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Tárgy: A sportkoncepció felülvizsgálata. A városrészeken lévő
használatban illetve használaton kívüli sport- pályák, létesítmények
felülvizsgálata, a hasznosításuk lehetőségei.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő sportkoncepciót 2015-ben fogadta el az Önkormányzat Képviselőtestülete. Az első felülvizsgálatra 2017-ben került sor, Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020.évi munkatervében ismét szerepel a koncepció felülvizsgálata. A
koncepció most is mindenki számára elérhető a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
internetes oldalán, a következő elérhetőségen:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/sportkoncepcio-2017-6985.pdf

Továbbra is hatályos törvényi szabályozás rendelkezik a sporttal kapcsolatban az
Önkormányzatok számára, ami a hatályos Önkormányzati törvényben valamint a hatályos
sporttörvényben a következők szerint olvasható:
2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól (II. Fejezet FeladatÉs Hatáskörök)
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
15. sport, ifjúsági ügyek;
2004. évi I. törvény a sportról - VII. Fejezet az állam és a helyi önkormányzatok sporttal
kapcsolatos feladatai
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak
zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.”
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Ma a magyarországi (és benne a szentgotthárdi) népesség egészségi állapotát látva
elgondolkodhatunk azon, hogy vajon annak az igen jelentős összegnek, amit az egészségügyre
(megbetegedett emberek gyógyítására) költ az ország, vajon mekkora részét lehetne
megspórolni, ha sokkal nagyobb erőket vetnénk be az egészség megőrzésére, a betegség
megelőzésre. A sportoló, rendszeresen, mozgást végző emberek ritkábban betegednek meg,
Soikkal előbbre lennénk, ha az emberek a betegségekét megpróbálnák megelőzni. Ennek
egyik hangsúlyos eleme lenne a sport, a szabadidőben végzett rendszeres mozgás. A jó
sportkoncepció arra is, jó, hogy az ezzel kapcsolatos lehetőségeket is megteremti

Az 1. számú mellékletben a sportkoncepció felülvizsgált változata található. A 2. számú
melléklet vázolja a sportszervezetekben folyó munkát valamint áttekinti a városunk
sportfinanszírozását. A 3. számú melléklet sportlétesítmények működtetésének áttekintését
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Sportkoncepciója 2020” című dokumentum aktualizálását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és elfogadja/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
……………………

2.

A Képviselő-testület a sportszervezetekben folyó munkáról és a sportlétesítmények
működtetésének áttekintéséről szóló beszámolót az előterjesztés 2. és 3. számú
melléklete szerint megismerte és elfogadja/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
……………………..

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2020. 01.16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
Sportkoncepciója

Felülvizsgálva és aktualizálva: 2020.
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I.
Preambulum
Az egészség, mint megőrzendő érték és a sport kapcsolata Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Önkormányzata az egészséget - annak megtartását illetve visszaszerzését
- mint az ember mindennapi jólétének egyik fontos tényezőjét tekinti. Ezt az egyes
koncepciók készítésekor is kifejezésre juttatja, a legfontosabb célnak tekinti.
A városi sport koncepció megalkotása során – összhangban az Európai Sport Chartával –
alapdokumentumként veszi figyelembe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényt és a 2004. évi I. sporttörvény. Ez utóbbi önálló fejezetben
rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól.
- A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység.
- A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres
testedzéshez való jog az állampolgárok Alaptörvény által biztosított alapvető joga.
- A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai
nevelésében, a személyiség formálásában, megkülönböztetett figyelmet kell élveznie.
- A testnevelés és a sport részterületei – az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig –
egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, ezért minden terület
fejlesztése fontos.
- A város sportja meg kell, hogy feleljen az Európa Unióban megszabott elvárásoknak,
valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési kötelezettségeknek.
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a
felnőtt generációk esetében is az ép testben, ép lélek szellem jegyében.
Szentgotthárd Város Önkormányzata e célok elérése érdekében:
-

-

-

-

sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem közvetlenül általa fenntartott
sportlétesítmények esetében biztosítja az ezekhez való hozzáférést a szentgotthárdiak
számára
lehetőségeihez mérten sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára a
versenysporthoz, hogy megkönnyítse a működésüket a következő sportágakban:
labdarúgás, kézilabda, kick-boksz, asztalitenisz, íjászat, sakk, atlétika (futás),
sporttánc, teke.
Sporttámogatást biztosíthat: sporttevékenységet kiemelkedő színvonalon végző
szentgotthárdi sportolók számára, sportrendezvények szervezéséhez (anyagi,
sportlétesítmények ingyenes használata), iskolai sportrendezvények, egyéni kérelmek
alapján rendkívüli támogatást is biztosíthat
sport és ifjúsági ügyintézőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében
támogatja, segítséget nyújt a városi-, iskolai- sport-, szabadidős- és egészségmegőrző
rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, koordináláshoz. (Városi Sportnap,
Csatafutás, Iskolai sport- és egészségnapok, Mobilitás Hete).
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II.
Sportlétesítményeket tart fenn illetve a nem általa fenntartott
sportlétesítmények esetében biztosítja a hozzáférést a szentgotthárdiak
számára
Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények és egyéb sportolásra alkalmas
ingatlanok:
- ÉLŐFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYÁK
- TEKEPÁLYA
- MŰFÜVES PÁLYA
- KÜLTÉRI FITTNESZ PARK(OK)
- USZODA
- VÁROSI SPORTCSARNOK (SZÉCHENYI ISKOLA) ÉS ISKOLAI TORNATERMEK
- MULTIFUNKCIONÁLIS (KÉZILABDA-) SPORTCSARNOK
- VÁROSI SPORTTELEP
- ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓTEREK
- HÁRSAS-TÓ
- CSÓNAK KIKÖTŐ (ALPOKALJA MOTELNÉL)
- EGYÉB SPORTOKRA ALKALMAS TERÜLETEK.

ÉLŐFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYÁK
A városi sporttelepen található élőfüves labdarugó pályákat (nagypálya, edző pálya)
elsősorban a Szentgotthárdi VSE labdarúgó szakosztálya használja. A pályagondnoki
feladatokról és a rendszeres karbantartásról a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik és az
Önkormányzat finanszírozza.
A városrészi sportpályákat tekintve Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun,
Máriaújfaluban és Zsidán (itt jelenleg sport célú foglalkozást a SZVSE Szent Sebestyén Íjász
szakosztálya tart) használják szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán
és Rábafüzesen a labdarúgó csapatok megszűnésével, azok hasznosítására nem került sor, ám
ugyanakkor ezek a pályák, ha a szükséges mértékben karban vannak tartva, akkor sportolásra
is alkalmas helyek maradnak, de törekednünk kell hasznosításukra.
Valamennyi sportpálya önkormányzati tulajdonban van, és használatukat Szentgotthárd Város
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számra. A működő településrészi
sportpályák (Rábatótfalu, Máriaújfalu) melletti öltözők használatáért sem kell
ellenszolgáltatást nyújtani, itt azonban fontos megjegyezni, hogy az öltözők ingyenes
használatát a településrészi sportegyesületeknek biztosítjuk csak. Az öltözőkben elfogyasztott
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víz és elektromos energia költségét viszont a sportegyesületek fizetik. A nem működő
sportpályák öltözőépületeinek állapota leromlott, használaton kívül van vagy vadásztársaság
székhelyeként hasznosul (Rábafüzesen)..
Az elmúlt években TAO támogatásoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósulhatott –
lásd: III. fejezetben.
TEKEPÁLYA
A tekéző és a hozzá kapcsolódó új öltözőépület kulturált körülményeket biztosít a helyi
sportolók (labdarúgók és tekések) valamint a vendégsportolók számára. A tekepálya az
Önkormányzat tulajdonában van. A tekepálya bérbeadást és felügyeletét a Szentgotthárdi
VSE tekeszakosztálya koordinálja, biztosítja a megfelelő felügyeletet a bérbeadás ideje alatt.
Ez a rendszer a gyakorlatban hatékony, mivel az utóbbi időben az előírásoknak (hőmérséklet,
tisztaság, házirend, páramentesítés) megfelelően üzemel a tekepálya. Az üzemletetési
feladatért cserébe a tekeszakosztály a bérleti díjból szerződésben rögzített %-ot kap, a
maradék hányad a pedig az Önkormányzat kasszájába kerül. Mivel sem a pályával, sem az
üzemeltetéssel nincsen probléma, ez azt bizonyítja, hogy működőképes ez az együttműködés.
MŰFÜVES PÁLYA
A 2015-ben elkészült műfüves pálya az Önkormányzat tulajdonában van, a téli időszakban
biztosít megfelelő felkészülési lehetőséget a környékbeli illetve, az ide érkező edző vagy
edzőtáborozó csapatok számára. A tekepálya épületéhez kapcsolódó öltözők szolgálják ki az
itteni edzéseket is. A helyi csapatok meghatározott időkeretben térítésmentesen használhatják
a műfüves pályát. Kihasználtsága folyamatosan növekszik, a magyar csapatok mellett osztrák
valamint szlovén csapatok is előszeretettel bérlik a szentgotthárdi műfüvet, valamint sok
csapat Gotthard Therme Hotel & Conference Hotelt választja edzőtábora szállásául, akik a
tábor idején szintén használják a pályát – az együttműködésre az Önkormányzat
megállapodást kötött a szállodával. A pálya fenntartása költséges, a szükséges napi/heti
karbantartásokat a SZET Kft végzi, akikkel külön szerződést kötött az Önkormányzat a
pályakarbantartással kapcsolatban. Fontos a megfelelő állag megőrzése, mivel ezt az
Önkormányzat az MLSZ-vel kötött szerződésben 10 évre vállalta ezt. A megfelelő
karbantartást az MLSZ ellenőrei évente ellenőzi, az eddigi ellenőrzések alapján a gotthárdi
pályát mindig kiválóra értékelték.
KÜLTÉRI FITTNESZ PARK(OK)
Pályázati forrásból a várkertben tavaly már létesült egy kisebb, 3 elemből álló kültéri fitnesz
park a játszótér mellett. Ezen túl az Önkormányzat rendelkezik a Városi Sporttelepen is egy
nagyobb, több elemből álló nyertes pályázattal kültéri fittneszpark kialakítására, amely a
megkötött támogatási szerződés alapján várhatóan 2020-ban elkészülhet a nagypálya mögött,
a műfüves pályától keletre.
USZODA
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Az uszoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft tulajdona, az
önkormányzat feladata annak biztosítása, hogy a gazdasági társaság az uszodában a sportolás
lehetőségeit a szentgotthárdiak részére lehetővé tegye.
A wellness komplexumban található uszoda 50 %-os kedvezménnyel használható a
szentgotthárdiak számára. Megfelelő helyszínt biztosít az úszó sporthoz, valamint helyszínt
biztosít az iskolai úszásoktatásnak, a csecsemő, gyermek és felnőtt úszásoktatásnak, /ami
alapja lehet az egyesületi úszóedzésekbe való integrálásnak/ a gyógy úszásnak is helyet.
Mivel az egyik legkiemelkedőbb alap sportágnak a színtere, a jövőben is helyszínéül kell
szolgálnia a különféle versenyeknek /szabadidős, városi, megyei, országos, meghívásos
nemzetközi, testvérvárosi /, edzőtáborokra, nyári úszótáborokra, - ezeket az eseményeket
folyamatosan bővíteni kell.
A mindennapos testnevelés órák keretein belül továbbra is vannak tanítási időben úszás- és
gyógyúszás órák a diákoknak, ahol a tanulók egy része az úszás alapjaival ismerkedhetnek
meg az ügyesebbek pedig a technikájukon javíthatnak. Azok, akik komolyabban szeretnének
foglalkozni az úszással, nekik délutáni foglalkozáson van lehetőségük fejleszteni
úszástudásukat, amit továbbra is több szakember biztosít a gyerekek számára.
A Szentgotthárdi VSE már úszószakosztállyal is rendelkezik, ahol az iskoláskorúak
ismerkedhetnek meg az úszás alapjaival.
VÁROSI SPORTCSARNOK (SZÉCHENYI ISKOLA) ÉS ISKOLAI TORNATERMEK
A Széchenyi iskola sportcsarnoka jelenleg a legnagyobb sportcsarnok városunkban, több
pályázatnak is köszönhetően lehetőség volt felújításokra. Ilyen renoválási munkák voltak:
öltözők teljes felújítása, vizesblokkok felújítása, folyosó felújítása, régi vasajtók cseréje,
ablakcsere, külső szigetelés és színezés.
A sportcsarnok bérbeadását továbbra is az Önkormányzat koordinálja, a bevételek is hozzá
folynak be, de az Önkormányzat rendezi a felmerülő közüzemi költségeket.
Kihasználtságot tekintve, a több helyi kézilabda egyesület miatt csökkent a piaci alapon
kiadható bérleti órák száma, jelenleg a kézilabda egyesületek 50 %-os kedvezménnyel
használhatják a csarnokot. A megváltozott helyzetre tekintettel célszerű lenne meghatározni
azt is, hogy heti milyen órakeretben használhatják kedvezményesen a városi egyesületek a
sportcsarnokot, az ezen felüli időben pedig nekik is teljes bérleti díjat kell fizetni.
Az iskolai tornatermek: tanítási időben az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az
állagát és felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Az iskolai
tornatermek közül az Arany J. Iskola tornaterme az iskolát fenntartó tankerület kizárólagos
rendelkezése alatt áll így az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtere.
Az önkormányzat kizárólagos rendelkezése alatt áll a Vörösmarty Gimnázium tornaterme és a
Széchenyi Iskola tornatermeként is funkcionáló Városi Sportcsarnok. Gazdasági
szempontokat is figyelembe véve, az iskolai foglalkozások után e tornatermek bérbe adhatók.
Továbbra is a fejlesztendő területek közé tartozik az Arany János iskolában a jelenlegi
tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem kialakítása, amelynek érdekében pályázatiés/vagy egyéb állami támogatási lehetőségeket keresünk azzal együtt, hogy ehhez a
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tornateremhez közvetlenül már nincsen közünk, az iskolával együtt a tornaterem is az
iskolafenntartó vagyonkezelésébe tartozik.
A mindennapos testnevelésnek köszönhetően az iskolai tornatermek még inkább fontos részét
képzik az oktatásnak. Most már minden évfolyam számára van napi testnevelés óra, ezért
komoly probléma az, hogy akár egy időben 3 osztálynak is osztoznia kell a tornacsarnokon,
ami a gimnáziumban illetve az alsós általános iskolában nehezen megoldható, illetve nem
tudnak megfelelő minőségű órákat tartani, a kevés hely és zsúfoltság miatt. Erre a problémára
lehet az „új multifunkciós sportcsarnok”, amelynek befejezése remélhetőleg a közeljövőben
megtörténik.
Az iskolai sportpályák fenntartásáról már a Tankerület köteles gondoskodni valamennyi
oktatási intézmény esetében. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek nem iskolai
tanulók sportolásának is.
MULTIFUNKCIONÁLIS (KÉZILABDA-) SPORTCSARNOK
A sportcsarnok sorsa remélhetőleg hamarosan rendeződik, és belátható időn belül megtörténik
a befejezése, ha ez így lesz megfelelő sportolási lehetőséget biztosít a helyi sportolók, iskolák
számára és egyéb rendezvényeknek is ideális helyszínül szolgálhat. A sportcsarnok léte
önmagában is nagyon fontos Szentgotthárd sportéletében.
A létesítménynek három szintje van (pinceszint, földszint, emelet). A pinceszint helyiségei:
fitneszterem, konditerem, szauna, öltözők, közlekedők, vizesblokkok, szertár, karbantartók
helyisége, küzdőtér. A földszint helyiségei: előcsarnok, büfé, takarító szertár, ruhatár,
elektromos kapcsoló, közlekedő, vizesblokkok, lelátó. Az emelet helyiségei: klubhelyiség,
teakonyha, iroda, közlekedő, vizesblokk, gépészet, kazánház. A létesítmény alapterülete:
2577,09 m2 Az előzetes elképzelések alapján a sportcsarnok egy multifunkcionális csarnok
szerepet tölt be a városunkban. A sportcsarnok mind teremben űzhető sportok, mind pedig
rendezvényeknek helyet adó épületként funkcionál a jövőben. A pálya 40×20 méteres (a
pályatér 24x24 m területű, 481 db ülőhellyel rendelkezik) kézilabda pálya méretű, mely
alkalmassá teszi kézilabda, teremfoci, röplabda futsal, valamint kosárlabda mérkőzések
lebonyolítására. A küzdőtér mérete és kialakítása miatt lehetőség van a teremben
küzdősportok, táncversenyek, és nagy létszámú értekezletek lebonyolítására is. A
sportrendezvényeken mellett alkalmas lehet még bálok, koncertek, zenés táncos estek,
színházi előadások megrendezésére.
VÁROSI SPORTTELEP
A városi sporttelep a fentebb felsorolt létesítmények közül többet is magában foglal (tekéző,
öltözők, műfüves pálya, kézilabdacsarnok, futballpályák, leendő fitneszpark). A sporttelep
fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítésének igénye miatt is rendkívül fontos szerepet
játszik a város sport életében, és mindezeken felül szervesen kapcsolódik még a termál
programmal elindított idegenforgalmi folyamatokhoz is.
A városi sporttelep üzemeltetési, karbantartási és gondnoki feladatát megbízási szerződés
alapján a SZET Szentgotthárdi KFT látja el, a rezsi költségeket közvetlenül az Önkormányzat
fizeti. Bérlői igény és sportrendezvények esetén, előzetes egyeztetés alapján büfé is
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rendelkezésre áll a vendégek, sportolók számára. A sporttelep működtetésének segítésére az
önkormányzat évente fenntartási hozzájárulást biztosít – beleértve ebbe a műfüves pálya
karbantartását is.
Továbbra is a fejlesztendő célok közé tartozik a 400 m-es atlétika pálya kialakítása,
természetesen azzal mindenki tisztában van, hogy ennek komoly anyagi költségei vannak,
amihez az Önkormányzati lehetőségek erősen korlátozottak, ezért ennek megvalósítása is
elsősorban pályázati forrásból lehetséges.
A városi sporttelep tulajdonjoga és a sporttelepen épült multifunkcionális sportcsarnok sorsa
előreláthatólag a közeljövőben kedvező módon rendeződik.
ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓTEREK
A játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás
lehetőségét. A játszóterek vonatkozásában, jelentős fejlesztések történtek. Játszótereink nagy
része gyökeresen átalakult, és a legmodernebbnek számító játszó eszközök állnak a
gyermekek rendelkezésére, hogy fejleszthessék motorikus és fizikális képességeiket. A
továbbiakban a még nem korszerűsített játszóterek felújítására kell figyelmet fordítani, de
ezek anyagi fedezete, csak pályázati pénz vagy magán tőke bevonásával valósulhat meg.
Aktuálisan a várkerti játszótér bővítésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, kedvező
elbírálás esetén egy modern, kombinált játszóelemmel egészülhet ki a park.
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a beépítetlen területeket is, amelyek lakó
környezetünkön belül vannak és a gyermekek előszeretettel használnak sportolásra
/elsősorban focizásra/.
Az Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is
fontosnak tartja. A továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az
előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli a gyermekek sportolási
lehetőségeinek változását és negatívan értékeli azt az esetet, amikor az említett lehetőségek
orvosolhatatlanul csorbát szenvednek.
HÁRSAS-TÓ
A tó fejlesztéseinek köszönhetően (megújult vizesblokk, büfé, esőbeálló rész, gyerekjátékok)
a környék még vonzóbb és kulturáltabb szórakozási és sportolási lehetőséget biztosít az ide
érkezők számára. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása az önkormányzat számára
kötelező feladat.
A Hársas-tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. Fel kell térképezni azokat a
lehetőségeket / nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek/, amelyek biztosítják a
tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd és a környék ismertségét
határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív irányban hatna az idegenforgalom
alakulására.
A tó célpontja a város központi részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható
természetjárásnak /gyalog túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló
kirándulások/, kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak, melyet a jó idő
beálltával szép számban is igénybe vesznek a sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek.
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Ezekhez az elfoglaltságokhoz szükséges feltételek, közte a turista utak turistajelzéssel való
ellátottsága – mint ahogy az az idegenforgalmi koncepcióban is megfogalmazásra került –
megfelelően megoldódott.
A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete az az
önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma már a szükséges infrastruktúrával is
ellátott, de ez nem jelenti azt, hogy az állag megóváson felül a jövőben nem kellene az
esetleges fejlesztésével foglalkozni a környezet még hatékonyabb megóvása és az ide látogató
vendégek még kulturáltabb kiszolgálása érdekében. Aktuálisan - az Önkormányzat
támogatásával - a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége pályázatot nyújtott be a
Hársas-tó fejlesztésére. Ennek keretében megújulhat a tó környezete: új zsindelytetős és
támlás padok kihelyezése, a tó környéki kavicsos sétány teljes felújítása, a játszótéri elemek
fejlesztése, fedett kerékpártároló kialakítása, a homokozónál napvitorla kihelyezése stb.
mellett a strand villamos energia ellátásának kiépítése is valósulhat meg.
CSÓNAK KIKÖTŐ (ALPOKALJA MOTELNÉL)
A részben önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény egy vízi sportbázis alapját
jelentheti. 2019-ben a Magyar Kajak - Kenu Szövetség a vízi vándortáborok megvalósítását
ösztönző támogatása keretében támogatásban részesítette az ingatlannal kapcsolatos
fejlesztési terveket. A projekt során az Alpokalja Motel és Kemping területén meglévő
szociális blokk és közösségi tér felújítására került sor, de kemping, a vízreszálló és közösségi
hely közötti közlekedő út is megújult, ugyanitt közvilágítás kialakítása és a zöldterület
rendezése is megtörtént fa- és sövényültetéssel, hulladékgyűjtők, padok és információs tábla
kihelyezésével. A fejlesztés –további támogatás esetén – folytatódhat: csónakház
kialakítással, faházak építésével, a közösségi főzőhely fejlesztésével, továbbá gyalogos híd- és
busz- és személygépkocsi parkoló építéssel, nyitott kerékpártároló kialakítással.
A beruházásból létrejött létesítmény egy vízi sportbázis alapját jelentheti. Meg kell oldani,
hogy a Szentgotthárdiak számára a jövőben még jobban hozzáférhetőbbé váljon és ismertebb
legyen nem csupán a helyiek, de a turisták körében is.
EGYÉB SPORTOKRA ALKALMAS TERÜLETEK, LEHETŐSÉGEK:
Szentgotthárd és térsége más sportolással összefüggő tevékenységeknek, mozgásformáknak is
lehetőséget biztosít, így:
- a természeti környezet kiváló gyalogos túraútvonalakat kínál, az ehhez szükséges
feltételeket biztosítani a túra utak fenntartásával, újak kialakításával.
- a kerékpáros túrázásra is alkalmas a természeti környezet (Szentgotthárdtól
Orfaluba, Farkasfára, az Őrség irányába, Apátistvánfalvára, Kétvölgy felé,
Felsőszölnök felé, stb.)
- Szentgotthárd a futáshoz is biztosít feltételeket – például a Várkert felújított sétányai,
amelyek ma már a kiépített közvilágításnak köszönhetően az esti órákban is
használhatók.
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III.
Sporttámogatást biztosít sportegyesületek számára, hogy megkönnyítse a
működésüket és sporttámogatást biztosíthat a sporttevékenységet
kiemelkedő színvonalon végző sportolók számára
Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diák sportot és a szabadidő sportot
egyaránt támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb arányú támogatása
érdekében.
A támogatások fajtái:
- közvetlen támogatás, támogatási szerződés alapján a Szentgotthárdi székhelyű
egyesületek részére
- közvetett támogatás, mely megnyilvánulhat a sportlétesítmények (sportcsarnok,
sportpálya, műfüves pálya, tekepálya) ingyenes vagy az önköltségi ár alatti bérleti,
illetve használati díj megállapításában
- indokolt esetekben kérelem után az önkormányzat rendkívüli támogatást is biztosíthat
akár év közben is (amennyiben anyagi lehetőségei is engedik és indokoltnak tartja), a
helyi egyesület sportolóinak nemzetközi versenyen való eredményes szerepléshez,
illetve egyéb versenyeken való részvételhez, felkészülésükhöz
- nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében, a labdarúgó pályáknál,
illetve a tekepálya esetében, a fenntartáshoz való hozzájárulás fizetése, a városi
uszodánál a sportcélú hasznosítás biztosítása az igénylőknek.
Az önkormányzat lehetőségeihez, és az éves költségvetését figyelembe véve igyekszik minél
hatékonyabban közvetlen és közvetett formában támogatni a helyi sportot.
Az önkormányzati támogatás tartalmazza valamennyi sporthoz és sportolási lehetőséghez
kapcsolódó közvetlen és közvetett támogatást.
A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltóak és támogatásukra az
önkormányzati keretből, előzetes kérelem alapján mérlegelést követően lehetőséget
biztosíthat.

A versenysport támogatása
Csapat sportágak támogatási elvei:
Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a
sakk, teke, kick-box, asztalitenisz, íjászat, atlétika, szabadidővel kapcsolatos sportágakban
biztosít egyelőre az önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is
melyeket az Önkormányzat támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. A
támogatások felosztását továbbra is az Önkormányzati Erőforrások És Szociális Ügyek
Bizottsága dönti el, a Bizottság mérlegeli, hogy milyen arányban osztja szét a költségvetésben
meghatározott elosztható sporttámogatási keretet.
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A nem pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok, műfüves labdarúgó pálya,
tekepálya, városi sporttelep, városrészi labdarúgó pályák használatát ingyenesen vagy
kedvezményesen biztosítja az önkormányzat az egyesületetek számára.
Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve:
Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre
adható.
VK-ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett
felkészülési szerződés köthető. A korábbi években több ilyen kérelmet is támogatott
Szentgotthárd városa (Synergy Fintess, Skorpió Kick-box SE, Szentgotthárdi VSE – teke
szakosztálya, Pars Krisztián felkészülés).
Pénzbeli támogatás egyéb feltételei:
Önkormányzati támogatást csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet
kaphat. Amennyiben a sportegyesületek év közben az Önkormányzat költségvetéséből
támogatást igényelnek, úgy a benyújtáshoz szükséges írásos kérelem, Országos Bírósági
Hivatalhoz benyújtott mérlegbeszámoló letétbehelyezését igazoló dokumentum, illetve a
közpénzek átláthatóságához szükséges nyilatkozat (ami alábbi linken elérhető, „Nyilatkozat”
néven:
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasokhirdetmenyei/seo-url-10.html).
A sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban
meghatározott időpontig kötelesek tételesen (a sportegyesület nevére szóló
számlamásolatokkal és beszámolóval) elszámolni. Az a sportszervezet, amely nem tett eleget
korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének, az elszámolás teljes
benyújtásáig és annak elfogadásáig további önkormányzati támogatásban nem részesülhet. Az
a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy más
köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
A támogatás felosztásánál, az alábbi szempontok játszanak fontos szerepet:
- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte
- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége
- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma
- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma
- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma
- a sportág szentgotthárdi hagyományai
- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma
- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége
- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli
sportoló
- hagyományok, ésszerűség figyelembe vétele
Az önkormányzat, az évente elkülönített sporttámogatási keretből, pályázat alapján is juttathat
támogatást, de ilyen esetben a támogatás felosztása előtt szempont rendszert határoz meg,
aminek a pályázónak meg kell felelnie.
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TAO fejlesztések támogatása
A pénzbeli támogatási formák közé sorolhatjuk a TAO támogatások Önkormányzat általi
támogatását is. TAO támogatásnak köszönhetően (a látványsportágak számára, mely a
városban a labdarúgókat és a kézilabda csapatot érinti) az egyesületek pályázhatnak működési
és utánpótlás támogatásra, felszerelésekre és létesítménykorszerűsítésre, ezekhez a
pályázatokhoz azonban önrész szükséges (30%-os). A Szentgotthárdi VSE és a Rábatótfalui
SE Egyesület a korábbi években több millió forintot nyertek TAO pályázatból, amelyhez a
szükséges önrészt mindig Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosította. A támogatásnak
köszönhetően nem csupán a sportegyesületek működésére fordítottak, hanem infrastrukrurális
fejlesztésekre is: ebből valósult meg a szentgotthárdi sporttelepen az automata pályaöntöző
rendszer kiépítése, a pályakarbantartó fűnyíró beszerzése, a mélyfúrású vízkút és
ellátórendszer kivitelezése, a labdafogó háló beszerzése, a kerítés javítása és áthelyezése, új
kispadok felállítása, kisbusz beszerzés. Rábatótfaluban az öltözőépület bővítése, illetve a
pályakarbantartó berendezések beszerzése történt meg.
Lehetőségeihez mérten az Önkormányzat az elmúlt időszakban is biztosította / kiegészítette a
fejlesztések megvalósításához szükséges önrész összegét - ha teheti, a jövőben is segíti ezeket
a pályázatokat.

IV.
Sportszervezőt foglalkoztat a városi sportélet alakítása érdekében
Szentgotthárd Város Önkormányzata sportszervezőt alkalmaz, akinek feladatai a következők:
- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása),
- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása,
- a műfüves pálya hasznosítása (bérbeadása, használatba adása, karbantartás),
- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok
menedzselése,
- városi sportrendezvények szervezése,
- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal,
- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk
ellenőrzése,
- szabadidősport szervezése,
- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében való
részvétel,
- kapcsolattartás a Szentgotthárdon működő egészségügyi intézményekkel,
- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.
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V.
Szabadidősport, a fiatalok sportolásának segítése
A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a
szabadidő hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés. Az
egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és
javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik hasznos és
fontos eszköze. Ezekből az okokból kifolyólag a lakosság mind szélesebb rétege számára kell
biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.
Sok-sok hétvégi, egynapos szabadidősport eseményre van szükség. Tömegsport jellegű
úszóversenyekre, utcai futó-, kerékpárversenyekre, családi sportnapokra, gyalog és Nordic
walking jellegű túrákra, természetjárásra, extrém sportnapokra.
Ezen a területen, igen jó irány a korábban a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott
munkája. Célunk ennek az eszmének a felélesztése, amihez megfelelő programterv
bemutatása esetén az önkormányzat támogatást is ad, melyet a költségvetés tervezésekor az
Önkormányzat elé be kell mutatni és így a következő évre ezt be lehet építeni a
költségvetésbe. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil szervezet is
bekapcsolódhat ebbe a programba. A szervezés, a város sportszervezőjének feladata.
Az önkormányzat kezdeményez kampányokat, akciókat Szentgotthárdon, a szabadidősport
megmozdulások keretein belül is, Mobilitás Hete, Kihívás Napja, Városi Úszóverseny, Női
Labdarúgó Torna, Terepfutó verseny, Diákolimpiai rendezvények – és remélhetőleg a
jövőben ezen rendezvények száma még növekedni fog.
Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének.
Az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek az elismerése, amit valaki éveken,
esetleg évtizedeken keresztül végzett és amit ezzel a kitartó munkával elért, mert az ilyen
jellegű példának feltétlenül mozgósító erejének kell, hogy legyen.
Futásra, gyaloglásra alkalmas helyek, útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó
környékén, természetesen figyelemmel tartva az idegenforgalmi koncepcióban e témákra
mondottakat is.
Támogatást kell nyújtani mind anyagit, erkölcsit, természetbenit azon nem önkormányzati,
civil szervezésű tömegeket megmozgató rendezvényeknek.
Sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást
népszerűsítő programok generálását is, amelyekbe esetlegesen a környező, határon túli
települések lakosai is becsatlakozhatnak.
Fontos szempont, hogy az élményfürdő minél alaposabban és minél szélesebb körben
bevonásra kerüljön a sportprogramokba és ezen belül a szabadidős programokba, mivel az
egészséges életmód és mozgás egyik alap szolgáltatója az úszás. Ehhez több az önkormányzat
által biztosított feltétel is adott, úgy mint a kedvezményes belépő díjak, nyitvatartási idő,
bérletek, szabadtéri strandolási lehetőség.
Az iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál
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Fontos feladat lett a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés
segítése érdekében, a kötelező testnevelési órákon felül, a délutáni mozgás, sportolás
megszervezése és ennek koordinálása a civil szervezetek, sportegyesületek, testnevelők,
diákok és szüleik között.
Szentgotthárd sportéletének egyik, ha nem a legfontosabb szelete, a diáksporthoz és a
szabadidősporthoz hasonlóan az egyesületekben zajló utánpótlás nevelés. A sport különböző
szegmensei között igen halvány határvonal van és ez is gyakran összemosódik, így nehéz
különbséget tenni utánpótlás nevelő, versenysport, diáksport és szabadidő sportegyesületek
között, de nem is ez a lényeges, mert mindegyik egyesületnek megvan a maga elsődleges
profilja. Az iskolákkal szorosan együttműködve, a tanévhez alakítva ki kell alakítani a
megfelelő sport- és egészséggel kapcsolatos programokat a diákok számára a tanév folyamán.
A másik fontos szegmens a diákolimpiai versenyekre való megfelelő felkészítés támogatása.
Az utánpótlás nevelés az egyik legszebb, de legnehezebb és leghálátlanabb feladatok közé
tartozó feladat, hiszen a rivalda fényén kívülre esik, és csak ritkán adódik meg az a lehetőség,
hogy mégis előtérbe kerül, ráadásul ott van annak a veszélye is, hogy a sikeresebb sportolókat
a nagy és tehetősebb egyesületek elcsábítják.
A legfontosabb cél a sportolói létszám növelése kell, hogy legyen. Ez több pillér folyamatos
fejlesztésével, erősítésével és a létesítmények folyamatos fejlesztésével, bővítésével érhető el.
A versenysport megfelelő támogatásával, az utánpótlás korú sportolók számának
növekedésével, közelebb kerülünk az egyik legfontosabb célunkhoz, egy egészségesebb,
sportosabb, munkaképesebb ifjúság felneveléséhez.
Az utánpótlást végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban is játszó labdarúgó- és
kézilabdacsapatok korosztályos játékosait. Jelentős értéket képviselnek ezek a műhelyek,
hiszen tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett, lelkes edzők és testnevelők.
Munkájuk rendkívül fontos, mert értéket teremtenek, sportolási lehetőséget biztosítanak a
gyermekek számára és nem elhanyagolható az sem, hogy utánpótlást nevelnek a városi
sportegyesületek számára, ezért támogatásuk fontos a város önkormányzata részéről is. E
munka segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével
történik / sportcsarnok, tornaterem ellenszolgáltatás nélküli, vagy minimális
ellenszolgáltatásért való rendelkezésre bocsátása /, illetve a műhelyek számára anyagi
támogatás biztosítása a sportra szánt keretből.
Új műhelyek létrehozása: Az Önkormányzat lehetőségei mérten segíti az új sportágak
meghonosítását városunkban, amennyiben van megfelelő számú tömegbázis és megfelelő
tárgyi feltételek az új sportág megteremtéséhez, illetve biztosított a hosszú távú, folyamatos
működés.
Az iskolán kívüli diáksport szervezésében, az önkormányzati sportszervező játszik szerepet.
Az iskolán kívüli diáksport, támogatást kaphat az önkormányzattól a jövőben is. Indokolt
esetben az Ifjúsági Tanács is támogathat saját keretéből diáksportot érintő versenyeket,
rendezvényeket.
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A sport megszerettetésének fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett
sporteseményeken, ahol a szülők, barátok, ismerősök megnézhetik őket, sőt akár együtt is
küzdhetnek különböző versenyeken. Ehhez két dologra van szükség, versenyekre a városban,
illetve a közvetlen közelében és gyermekekre, szülőkre, akik részt vesznek ezeken a
megmozdulásokon. Ezen események megszervezése a Sportszervező egyik legfontosabb
feladata. Ugyanekkor a testnevelőkre is hárul feladat, hogy ezeken a versenyeken, aktív
közreműködőként szerepeljenek a lebonyolítás segítése terén.
Az önkormányzati támogatás egyik célja a városon belüli diákok részére kiírt bajnokságok
megszervezése.

VI.
Egészségmegőrzés

Ma a mgyarországi (benne természetesen a szentgotthárdi) népesség egészségi állapota
európai adatokat látva a legrosszabbak közé tartozik. Változtatni kell ezen. Rendkívül nehéz
feladat ez, hiszen látszik, hogy annak ellenére, hogy a sportolásra városi szinten is sok
lehetőséget teremtett meg az önkormányzat, e lehetőségekkel a népességnek csak egy kisebb
része él. Ennek egyik fontos eleme lenne olyan városi egészségmegőrző program indítása és
lefolytatása, ami hangsúlyozottan a mozgást – a sportot - de az egyéb életmódbeli, étkezési,
lelki tanácsadást is magába foglalná. Ehhez hasonlót az EFI Iroda korábban már elkezdett,
illetve a mai napig is vannak ennek működő elemei – mindezt azonban célszerű lenne megint
átgondolni. A jövőben erre további erőforrásokat lenne érdemes keresni.
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2. számú melléklet

Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről

A fenti táblázat alapján 2020-ban 11 egyesület működik Szentgotthárdon. Továbbra is a
legnépszerűbbek a klasszikus sportágak (labdarúgás, kézilabda), de a többi egyesület is szép
számban tudhat sportolókat soraiban.
Kiswire Szentgotthárd VSE – Labdarúgó szakosztály
A szakosztály továbbra is a TAO- illetve az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően
anyagi problémák nélkül működik. Fontos előrelépés, hogy TAO pályázatból a szakosztály
vásárolt egy 9 személyes kisbuszt, amellyel csökkentek az utazási kiadásaik, amelynek
önrészét az Önkormányzat biztosította, ennek fejében az Önkormányzat által megjelölt
szervezetek önköltségen használhatják a járművet. A felnőtt csapat a korábbi évekhez
megszokottan a Megyei I. osztályú bajnokságban szerepel, a 2018/2019-es bajnoki évadban a
4. helyen zárt a csapat, ami az utóbbi évek legjobb helyezése. Külön öröm, hogy a csapat
többségét saját nevelésű játékosok adták és ez nem változott az új bajnokságban sem. A
szakosztály a tradícióinak megfelelően fontos szerepet szán az utánpótlásnak, több csapatot is
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versenyeztet különféle bajnokságban (U19, U16, U14, illetve a Bozsik programban is több
korosztályt szerepeltet az ovisoktól a 13 éves korosztályig). A minőségi munka elismerése,
hogy a szakosztály szakmai együttműködést kötött az Illés Akadémiával illetve a Haladással,
aminek köszönhetően a tehetségesebb játékosok hozzájuk igazolhatnak (illetve átigazolás
nélkül is látogathatják edzéseiket), ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a jövőben profi
labdarúgók lehessenek. Az utánpótlás csapatok eredményei is irigylésre méltó, mivel az U19es csapat bajnok lett, az U16-os együttes 4. lett, míg az U14-es csapat szintén bajnok lett, a
Bozsik programban pedig nem értékelik a gyerekek teljesítményét, itt a legfontosabb a
sportág megszerettetése. Az egyik problémájuk, hogy a gyereklétszámuk csökken, amelynek,
egyik okának a városban működő nagyszámú egyesületeket tartják illetve a mostani generáció
változását látják. A másik dolog, amit problémaként említenek, hogy rengetek,
adminisztrációs teher hárul rájuk a TAO pályázattal kapcsolatban, amit társadalmi munkában
végeznek.
Thermalpark Szentgotthárd VSE – Teke szakosztály
A tekézőink továbbra is a legfelsőbb osztályban mérkőznek meg hétről hétre, a tavalyi
bajnokságban stabilan megőrizték tagságukat, az idei évadban pedig szeretnének még jobban
szerepelni.
Mivel a sportág nem tartozik a TAO által kiemelten finanszírozott sportágak közé, ezért ők
leginkább az Önkormányzati-, szponzori támogatásokra támaszkodnak, valamint sok mindent
saját maguk finanszíroznak. Szintén a bevételeik közé tartozik a tekepálya bérbeadásából
származó szerződésben rögzített %, de ezért ők rengeteg feladatot vállaltak a tekepálya
üzemeltetésével kapcsolatban, amit lelkiismeretesen el is végeznek. A tekeszakosztály
számára is csökkenti a költségvetését a TAO pályázatból vásárolt (labdarúgó szakosztály)
kisbusz használata, melyet a labdarúgók biztosítanak a számukra. Problémaként a szakosztály
azt hozta fel, hogy a kornyék hasonló lélekszámú településein nagyobb mértékű
Önkormányzati támogatást kapnak a tekecsapatok.
A szakosztályban kiemelkedő utánpótlásmunka folyik, amelyet bizonyítanak a korosztályos
versenyen elért kiváló helyezések. Az egyesület gondolva az idősebb és hobbi játékosokra
továbbra is versenyeztet második csapatot.
Szentgotthárd VSE – Asztalitenisz szakosztály
Az évek folyamán az egyik legkedveltebb sport lett Szentgotthárdon az asztalitenisz, ennek
bizonyítéka, hogy az egyesület edzésein és „szabadidősportos napján” egyre több sportolni
vágyó látogatj. A 2019-es szezonban sikeresen szerepeltek a különböző osztályban szereplő
csapatok (Megyei II. o. III. hely, Megyei I. o. I. hely). A nagy létszámnak köszönhetően a
szakosztály a 2019-20 bajnoki évadban is 3 csapatot indított a különböző bajnokságokban
(NB III Nyugat-Dunántúl, Megyei I és Megyei II). Ezen kívül fontos cél, hogy a fiatalokat
minél több versenyre nevezzenek. Az utánpótlás nevelés egyik nagy sikere, hogy sok ifjú
látogatja edzéseiket, valamint ők sikeresen szerepelnek a Megyei Asztalitenisz Diákolimpián.
A korábbiakhoz megszokottan a VMSZC III. Béla iskola tornatermét használják edzés és
mérkőzés helyszínül. A szakosztály gyakori résztvevője a helyi rendezvényeknek is. A
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legnagyobb problémájuk a finanszírozás, az Önkormányzati támogatás mellett szponzori
támogatásból és saját finanszírozásból gazdálkodnak, de a fejlődéshez szükséges edző anyagi
juttatása, utazási költségek, felszerelések vásárlása jelentős költségeket jelentenek a
szakosztálynak, illetve lassan kinövik a tornatermet is és új hely után kell nézniük. Már
hagyománynak számít a szakosztály szokásos téli városi amatőr és igazolt versenye, amin
évről évre többen vesznek részt és a résztvevők visszajelzései alapján egy jól megszervezett,
jó hangulatú esemény.
Szent Sebestyén Íjászkör
A Szent Sebestyén Íjászkör, mint a Szentgotthárdi Városi Sportegyesület Szakosztálya közel
30 igazolt egyesületi taggal rendelkezik. Az Íjászkör fontosabb céljai nem változtak: az
íjászcsapat tagjainak minél több hazai és nemzetközi versenyen való részvételének biztosítása,
regionális íjászverseny szervezése, lebonyolítása, az íjászat minél szélesebb körben történő
megismertetése, az Íjászkör technikai felszerelésének fejlesztése, a szokásos nyári hársas-tavi
versenyük egyre magasabb színvonalon történő megszervezése. A legnagyobb vágyuk
továbbra is egy a szabadban történő edzés biztosításához megfelelő íjászpálya kialakítása,
amit elképzelésük szerint a Városi Sporttelepen szeretnének kialakítani, ehhez elsősorban
anyagi forrásra lenne szükségük. A finanszírozás tekintetében az Önkormányzati támogatás
mellett, szponzori támogatásokból, saját finanszírozásból illetve különböző rendezvényeken
biztosított sportszolgáltatás után kapott tiszteletdíjból tartják fent magukat. A szakosztály
rendszeres résztvevője a különböző városi rendezvényeknek.
Rábatótfalu SE
A csapat a tavalyi bajnokságban a 8. helyen zárta a bajnokságot, az ifjúsági csapat pedig a 10.
helyen zárta a pontvadászatot. A két csapat mellett egyesület szerepeltet csapatokat az
utánpótlás korúak Bozsik programjában illetve öregfiúk (magyar- szlovén-osztrák kispályás
bajnokságban) és női csapatokat. Számukra is az Önkormányzati támogatás mellett komoly
segítséget jelent a TAO, valamint a szponzori támogatásnak. Ezeknek a forrásoknak
köszönhetően az egyesület megfelelő anyagi háttérrel működik. A TAO forrásokból
folyamatosan fejlesztik a város tulajdonát képző városrészi sportpályát és öltözőt ezzel is
növelve a város értékeit.
Szentgotthárdi Sakkegyesület
A sakkosok leginkább a helyi óvodásokkal és kisiskolásokkal ismertetik meg a játék alapjait,
de az idősebb „tapasztaltabb” korosztály már számos versenyen is részt vesz ahol szép
sikereket is elérnek. Az anyagi forrásaik azonban nagyon minimálisak, ők leginkább az
Önkormányzati támogatásra és szülői támogatásokra számíthatnak. Az idei évben viszonylag
sok versenyen indultak az egyesület versenyzői ahonnan szép sikerekkel tértek haza. 2019ben is népes mezőny gyűlt össze az egyesület által szervezett rapid sakkversenyre, amit idén
is szeretnének folytatni. A versennyel a szervezők célja a sakkozás népszerűsítésén túl, hogy
versenylehetőséget biztosítsanak a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályú, amatőr és

68

versenyengedéllyel rendelkező sakkozók részére, a szentgotthárdi és a környékbeli valamint
Vas megyei és a régió sakkozói számára, illetve Ausztria, Szlovénia sakkozóinak a
részvételével nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása, régi sportkapcsolatok megtartása,
újak létrehozása.
Synergy Fittnes Szentgotthárd SE
A tavalyi versenyszezonban is több külföldi illetve Magyarországon rendezett nemzetközi
utcai versenyen szerepeltek sikeresen az egyesület tagjai. A Synergy Fitness Szentgotthárd SE
a 2019-es naptári évben is folytatta Koszár Zsolt országos bajnok és Somogyi Gábor Szenior
Európa-bajnoki 6. helyezett hosszútávfutó, továbbá Karsai Márton hosszútávfutó számára a
felkészülési feltételek minél hatékonyabb megteremtését. Ahhoz, hogy ebben a sportágban
(atlétika, hosszútávfutás) továbbra is az egyesület eredményesen tudjanak szerepelni ahhoz
továbbra is szükségük van Önkormányzati támogatásra is.
Skorpió Kick-box SE
Egyesületünk 2001 óta tart kick-box oktatást és edzést Szentgotthárdon. Jelenlegi taglétszámunk közel 50 fő, melyből a többség utánpótlás korú. Edzéseik helyszíne SZOI VMG
Tornaterme, aminek bérleti költsége az egyesület egyik legnagyobb költsége, amit a számukra
biztosított Önkormányzati támogatás sem fed le teljesen, így a további költségeiket más
forrásból kell rendezni. Az egyesület a korábbi évekhez hasonlóan idén is kiváló eredmények
ért el, hazai és nemzetközi versenyeken. 2020-ban is szeretnének sok versenyen való részt
venni. Az egyesület saját források mellett Önkormányzat támogatásokból működnek.
Máriaújfalu SE - labdarúgás
A labdarúgó csapat a Megyei III. osztályú bajnokság 2018/19-es évadában a 6. helyen
végzett. Az egyesületben jelenleg 23 fő rendelkezik játékengedéllyel. A keretet nagyrészt
szentgotthárdi és környékbeliek alkotják. Az egyesület célja, hogy minél több labdarúgást
kedvelő fiatal és idősebb sportolhasson a városrészen. A városrész életében fontos szerepet
tölt be a labdarúgás, a hétvégi mérkőzésekre szép számmal járnak érdeklődők. Az anyagi
nehézségek ellenére is zavartalanul működik az egyesület, tartozása és kifizetetlen számlával
nem rendelkezik. A legnagyobb problémát az öltöző állapotának rossz állapota jelenti, amely
probléma a korábbi évekhez csak súlyosbodott. Az egyesület bízik benne, hogy a
közeljövőben ez a probléma megoldásra kerül.
Kézilabda
Városunk jelenleg 3 kézilabda egyesülettel/szakosztállyal rendelkezik (Szentgotthárdi VSE,
Máriaújfalu SE, Szentgotthárdi KK), ez egy megyeszékhely esetében is nehezen kivitelezhető,
nem beszélve egy kisvárosról. Örömteli változás, hogy a Szentgotthárdi VSE kézilabda
csapata az NB II-es bajnokságban játszik. A MUSE csapata pedig a megyei első osztályú
bajnokságban, de mindkét csapat fontos feladatának tekinti az utánpótlás nevelést.
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Szentgotthárdi VSE – kézilabda szakosztálya
A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának a célja egy erős
utánpótlásbázis kialakítása évről évre növelve a gyermekbajnokságokban résztvevő csapatok
számát, illetve biztosítani a magas szintű felnőtt kézilabdát városunkban.
A szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése a partner egyesületekkel létrehozott
szakmai kollégiumon keresztül. A szakmai munka irányításában a NYME SEK MNSK
Sporttudományi Intézetének kézilabdázásért és edzőképzésért felelős oktatóival meglévő
kapcsolat fejlesztése, sportolóink NYME SEK-re történő beiskolázásának segítése,a
kézilabdával foglalkozó szakembereink rendszeres, folyamatos továbbképzésének,
szakanyagok beszerzésének biztosítása, a rendszeresség fokozása, javítása. A közoktatási
intézményekkel fenntartott kapcsolatok erősítése, az intézményekben kézilabda foglalkozások
szervezésének elősegítése. Az egyesület az évek folyamán a TAO pályázatból számos
sporteszközt szervett be, amellyel a cél, hogy korszerű szakmai szempontoknak megfelelő
edzések megtartására, különös tekintettel a prevencióra, illetve regenerációra. Az egyesület
évről évre szervez nyári (edző) tábort a gyerek részére. A felnőtt csapat biztos tagja maradt az
Nb II-es mezőnynek, de mellettük még Ifjúsági III. osztályú- , Serdülő-, U15-, U13 csapatokat
is versenyeztet.
Máriaújfalu SE – kézilabda
A Máriaújfalui SE Kézilabda Szakosztály négy csapattal nevezett a 2018/2019 évi
bajnokságba. A felnőttek megyeiben, az utánpótlás korúak gyermekbajnokságban U14,
serdülő (OSB) és ifjúsági korosztályban szerepelnek. Az SE Szentgotthárdon, a városi
sportcsarnokban bérel termet. A létesítmény megfelelő feltételeket teremt a csapatok
edzéseihez és a mérkőzések megtartásához. Emellett az Őriszentpéteri Általános Iskola
tornatermében tartja augusztusi edzőtáborát. A sportolókkal, sokéves tapasztalattal
rendelkező, szakképzett edzők foglalkoznak. A klub különböző korosztályaiban az edzők a
szakmai vezető által kidolgozott, egyazon séma alapján végzik munkájukat. Az egységes
elvek alkalmazása miatt a kialakított felmenő rendszerben a sportolók felsőbb csoportba
kerülése probléma mentesen valósul meg. Ezt bizonyítják eredményeink. A 2018/2019
bajnoki fordulóban a csapatok az elvárásnak megfelelően teljesítenek. Az U14-es
korosztályban jól szerepeltek csoportjukban. A serdülő csapat a III. osztályban 2. helyen, az
első éves ifi csapat az 5. helyen, felnőtt csapatunk pedig a megyei bajnokság 1.helyén zárja a
bajnokságot.

Sportfinanszírozás
Versenysport támogatási rendszer
Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága a márciusi Bizottsági ülésén
határozza meg az adott évre vonatkozó versenysport támogatások felosztását az éves
költségvetési keretből. A versenysport keret felosztása Bizottság számára ez mindig nehéz és
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hálátlan feladat, mivel lehetetlen mindenki számára igazságos arányban felosztani a
költségvetésben biztosított adott évi keretet.
Az egyesületek a támogatási szerződésben meghatározottak alapján a támogatási év végéig
köteles elszámolni számlamásolatokkal, beszámolóval az adott évi támogatásról, sajnos ezt a
határidőt sokan nem tartják be és többszöri felszólításra teljesítik kötelezettségüket. Mindez a
feltétele annak, hogy a következő évben is a Bizottság az egyesületek számára támogatást
határozzon meg, ennek hiányában támogatáshoz nem juthatnak.
A Bizottság munkájának könnyítése érdekében két éve a sportszervezetek a Bizottsági döntés
előtt „pályázatban” vázolják az éves terveiket, illetve az éves versenysport támogatási keret
tudatában bizonyos összeget igényelnek, az adott évi keretből, valamint csatolják a szükséges
dokumentumokat, a beérkezett dokumentumok alapján készült előterjesztésből dönt az
Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága az éves támogatásokról. Ennek a
rendszernek az a célja, hogy a Bizottság több információhoz jusson a pályázati
dokumentumok által, így átláthatóbb képet kapnak az egyesületek éves költségei és éves
terveit tekintve.
2019. évi Önkormányzati sporttámogatások

SPORTÁG

TÁMOGATÁS (Ft)

TÁMOGATOTT EGYESÜLET

labdarúgás

VSE labdarúgó szakosztálya

teke

900.000,-Ft + TAO
önrész: 3.534.544,- Ft
500.000,-Ft
150.000,-Ft
600.000,-Ft
400.000,-Ft
1.400.000,-Ft

sakk
atlétika
íjászat
asztalitenisz
kick-boksz

200.000,-Ft
200.000,-Ft
200.000,-Ft
200.000,-Ft
250.000,-Ft

kézilabda

Rábatótfalufalui SE
Máriaújfalu SE
VSE kézilabda szakosztálya
Máriaújfalu SE
Thermalpark Szentgotthárd VSE teke
szakosztály
Szentgotthárdi Sakkegyesület
Synergy Fittness Szentgotthárd SE
VSE Szent Sebestyén íjászkör szakosztálya
VSE asztalitenisz szakosztály
Skorpió Kick-Box SE

Az anyagi támogatások mellett az egyesületek kedvezményesen/ingyen használhatják az
Önkormányzat tulajdonát képző sportlétesítményeket. A sportcsarnok tekintetében
kedvezményes használatot kap: Szentgotthárdi VSE kézilabda, Máriaújfalu SE kézilabda,
Szentgotthárdi VSE labdarúgás, Rábatótfalui SE, Skorpió Kick-Box SE). A műfüves
labdarúgó pályát térítésmentesen használhatja: (Szentgotthárd VSE: 8 óra/hét, Rábatótfalu
SE: 3 óra/hét, Máriaújfalu SE: 1,5 óra/hét).
.
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3. számú melléklet

Sportlétesítmények működtetésének áttekintése
Szentgotthárd Város Önkormányzata mindig is fontosnak tartotta a szabadidő hasznos
eltöltésére alkalmas parkok, a fiatalok értelmes időtöltését szolgáló közterek és nyilvános
sportpályák kialakítását, melyek nemcsak a fiatalabb generáció számára nyújtanak
kikapcsolódási lehetőséget, hanem az idősebb korosztálynak is.
Műfüves labdarúgó pálya
Az Önkormányzat tulajdonában található létesítmény a téli időszakban biztosít megfelelő
felkészülési lehetőséget a környékbeli illetve, az ide érkező edző vagy edzőtáborozó csapatok
számára. A helyi csapatok meghatározott időkeretben térítésmentesen használhatják a
műfüves pályát (Szentgotthárd VSE: 8 óra/hét, Rábatótfalu SE: 3 óra/hét, Máriaújfalu SE: 1,5
óra/hét). A bérleti díjat fizető csapatok pedig 40.000,- Ft/meccs - 1.5 óra használat, (illetve
este 5000 Ft-os felárral világítással) használhatják a pályát és az öltözőt. A bérleti díj hasonló
mértékű, mint a környéken található műfüves pályák bérleti díja (Szombathely, Bük,
Celldömölk). A magyar csapatok mellett osztrák valamint szlovén csapatok is előszeretettel
bérlik a szentgotthárdi műfüvet, valamint sok csapat Gotthard Therme Hotel & Conference
Hotelt választja edzőtábora szállásául, akik a tábor idején szintén használják a pályát, a
visszajelzése alapján a környék egyik legjobb pályája van birtokunkban. A tavalyi tavaszi
szezonra történő felkészüléskor kevesebben vették igénybe a pályát, amelynek az oka az
enyhébb időrés volt, a bérlések során a péntek este – vasárnap számít frekventál időszaknak,
ekkor a pálya kihasználtsága folyamatos. Az ingyenesen használatot kapó egyesületeket
ösztönözni kell arra, hogy a hétvégi időszakot lehetőségeikhez mérten tartsák szabadon a
bérleti díjat fizető bérlők számára. 2019-ben a pálya bérleti díjból származó bevétele
2.190.000,-Ft volt, amely fedezi az éves karbantartási díjat. Egy ilyen pálya fenntartása
költsége viszonylag magas (a szükséges napi/heti karbantartásokat a SZET Kft végzi, akikkel
külön szerződést kötött az Önkormányzat a pályakarbantartással kapcsolatban), de muszáj a
megfelelő állag megőrzése, mivel ezt az Önkormányzat az MLSZ-vel kötött szerződésben 10
évre vállalta ezt, tehát erre a jövőben is áldozni kell. A megfelelő karbantartást az MLSZ
ellenőrei évente ellenőzik, az eddigi ellenőrzések alapján a gotthárdi pályát mindig kiválóra
értékelték. 2020-ban ismét szükséges lesz egy „nagykarbantartásra”, ahol a hiányzó
granulátumot pótolják és megtisztítják a pályát a számára haszontalan anyagoktól.
Tekepálya
A pálya üzemeltetését a tekeszakosztály vállalta, akik azóta is megfelelő gazdái a pályának. A
szakosztály végzik a pálya bérbeadását is, ami a visszajelzések alapján teljesen hatékonyan és
zökkenőmentesen működik. Az üzemletetési feladatért cserébe a tekeszakosztály a bérleti
díjból szerződésben rögzített %-ot kap, a maradék hányad a pedig az Önkormányzat
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kasszájába kerül. Mivel sem a pályával, sem az üzemeltetéssel nincsen probléma, ez azt
bizonyítja, hogy működőképes ez az együttműködés, „jó gazdával” működik a tekepálya.. A
pálya bérleti díja: 2000 Ft / óra / sáv, amit egy gép rögzít és ezután pontosan kiderül, hogy
mennyit kell fizetnie a bérlőnek. Az Önkormányzati bevétel a tekepályából 2019-ben
735.000,-Ft volt. A korábbi időszaktól eltérően nincs állandó nyitva tartású büfé a pályán,
csak sportrendezvények esetén illetve csoportos pályafoglalás esetén van esetenkénti
kitelepülés, ezt egy egyéni vállalkozó végzi szerződésben rögzített feltételekkel. Az alkalmi
kitelepülések alkalmával a bérlő szerződésben rögzített bérleti díjat fizet az
Önkormányzatnak.
Városi Sporttelep (öltöző + labdarúgó pálya)
A sporttelep karbantartási és gondnoki feladatait továbbra is s SZET KFT látja el, amiért
szerződésben rögzített meghatározott keretet kap. Ebből a keretből fizetik a gondnokot, a
takarítást és a labdarúgó pálya és környéke karbantartási, gondozási költségeit. A nagyobb
értékű felújítási költségeket az Önkormányzat megrendeli a SZET Szentgotthárdi KFT-től és
a teljesítést követően fizeti a részükre. A műfűvel kapcsolatos kisebb karbantartásokat is a
KFT látja el (gyomirtás, söprés) szintén Önkormányzati megrendelést követően. A rezsi
költségeket (áram, gáz) már az Önkormányzat fizeti, a víz és szennyvíz költségeket szintén az
Önkormányzat fizet, amit a Szentgotthárdi KK számláz tovább az Önkormányzat részére. A
pálya kihasználtsága a Szentgotthárdi VSE nagy létszáma miatt magasnak mondható, bajnoki
időszakban szinte minden nap van edzés/mérkőzés.
Tornacsarnokok (Szentgotthárd Széll K. tér 2-4. fszt. 2. (Vörösmarty Gimnázium
tornaterme) és Szentgotthárd Füzesi u. 3. fszt. 2. sz. (Széchenyi Iskola Sportcsarnoka)
Mindkét sportcsarnok az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében áll. Nappali oktatás
keretében, annak időtartamára az iskolák használják díjmentesen azt követő időszakban és
hétvégenete bérbeadás útján kerülnek hasznosításra. A rezsiköltségek (víz, villany, gáz,
távhő) iskolai időszakban megosztásra kerülnek a tulajdonos Önkormányzat és a Tankerület
közt az igénybevétel arányában: 60 - 40% arányban a 2017 decemberében megkötött
megállapodás szerint. A nappali oktatást követően délutáni és esti időszakban – a gimnázium
sportcsarnoka 14:30, illetve 15:00 órától 21:00 óráig, Széchenyi sportcsarnok 15:00, illetve
15:30 órától - 21:00 óráig kerül bérbe adásra. A gimnázium bérleti díja hétfőtől péntekig
3500.-Ft/óra, hétvégén fűtési időszakban 5000.-Ft/óra a Széchenyi Sportcsarnok hétfőtől
péntekig 5.000.-Ft/óra, hétvégén 6000.-Ft/óra bérleti díjért kerül bérbe adásra, továbbá
hétvégenete a takarítást is külön fizetnie kell a bérlőnek. A gimnázium kihasználtsága 50 90%-os, novembertől márciusig jelentkezik rá a nagyobb igény, (nyáron zárva), a Széchenyi
sportcsarnok kihasználtsága szinte 100%-os, s hétvégente is sűrűn vannak kézilabda
mérkőzések és egyéb programok, labdarúgó tornák. Augusztustól rendszeresen vannak
edzések. A sportcsarnokok bérleti díjával kapcsolatosan a Képviselő – testület utoljára 2015ben foglalkozott, amikor a MUSE kezdeményezésére az a határozat született, hogy a MUSE-t
megilleti az egyébként fizetendő bérleti díjból az 50%-os kedvezmény és erre hivatkozással
adjuk a SZVSE-nek is feláron. A bérleti díj mértékét, a kedvezményeket időszerű lenne
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felülvizsgálni annál is inkább mert annak mértéke ma már nemhogy a rezsiköltséget de
szerény hasznot nem biztosít. Ha figyelembe vesszük az egyesületeknek nyújtott
kedvezmények teljes értékét, akkor nem mondhatnánk ugyan ezt. A rezsiköltségek nagyban
csökkennének, ha az elavult világítás, fűtéskorszerűsítésre kerülne.
Ennek kapcsán több iskolát megkérdezve a megyében a Gimnázium méretű csarnok bérleti
díja általában 3.000.-Ft tól 5000.-Ft-ig, a Széchenyi Sportcsarnok bérleti díja 6000.-Ft-tól
8500.-Ft-ig alakul.
A Képviselő - testület 238/2015. számú határozatával 50%-os kedvezményt biztosított a
Kézilabda Klubok részére, ezért így a bérleti díjból is jelentős kedvezményben részesülnek
ezek az egyesületek. A Kézilabdás sportegyesületek összesen minimum heti 21,5 órában
használják a Sportcsarnokot. De kedvezményes bérleti díjért bérli a SZVSE és a Rábatótfalu
SE labdarúgó csapatai, és a Skorpió Kick-Box SE is az utánpótláskorú gyermekek részére
tartott edzésekkor. S más eseti rendezvények is jellegüknél fogva gyakran különböző
kedvezményekben részesülnek. A Sportegyesületek tehát az éves támogatáson felül a
terembérleti díjaknál is támogatásban részesülnek. Megjegyezzük, hogy a kedvezmények sok
esetben még a TAO-rendszer bevezetése előtti időszakban gyökereznek, amikor még szó sem
volt azokról a sporttámogatásokról amelyek 2010. óta elérhetők Magyarországon.
Öltözőkben a karbantartási igény az iskolai időszak kezdetével megnő, a helyreállításuk
önkormányzati erőforrásokat igényel. Délutáni és esti edzéseken általában nem tapasztalható
kirívó esemény.
Városrészi sportpályák
Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a városrészi pályákat a településrészen található
csapatok számára, viszont a közüzemi díjakat és a karbantartást saját forrásból kell
megoldaniuk.
A labdarúgó pályákat Rábatótfaluban, és Máriaújfaluban használják labdarúgás céljából, ahol
az egyesületek végzik a pályák karbantartását. A TAO pályázatnak köszönhetően a
Rábatótfalui SE folyamatosan fejleszti a pálya infrastruktúráját (öltöző felújítása, kerítés,
öntöző), mivel a pálya a város tulajdona, ezért ez a település számára értéknövelő.
A Máriaújfalu SE csapata nem tud TAO-zni, ezért ők ebből a forrásból nem tudják fejleszteni
a pályájukat, viszont már többször jelezte, hogy az öltözőépület renoválásra szorul, aminek
megoldásához Önkormányzati segítséget kérnek. Viszont saját forrásból megfelelően tartják
karban a pályát és annak környezetét.
A Zsidai pályát sportolási céllal a tavaszi/nyári időszakban az íjászok használják. A
karbantartási feladatokat pedig egy helyi egyesület végzi. A városrészen élők a sportpályát
egy szabadidő-sport helynek látnák szívesen (játszótér, padok, kutyafuttató, illetve sportolásra
alkalmas rész szerepel elképzeléseikben), azonban ehhez számos fejlesztésre lenne szükség,
amihez komoly anyagi támogatás szükséges. A sportöltöző, amit elsődlegesen kulturális
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rendezvényekre használnak szintén felújításra/átalakítása szorul, illetve felmerült bővítése
igénye is a városrészben élők körében.
Jelenleg használaton kívüli labdarúgó pálya még Farkasfa és Rábafüzes városrészen található,
amelyeket alkalmi céllal különböző rendezvény helyszínéül használnak, további hasznosítását
elsődlegesen az ott élők igényéhez és az Önkormányzati anyagi lehetőségeihez kell alakítani.
Egyéb sportolási lehetőségek
A fiatalok körében felmerült ismét annak az igénye, hogy egy megfelelő helyen kialakításra
kerüljön a „skatepark”, a korábbi elemek jelenleg a SZET raktárában található, amely egy
megfelelő betonos helyre némi renoválással kihelyezhető. Ennek lehetősége szintén leginkább
az anyagiakon múlik, de ezzel ismét kulturált lehetőségeket lehetne biztosítani a sportág
szerelmeseinek.
Az iskolai betonos sportpályák is közkedvelt sportolási helynek számítanak. Itt leginkább
futballoznak és kosárlabdáznak a városlakók. Azonban ezeket leginkább csak iskolaidőben
lehet használni, mivel zárják ezeket a helyeket.
2013 óta van divatban a magyar fejlesztésű teqball, amelynek népszerűsége azóta is töretlen.
A teqball egy futballalapú új sporteszköz, amely az asztaliteniszt és a lábteniszt ötvözi. Ezt a
sportformát is űzhetik a helyiek, mivel két asztal is található városunkban (Városi Sporttelep,
Rábatótfalu sportpálya).
Közkedvelt szabadtéri sportolási helynek számít a Ligetben található kosárlabda pálya, amit
megfelelő időben sokan használnak.
A szabadtéri edzés, vagyis a Street Workout tulajdonképpen nem más, mint egy saját
testsúlyos edzés az edzőterem falain kívül, amit már a szentgotthárdiak is űzhetnek a
Várkertben. A tavalyi év során pályázati forrásból beszerzett eszközök legnagyobb előnye,
hogy látványos és teljesen ingyen elérhető bárki számára a város szívében.
Új Sportcsarnok
A szentgotthárdi Sporttelep bizonyos része a Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonában
van. Erre a területre 2012-ben az egyesület egy sportcsarnokot kezdett felépíteni TAO
támogatás felhasználásával, a beruházást előreláthatólag 2020-ban sikerül befejezni. A
létesítménynek három szintje van (pinceszint, földszint, emelet). A pinceszint helyiségei:
fitneszterem, konditerem, szauna, öltözők, , közlekedők, vizesblokkok, szertár, karbantartók
helyisége, küzdőtér. A földszint helyiségei: előcsarnok, büfé, takarító szertár, ruhatár,
elektromos kapcsoló, közlekedő, vizesblokkok, lelátó. Az emelet helyiségei: klubhelyiség,
teakonyha, iroda, közlekedő, vizesblokk, gépészet, kazánház. A létesítmény alapterülete:
2577,09 m2 Az előzetes elképzelések alapján a sportcsarnok egy multifunkcionális csarnok
szerepet tölt be a városunkban. A sportcsarnok mind teremben űzhető sportok, mind pedig
rendezvényeknek helyet adó épületként funkcionál a jövőben. A pálya 40×20 méteres (a
pályatér 45x24 m területű, 481 db ülőhellyel rendelkezik) kézilabda pálya méretű, mely
alkalmassá teszi kézilabda, teremfoci, röplabda futsal, valamint kosárlabda mérkőzések
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lebonyolítására. A küzdőtér mérete és kialakítása miatt lehetőség van a teremben
küzdősportok, táncversenyek, és nagy létszámú értekezletek lebonyolítására is. A
sportrendezvényeken mellett alkalmas lehet még bálok, koncertek, zenés táncos estek,
színházi előadások megrendezésére.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket jelenlegi fázisban még nem lehet pontosan
kiszámítani. A költségek tervezésénél az alábbiakat kell majd figyelembe venni:
alkalmazottak, áramdíj, vízdíj, gázdíj, ügyviteli költségek, tisztítószerek, egyéb üzemi
szolgáltatások, karbantartási munkák, eszközbeszerzések.
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Tárgy: Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme az úszásoktatás
segítése tárgyában

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szombathelyi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója a csatolt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (Lásd: 1. számú melléklet.), amelyben kéri a segítséget a 2020úszásoktatással kapcsolatos szerződés megújításához.
A Szombathelyi Tankerületi Központ a korábbi években finanszírozta a szentgotthárdi
oktatási intézményekben tanuló diákok úszásoktatását valamint gyógyúszását. Az eddigi
szerződés 2019.12.31-én megszűnt a Tankerület és a Gotthárd-Therm KFT között, amit a
Tankerület szeretne megújítani, ezzel a 2020-as évben is biztosítva a helyi gyerekek úszás- és
gyógyúszás oktatási lehetőségét tanórai keretek között.
A jogszabályi háttér tekintetében az iskolai úszásról 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet és
kerettanterv rendelkezik, a gyógyúszás oktatásáról a 2011. évi CXC. törvény 18§ (2) bekezdés
h.) pontja és 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 28§ (1)-(2) bekezdése foglalkozik.
A megszűnt szerződésben a felek az úszásoktatás tekintetében 80.000,-Ft/hó összegben, a
gyógyúszás oktatás tekintetében 20.000,-Ft/hó összegben állapodtak meg. A tankerületi
igazgató szeretné 2020-ban is hasonló feltételekkel megújítani a bérleti szerződést.
A Szombathelyi Tankerületi Központ kéri a Tisztelt Önkormányzat segítségét a 2020. január
01-től 2020. június 15-ig tartó bérleti szerződéskötéshez, hogy a korábban megállapított
feltételek és díjazások ne változzanak.
.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tarja az iskolai
úszásoktatást illetve a gyógyúszás oktatását a szentgotthárdi iskolákban tanulók számára.
Erre tekintettel felkéri a St. Gotthárd Spa & Wellnesst üzemeltető Gotthárd-Therm Kft-t,
hogy a Szombathelyi Tankerületi Központtal úszásoktatás tekintetében …….,-Ft/hó
összegben, a gyógyúszás oktatás tekintetében …….,-Ft/hó kössön bérleti szerződést a
2020. január 01-től 2020. június 15-ig tartó időszakra.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács Ágnes pénzügyi vezető
Dr. Simon Margit igazgató
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2020. 01.13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában működő Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2020. június 30-án lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt) 20/B §-a
alapján a magasabb vezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A Kjt. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában kiadott 150/1992. (XI.20.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr. ) értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete által adott intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, mely
beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon
közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ
internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat
esetén a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán honlapján való elsődleges közzétételétől
számított harminc napnál rövidebb nem lehet.
A Vhr . 6/B § (5) bek. alapján városi könyvtár (az intézmény fő tevékenysége) vezetésével az
bízható meg aki:
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti
segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
A Vhr . 6/F § (2 ) bek alapján :
Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető
beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.
A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A § (2) bekezdésében és 20/B §-ában
tartalmaznia kell.

foglaltakat
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A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján a pályázókat a pályázati határidőt követő 21 napon belül
a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez
csatolt 1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására pályázati
felhívás közzétételét a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi
helyeken.
Határidő: 2020. február 14.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető- főtanácsos
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a 150/ 1992. (XII. 20.) Kormr. 7. § (6) bek. alapján felállítandó
bizottság létrehozásáról.
Határidő: 2020. március 14.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető

Szentgotthárd, 2020. január 20.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. mell.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.07.01. napjától 2025.06.30. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezés szerinti munkaköre: könyvtáros, ennek keretében könyvtárosi feladatok ellátása.
Intézményvezetői feladatok:
 felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény
tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért,
 koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és
ellenőrzési feladatok összességét,
 elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti
munkáltatói jogokat,
 pályázatok elkészítése, benyújtása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.
(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
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főiskola; a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésében meghatározott
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú
végzettség és szakképzettség és OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,
végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
felhasználói szintű internetes alkalmazások,
sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat -tételi eljárás lefolytatása,
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő
igazolása, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a magasabb vezetői megbízás
kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. Mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


vezetői gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:


kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:












az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
szakmai önéletrajz,
a pályázati feltételeként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
hatósági erkölcsi bizonyítvány /Kjt. 20. § (4) alapján /,
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a magasabb vezetői
megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
szakmai gyakorlat igazolása,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41-43. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll
fenn,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt,
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és
térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:………./2020 , valamint a munkakör
megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992.
(XI.20.) Kormányrendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.szentgotthard.hu –
2020. február 14.
 www.kozigallas.gov.hu –
2020. február 14.
 Szentgotthárd c. újság –
2020. február 14.
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Tárgy: „El nem mondott történetek” pályázati projekt benyújtása
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Brenner János, az 1957-ben Zsidán meggyilkolt rábakethelyi káplán 2018. május 1-i boldoggá
avatása országos esemény volt, de mint minden európai boldoggá avatott esetében, ennek
európai jelentősége is volt. Boldog Brenner János emlékét őrizni kell és ez nem másnak a
feladata, mint annak a közösségnek, ahová Ő tartozott.
Szentgotthárd Városa, különösen is az Önkormányzata felismerte ennek jelentőségét és az
ebben rejlő lehetőségeket is. Nagyon hamar meghirdettük a Brenner János Emlékezete nevű
tervünket, ami igazi, átélhető, megélhető emlékezést jelent azoknak, akik ellátogatnak a
boldoggá avatott vértanú emlékhelyeire. Már a kezdetekkor bevontuk a Szombathelyi
Egyházmegyét, és Dr. Székely János Püspökkel egyetértve gondoltuk azt, hogy ez ne csak
egy templomot vagy egy kiállítást jelentsen, hanem annál sokkal többet. Elképzeltük azt, hogy
megjelenítjük nemcsak ezt a véres 1957. decemberi eseménynek az emlékeit, de a vértanúság
emlékezetét is. Tovább menve bemutatnánk a modern vértanúság jelenségét is – többek között
azért, hogy mindenki okulhasson a történésekből, megismerje azokat és gondolkodjon el
azokon. Egy része a terveknek egy olyan látogató központ kialakítása, ahol a mai kor
lehetőségeit, a technikai megoldásokat is kihasználva kapnak információt és „benyomást” az
ideérkezők.
Az „Európa a polgárokért” program segítségével akár már most el is tudnánk indulni a
vázolt célok felé azzal, hogy egy pályázat segítségévek elkezdhetnénk a fent felvázoltak
szellemi – tudományos megalapozását, európai kitekintéssel, s olyan partnerekkel
összefogva, akiknél szintén történtek hasonló események az elmúlt évtizedekben, vagy ahol
hasonló körülmények között, országhatárok mentén, határsávba szorítva folyt az élet. Ezeken
a területeken gyakori volt pszichés és fizikai nyomás az embereken és teremtődtek meg azok
a feltételek, melyek végeredménye aztán a Boldog Brenner Jánoséhoz hasonló történések
lettek. A pályázat kapcsán történészekkel is egyeztetve kiderült, hogy milyen fontosnak látják
és tartják Brenner János történetéből kiindulva a határsávokban élőkkel szemben elkövetett
visszaélések kutatását is. Nagyon érdekes, nem nagyon kutatott történészi téma, kiválóan
kapcsolható a modern kori vértanúsághoz és adhat kiváló tudományos megalapozást
tervünknek.
Az Önkormányzattal való folyamatos egyeztetések mellett a MURABA ETT
munkaszervezete már a tavalyi évben egy pályázati projektet állított össze „El nem mondott
történetek” címmel. A projekt néhány pont híján maradt le a támogatásról, így célunk a
feltételezett hiányosságok javításával - azaz a nemzetközi partnerek minden tevékenységbe
való aktív bevonásával – újra pályázni.
A pályázatot az Európa a polgárokért program Európai emlékezet alprogramjára ‘Modern kori
vértanúság’ témájában az Önkormányzat nyújtaná be, a pályázat sikeressége esetén a
lebonyolítást a MURABA ETT koordinálná.
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A Szombathelyi Egyházmegye által is támogatott pályázat elsődleges célja a modernkori
vértanúk emlékezetére tervezett szentgotthárdi látogatóközpont megalapozása. A projekt
keretében végzett kutatás és konferencia feldolgozná a vértanúk történetét, az események
hatását, ezek között kiemelten boldog Brenner János atya vértanúságát, a projektbe bevont
partnerek útján több országban is megismertetve történetét-alakját. A kutatás 4 országot fedne
le, összesen 11 partnerrel számolva 5 országból és változatos specializációval. Az ifjúságra
nagy hangsúlyt helyez a projekt, ifjúsági „csere” program is megvalósulna Szentgotthárdon,
továbbá egy olyan mobil-mozgatható kiállítás is, amely vándorkiállításként több településen
is bemutatásra kerülhetne a projekt keretében.
E pályázatból ugyan most még nem épülne látogató központ, inkább a tudományos
előkészítés lenne meg, bár néhány konkrét kézzel megfogható elem már létrejönne.
Pozitív elbírálás esetén a program 2020. ősz - 2022. tavasz között valósulna meg, 18 hónap
időtartamban.
A tervezett összköltségvetés 109.692 euró (36.198.000,- forint). Átalány alapú támogatásról
beszélhetünk, melynek összege a tevékenységek számától és azok részvevőinek számától
függ, tehát a támogatási intenzitás nincs meghatározva. A támogatás várt mértéke és a
pályázandó összeg: 93.240,- euró. Így a tervezés során 16.452,- euró, azaz 5.429.150,- Ft
önerővel (kb. 15 %) kalkuláltunk. A projekt önerő a 2020. évi költségvetést nem fogja
terhelni.
A pályázati projekt programjáról és a kapcsolódó hatásvizsgálatról az előterjesztés 1. számú
mellékletben olvashatnak részletesebben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EACEA/52/2019 sz. pályázati
felhívás: „Európa a polgárokért” program - 2020. évi tevékenységi támogatásokra az 1.
számú mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges
önerőt 16.452 euró összegig biztosítsa a 2022. és 2023. évi költségvetés terhére.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. február 04.
Felelős: MURABA ETT munkaszervezete
Szentgotthárd, 2020. január 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

KEZDEMÉNYEZÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29 -i ülésére,
Az Európa a polgárokért program Európai emlékezet
alprogramjára pályázat benyújtására
‘Modern kori vértanúság’ témájában
Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (továbbiakban: EACEA)
pályázati közzé tette EACEA-51/2018. sz. pályázati felhívás: „Európa a polgárokért” program - 2020.
évi tevékenységi támogatásokra. Az Európai polgárokért program az EACEA közvetlen brüsszeli
támogatása. Európai emlékezet alprogramja (többek között) a modernkori Európa történelmének
önkényuralmi rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket
támogat. Célja hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez;
felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára. Az Európa a
polgárokért soft program, tehát beruházásokat nem valósíthat meg.
A program lehetőséget biztosít a Brenner János Emlékezete koncepcióban foglaltak tartalmi
előkészítésére, valamint az emlékezet európai gyakorlatainak megismerésére.

A program bemutatása
Benyújtási határidő: 2020. február 4.
Támogatási időszak maximum 18 hónap (a projektet meg kell kezdeni: 2020. szeptember 1.- 2022.
február 29. közötti időszakban
Támogatás összege: maximum 100.000 euró
Támogatási intenzitás: Átalány alapú támogatás, melynek összege a tevékenységek számától és
azok részvevőinek számától függ. Tehát a támogatási intenzitás aránya nincs előírva.
Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul.
Előleg: 40-60% között, az EACEA döntésének függvényében. A fennmaradó összeg a beszámoló
elkészítése és a részvevők létszámának riportálása után kerül kifizetésre.
Program által előírt szempontok:










Különböző típusú tevékenységek (kutatás, nem formális oktatás, nyilvános viták, kiállítások
stb.) megvalósítása;
Újszerű tevékenység (innovatív munkamódszer): amennyiben az adott közegben új az a
módszer, az is elfogadható;
Különböző célcsoportokból származó polgárok részvétele, köztük párbeszéd indítása;
kiemelten fontos az ifjúság megszólítása; hátrányos helyzetű / alulreprezentált csoportok
bevonása (nem definiált);
Nemzetközi jelleg és a helyi dimenzió megjelenése, a kultúrák közötti párbeszéd: egyre
nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan megjelenő és
kidolgozott európai dimenzióra;
Tolerancia, kölcsönös megértés, kultúrák közötti párbeszéd mint a múlt meghaladásának és a
jövő építésének eszköze;
Önkéntesség (nem kötelező, de javasolt elem);
Disszemináció, multiplikátor hatás.
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Projekt javaslat
Projektcím: El nem mondott történetek
Támogatási időszak: 2020. ősz - 2022. tavasz, 18 hónap
A javasolt projekt tervezett összköltségvetése: 110.000 euró / 36.300.000 forint
Támogatás összege és intenzitása: Átalány alapú támogatás, melynek összege a
tevékenységek számától és azok részvevőinek számától függ, tehát a támogatási intenzitás nincs
meghatározva. A támogatás várt mértéke és a pályázandó összeg: 93.240 euró, 30.769.240 Ft.
Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul. A várható kiadások és az átalány alapú kiadás
különbsége kb. 16.452 eurót, azaz 5.429.150 Ft-ot – tehát körülbelül 15 % önerőt jelent.
Pályázó: a pályázó Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Lebonyolító: a pályázat sikere esetén a projektet a Muraba ETT koordinálja.

A projekt bemutatása:
A projekt megalapozza tartalmilag és szellemiségében a modernkori vértanúk emlékezetére tervezett
látogatóközpontot. A projekt keretében végzett kutatás és interdiszciplináris konferencia során
feldolgozza a vértanúk történetét, és azt, hogy a vértanúk halála, haláluk körülményei és
következményei (vagy annak a hiánya) milyen hatással voltak és vannak ma az emberek
gondolkodására. A kutatás ezen belül kiemelten foglalkozik a határvidék zártságának és a vértanúság
körülményeinek és hatásainak összefüggéseivel.
A projekt nagy hangsúlyt fektet az ifjúságra, a történtek általuk való interpretálásra. A fiatalok a
projektben mint téma, mint résztvevők és mint alkotók is megjelennek - cél, hogy a projekt
tevékenységeinek és eredményeinek segítségével minél többen megismerjék és megértsék a vértanúk
és kortársaik történetét.
A projekt európai dimenzióba helyezi boldog Brenner János atya vértanúságát, az ő történetét több
országban megismerik, a partnereken keresztül pedig megismerhetjük az emlékezet különböző
gyakorlatait, melyet beépíthetünk a látogatóközpontba, másrészt a város további nemzetközi
kapcsolatok felé nyithat. A kutatás 4 országot fed le, a projektben pedig összesen 11 partner szerepel,
5 országból és változatos specializációval. A partnerek közül kiemelendő a Lendva Községi Magyar
Nemzeti Önkormányzati Közösség, mely Halász Dániel vértanú emlékét képviselve a projekt minden
tevékenységében részt vesz. A projekt így a felsoroltak mellett a testvérvárosi kapcsolatok
megerősítését is szolgálja.
A projekt tevékenységeiben való részvétel ugyanakkor az érdeklődő lakosság előtt nyitva áll.

A projekt tevékenységei
1. Előkészítő találkozó (2020 ősz)
A projekt partnereinek és a tevékenységek vezetőinek találkozója.
 Eredménye: a projekt céljainak és tevékenységeinek
koordinálása.

egyeztetése,

tevékenységek

2. Kutatás (2020 ősz-2021 ősz)
A kutatás feldolgozza a vértanúk történetét, halálának körülményeit és következményeit; illetve
emlékezetét akkor és most. A kutatás nemzetközi dimenzióba helyezi az itt történteket, s elemzi a
rendszerek működését és hatását.
 Eredménye: vértanúk történetét bemutató és a vértanúság hatásását vizsgáló tanulmány;
 Partnerek: dr. Soós Viktor Attila vezetésével és rajta keresztül a Jelenkori Keresztény
Archívum Alapítvány és a Szombathelyi Egyházmegye; Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum (Szentgotthárd); Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség
(továbbiakban: LKMNÖK; Szlovénia); Varna Regional Museum of History (Bulgária); Estonian
Institute of Historical Memory (Észtország)
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2. Interdiszciplináris fórum (2021 tavasz, Lendva)
A fórum több országból hozott példákról több szakterületről (az egyháztörténettől a pszichológiáig)
érkező szakemberek segítségével panelbeszélgetésekben vizsgálja a következő témákat: Vértanúk
tanúságtétele; Élet és vértanúság a határsávban; Nemzetiségek a totalitárius rendszerekben, vértanúk
emlékezete körükben; Ifjúság ma és vértanúság.
A konferencián való részvételre várjuk a Képviselő-testület tagjait is.
 Eredménye: vértanúk történetét bemutató és a vértanúság hatásását vizsgáló tanulmány;
 Partnerek: Jelenkori Keresztény Archívum Alapítvány és a Szombathelyi Egyházmegye; Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum; LKMNÖK; Varna Regional Museum of History, Foundaton
„Phoenix – 21 century” (Bulgária); Estonian Institute of Historical Memory (Észtország);
3. Ifjúsági csere (2021 nyár, Szentgotthárd)
A fenti témák vizsgálata több országból érkező fiatalokkal (16-30) nem formális módszerek
segítségével. Az egy hetes, 25 fős ifjúsági csere célja, hogy beható képet kapjunk a fiatalok arról,
hogy ők hogyan interpretálják a témát, s így új szempontokat adjunk a majdani kiállításnak is. Az ő
megszólításuk különösen fontos, hiszen közép és hosszú távon ők lesznek a kiállítások látogatói. Az
ifjúsági csere előkészíti a projekt keretében elkészülő socopoly-t is.
 Eredménye: a fiatalok a témát illető értelmezésének megismerése. Az ifjúsági csere további
célja, hogy megalapozza azt a tervet, hogy az ország katolikus iskoláinak minden tanulója
tanulmányai során egyszer eltöltsön 2-3 napot a Brenner Emlékezet helyszínén, megismerje a
vértanút és a modern vértanúságot - és a környéket.
 Partnerek: Szombathelyi Egyházmegye; LKMNÖK; Estonian Institute of Historical Memory
(Észtország); Foundaton „Phoenix – 21 century” (Bugária); Lokalna akcijska grupa "PrigorjeZagorje" (Horvátország)
4. Kiállítás- és sociopoly tervezés (2021 ősz, Szentgotthárd)
A projekt részvevői a korábbi programelek eredményeinek segítségével elkészítenek egy kompakt,
könnyen mozgatható kiállítást és egy sociopoly-t, melyek segítenek a történtek meglésében.
 Eredménye: (1) mobilis kiállítás, (2) sociopoly (lásd lejjebb)
 Partnerek: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum; Szombathelyi Egyházmegye; LKMNÖK
5. Vándorkiállítás és workshopok (2021 tél - 2022 tavasz, Szombathelyi Egyházmegye és Muravidék)
A kiállítás bemutatása, a sociopolyval rendhagyó történelemórák szervezése az egyházmegye és
Muravidék 8 településén.
 Eredménye: a kiállítást és a sociopoly-t szélesebb körben is megismerik.
 Partnerek: LKMNÖK; Szombathelyi Egyházmegye

A projekt produktumai:
1. El nem mondott történetek kiadvány: a kutatás, a konferencia eredményeinek és a
sociopoly leírása. A kiadvány oktatási segédanyagként használható.
2. Vándorkiállítás, mely később a látogatóközpont nagyobb volumenű kiállításának része lesz.
A mobilis kiállítás (méretében akkora mint a jelenleg a Városháza bejáratánál található
helytörténeti kiállítás), mely nem csak Brenner János történetét mutatja be, hanem más
vértanúk is szerepet kapnak, de csakúgy mint a projekt, a modern kori vértanúság jelenségére
és a történelmi hátterére koncentrál.
3. Sociopoly: a kiadvány vagy a kiállítás megismerése után használható interaktív - a történtek
megértését segítő – eszköz.

A projekt hatásai:
Többen és nemzetközileg is megismerik a vértanúkat, illetve Szentgotthárd és térsége történetét: a
történtek történelmi hátterét jobban megértjük, mely segít a vértanúk lelkiségét közelebb hozni a
térség vallásos és nem vallásos lakosai számára. Ez és a feltárt anyagok hozzájárulnak a 20-21.
századi modern vértanúkat bemutató látogatóközpont kialakításához.

Hatásvizsgálat
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1.) Mi indokolja, miért szükséges?
A tervezett látogatóközpont koncepcióját és az ahhoz tartozó majdani kiállítást egy európai
projekt alapozza meg, több területről és országból érkező szakértők bevonásával és egy átfogó,
a város történetét is elemző kutatással. A vándorkiállítás Szentgotthárd hírét viszi.

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A pályázat szövege készen van, a Képviselő-testület jóváhagyása után benyújtható.
Személyi feltételek: a pályázat elkészítését és a projekt koordinációját a Muraba ETT vállalja, a
lebonyolítása tehát nem ró plusz terhet az Önkormányzatra. Az egyes tevékenységekben való
véleménynyilvánításra, releváns személyek megkeresésében az Önkormányzatnak rendelkezésre
kell állnia.
Pénzügyi feltételek: a projekt önerős. Az önerő mértéke az egyes tevékenységekre fordított
kiadások tényleges összege határozza meg (eg. amennyiben többet költünk pl. a kiállításra, az
önerő mértéke nő). Az önerő csökkenthető további pályázati források vagy adományok,
felajánlások bevonásával. A pályázati lehetőségeket a Muraba ETT folyamatosan monitorozza.

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A projekt bár önerős, de az önerő nem közelíti meg azt az összeget, mely egy ilyen volumenű
kutatás, ennyi ember megszólítása esetén szükség lenne.

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben a tevékenységek részvevői számára tett vállalásokat nem tudja a pályázó nem tudja
teljesíteni, a támogatás összegét az EACEA arányosan csökkenti.

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Brenner atya kortársai közül, még kevesen, de vannak, akik közvetlenül megszólíthatóak. Ilyen
szempontból a látogatóközpont megalapozásának elkezdése sürgető – a projekt elmaradása
tulajdonképpen ennek az esélynek az elhalasztása.

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A pályázat a Muraba ETT jóvoltából az ülésig elkészül, annak beadása adminisztratív terheket
nem von maga után.
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Tárgy: A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló 20/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet)
foglalkozik.
A Képviselő-testület 2019. decemberi ülésén a temetőket üzemeltető SZET Szentgotthárdi
Kft. beszámolója alapján áttekintette az elmúlt év temetőüzemeltetési és kegyeleti
közszolgáltatási tevékenységét, az üzemeltető által javasolt beruházásokat és fejlesztéseket és
az általa elvégzett temetkezési szolgáltatási tevékenységet, valamint a temetőüzemeltetési
bevételek és költségek alakulását.
A beszámolóból kiderült, hogy Szentgotthárd temetőinek fenntartása, üzemeltetése összetett,
sokrétű feladat, melyek szakszerű ellátására a szerződéses keretösszeg nem elegendő, ezért a
szentgotthárdi temetők működőképességének megőrzése érdekében az üzemeltető javaslatot
tett a helyi rendeletben alkalmazott díjtételeknek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
emelésére. A helyi rendeletünk 9. § (1) bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell
vizsgálni.
A Képviselő–testület decemberi ülésén a 224/2019. számú határozatában elvi hozzájárulását
adta az üzemeltető által javasolt sírhelymegváltási és temető-fenntartási hozzájárulási díjak
növeléséhez azzal, hogy a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §
(5) bekezdése értelmében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei
Szervezetének (továbbiakban: egyesület) véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a
díjemeléssel kapcsolatos helyi rendelet módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Az egyesület a helyi rendelet módosításával kapcsolatos véleményét megküldte, amelyet az
előterjesztés 2. számú mellékletéhez csatoltuk. Az egyesület véleménye alapján nem reálisak
a javasolt díjtételek, ezért 5-15 %-os emelést javasolnak. Az egyesült csak véleményezi a
díjmódosítási javaslatot, így nem is kötelező a véleményüket figyelembe venni.
Megjegyezzük, hogy az egyesület még soha, egyetlen javasolt emeléssel sem értett egyet.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi hatás: lakosság terhei emelkedni fognak, de ennek jelentős társadalmi hatása
nem lesz
Gazdasági, költségvetési hatás: az üzemeltető által javasolt díjtételek elfogadása esetén egy
jobb költségmegosztás jön létre a lakosság és az önkormányzat között, nem kell az
önkormányzati költségvetésből többletforrást biztosítani az üzemeltető részére a temetők
fenntartására.
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az
adminisztráció során.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Az önkormányzat költségvetésében több forrást kell
biztosítani a temetők fenntartására, üzemeltetésére, ellenkező esetben a szentgotthárdi
temetők működőképességének megőrzése veszélybe kerülhet.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés 3. számú mellékletéhez csatolt
rendeletmódosítás elfogadását.
Szentgotthárd, 2020. január 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés 1. számú melléklete
Az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. javaslata:
Díjtáblázat a 20/2019. (IX.20.) számú önkormányzati rendelet alapján
Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben:
Nettó Ft
Bruttó Ft
2019
2020
2019
2020
Egyes sírhely 25 évre
7500 10 000
9 525 12 700
Kettes sírhely 25 évre
15 000 20 000 19 050 25 400
Gyermek sírhely 25 évre
3 750
5 000
4 763
6 350
Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre
90 000 120 000 114 300 152 400
Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre
120 000 160 000 152 400 203 200
Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre
150 000 200 000 190 500 254 000
Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre
10 000 12 000 12 700 15 240
Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre
5 000
6 000
6 350
7 620
Urnafülke (kolombárium) 20 évre
8 000 10 000 10 160 12 700
Urnafülke (kolombárium) 10 évre
4 000
5 000
5 080
6 350
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 20 évre
10 000 15 000 12 700 19 050
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 évre
5 000
7 500
6 350
9 525
Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:
Nettó Ft
Bruttó Ft
2019
2020
2019
2020
a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetedő díj 15 000 25 000 19 050 31 750
b.) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés esetén) /alkalom
10 000 10 000 12 700 12 700
c.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás
igénybevételéért fizetendő díj:
Hűtő használati díj /nap
2 500
3 500
3 175
4 445
Ravatalozás /alkalom
10 000 15 000 12 700 19 050
Halott-szállítás a ravaltól a sírig gyászkocsival /alkalom
6 000
8 000
7 620 10 160
Urnaelhelyezés /alkalom
8 000 10 000 10 160 12 700
Sírásás (koporsós temetés esetén) /db
22 675 25 000 28 797 31 750
Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén) /db
17 000 20 000 21 590 25 400
Sírhelynyitás (zárt kripta esetén) /db
17 000 20 000 21 590 25 400
Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén) /db
2 500
5 000
3 175
6 350
Urnasírhely nyitás /db
2 500
5 000
3 175
6 350
Sírbahelyezés /db
5 000
6 000
6 350
7 620
Visszahantolás /db
18 000 20 000 22 860 25 400
Újratemetés
a megrendelő igénye szerint, a jelen
táblázatban szereplő tételek összege
Exhumálás
0-5 év között elhunyt esetén
42 845 45 000 54 413 57 150
6-10 év között elhunyt esetén
36 575 40 000 46 450 50 800
11-15 év között elhunyt esetén
32 395 35 000 41 141 44 450
16 év felett elhunyt esetén
25 395 30 000 32 252 38 100
A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési,
felújítási munkát végzők által fizetendő
temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
Nettó Ft
Bruttó Ft
2019
2020
2019
2020
Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák
2 500
3 000
3 175
3 810
Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén
10 000 10 000 12 700 12 700

94

Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak
végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2019. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2020. február 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Kihirdetési záradék:
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1. melléklet
„2. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak
Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi temetőkben:
Nettó Ft
Egyes sírhely 25 évre
Kettes sírhely 25 évre
Gyermek sírhely 25 évre
Kettes sírbolthely (kripta) 60 évre
Négyes sírbolthely (kripta) 60 évre
Hatos sírbolthely (kripta) 60 évre
Urnafülke (kettes kolombárium) 20 évre
Urnafülke (kettes kolombárium) 10 évre
Urnafülke (kolombárium) 20 évre
Urnafülke (kolombárium) 10 évre
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 20 évre
Urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 évre

Bruttó Ft
10 000
20 000
5 000
120 000
160 000
200 000
12 000
6 000
10 000
5 000
15 000
7 500

12 700
25 400
6 350
152 400
203 200
254 000
15 240
7 620
12 700
6 350
19 050
9 525”
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2. melléklet
„3. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjak
a) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:

nettó 25 000,- Ft/ temetés
bruttó 31 750,- Ft/ temetés

b) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés esetén)

nettó 10 000,- Ft/alkalom
bruttó 12 700 Ft/alkalom

c) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj:
Hűtő használati díj

nettó 3 500 Ft/nap
bruttó 4 445 Ft/nap

Ravatalozás

nettó 15 000 Ft/alkalom
bruttó 19 050 Ft/alkalom

Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival

nettó 8 000 Ft/alkalom
bruttó 10 160 Ft/alkalom

Urnaelhelyezés

nettó 10 000 Ft/alkalom
bruttó 12 700 Ft/alkalom

Sírásás (koporsós temetés esetén)

nettó 25 000 Ft/db
bruttó 31 750 Ft/db

Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén)

nettó 20 000 Ft/db
bruttó 25 400 Ft/db

Sírhelynyitás (zárt kripta esetén)

nettó 20 000 Ft/db
bruttó 25 400 Ft/db

Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén)

nettó 5 000 Ft/db
bruttó 6 350 Ft/db

Urnasírhely nyitás

nettó 5 000 Ft/db
bruttó 6 350 Ft/db

Sírbahelyezés

nettó 6 000 Ft/db
bruttó 7 620 Ft/db

Visszahantolás

nettó 20 000 Ft/db
bruttó 25 400 Ft/db

Újratemetés

a megrendelő igénye szerint, a jelen táblázatban
szereplő tételek összege

Exhumálás
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0-5 év között elhunyt esetén

nettó 45 000 Ft
bruttó 57 150 Ft

6-10 év között elhunyt esetén

nettó 40 000 Ft
bruttó 50 800 Ft

11-15 év között elhunyt esetén

nettó 35 000 Ft
bruttó 44 450 Ft

16 év felett elhunyt esetén

nettó 30 000 Ft
bruttó 38 100 Ft”
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3.melléklet
„4. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A köztemetőkben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő
temető-fenntartási hozzájárulás díjai
Temető fenntartási hozzájárulás: sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás,
tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák
Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén

nettó Ft
3 000 Ft/nap
10 000 Ft/ alkalom

bruttó Ft
3 810 Ft/nap
12 700 Ft/alkalom”
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Indokolás
Az 1.§-hoz: A Rendelet 2. melléklete a temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért
fizetendő díjakat tartalmazza
2 § -hoz: A Rendelet 3. melléklete a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat tartalmazza
3. §-hoz: A Rendelet 4. melléklete a köztemetőkben vállalkozásszerűen építési, felújítási
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjait tartalmazza
A megállapított díjak jobban megközelítik a szolgáltatónál felmerülő költségeket a jelenlegi
összegeknél.
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Tárgy: Szándéknyilatkozat - Napelemes energiatermelő és
energiatároló rendszer telepítésére
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. január 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
A Holistic Solar Hungary Kft. képviselője az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt
beadvánnyal kereste meg önkormányzatunkat. A cég alapítója Dr. Kiss Zoltán magyar fizikus
65 évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot. Miután 40 évig dolgozott a napelem iparban az
Egyesült Államokban, visszatért Magyarországra és irányítása alatt alakult meg a Holistic
Solar Hungary Kft, ahol egy olyan energiaellátó rendszert alkotott meg, ami tiszta „base-load”
energiát biztosít.
A Holistic Solar (továbbiakban: HRS) egy komplett, önálló napelemes energiatermelő és
energiatároló rendszer, amely elektromos energiát, hidrogént (vagy hőenergiát) és vizet
biztosít a felhasználójának/tulajdonosának. A rendszer felépítését, működési elvét, műszaki
paramétereit a mellékelt beadványban részletezte a cég képviselője, amelyben a rendszer
telepítésére előzetes finanszírozási javaslatokat is tett. A beadvány alapján a javasolt rendszer
bekerülési költsége 38,00 mFt. A finanszírozási javaslat szerint a projekt elindításához
biztosított 10 %-os előleg után a cég megelőlegezné a fennmaradó 90 %-os költséget, amelyet
az elért energia megtakarításból (a napelemek által megtermelt elektromos energia
felhasználása eredményeképpen keletkező megtakarításból) 15 év alatt kerülhetne
visszafizetésre. Az előzetes kalkulációjuk alapján évente 2,3 mFt/év összegű megtakarítást
lehetne elérni a rendszer által megtermelt elektromos energia felhasználásával. A másik
finanszírozásra javaslatuk pedig arra irányul, hogy pályázati forrás bevonásával valósulhatna
meg a projekt, viszont konkrét pályázati lehetőségről nem írtak a beadványukban. Továbbá a
rendszer által az elektromos energia mellett megtermelt hőenergiát és oxigént értékesíteni
lehetne. A cég javaslata szerint a rendszer által megtermelt hőenergiát és tiszta oxigént a
Holistic Solar Hungary Kft. átvenné és hasznosítaná és az így keletkezett profitot egyenlő
arányban megosztaná az önkormányzattal. Ezzel kapcsolatos további részleteket, pénzügyi
számítást nem tartalmaz a beadvány.
A világ számos országában még jellemző, hogy nem kellően kidolgozottak a jogi keretek,
kapcsolódó szabványok a hidrogén elterjedtebb használata szempontjából, amelyek így
részben akadályozzák, késleltetik a hidrogén-technológiák alkalmazását, így van ez
Magyarországon is. Tudomásunk szerint a hazai szabályozás jelenleg nem tesz különbséget a
hidrogén előállítási módjai között, amelynek egy fajta értelmezése szerint jelenleg csak ipari
besorolású területen lehet ilyen típusú berendezést elhelyezni. Tudomásunk szerint vannak a
kormányzat előtt olyan szakmai javaslatok, hogy a környezeti kibocsátással nem járó
hidrogén előállítást alkalmazó technológia alapján működő berendezést (a javasolt berendezés
is ilyen) lehessen telepíteni ipari besorolású területek mellett más besorolású területekre is. A
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fent leírtak alapján véleményünk szerint nem tisztázottak, hogy a katasztrófavédelemmel,
tűzvédelemmel, környezetvédelemmel, területrendezéssel kapcsolatban milyen jogszabályi
előírásokat kellene figyelembe venni egy ilyen rendszer telepítése esetén. A Holistic Solar
Hungary Kft. javasolt berendezéshez nem nyújtott be semmilyen hivatalos minősítést,
hatósági engedélyt, ezzel kapcsolatban arról tájékoztattak minket, hogy ezek beszerzése
folyamatban van. Továbbá véleményük szerint sem egyértelműek a jogszabályi előírások és
ezzel kapcsolatban ők is azon dolgoznak, hogy a hiányzó szabályok jogalkotó általi
létrehozásával, a felesleges akadályozó tényezők felszámolásával, progresszív szemléletű
energiapolitikával ezek az akadályok leküzdhetők, és a tiszta, megfizethető költségű energia
sokak számára elérhető lesz.
A most előterjesztett megoldásról korábban már tárgyaltunk és valamelyik folyamatban lévő
beruházásunk részeként gondoltuk ezt a megoldást. Szóba jöhető, folyamatban lévő
beruházásunk mára már csak az Interaktív IDŐutazó Múzeum jöhet szőba egyelőre.
Elképzeléseink szerint a cég által javasolt berendezés telepítése esetén a rendszer által
megtermelt elektromos energia egy része az
Interaktív IDŐutazó Múzeum
energiaszükségletét (fűtés, légtechnika, általános villamos-energia felhasználás) fedezhetné.
Ebben az esetben a megvalósítás alatt lévő múzeum épülete közelében kellene elhelyezni ezt a
berendezést. A sok jogszabályi nyitott kérdés miatt azonban ez sem tűnik egyszerűnek.
Tisztelt Képviselő-testület !
Javaslom egy szándéknyilatkozat elfogadását, amelyben az önkormányzat kinyilvánítja
együttműködési szándékát a városban a Holistic Solar önálló napelemes energiatermelő és
energiatároló rendszer telepítésére. Ennek előfeltétele a telepítéssel kapcsolatos jogszabályi
környezet tisztázása, illetve a bemutatott berendezés alkalmazhatóságát igazoló a mindenkori
hazai jogszabályok szerinti minősítési, illetve egyéb hatósági engedélyek megléte. Továbbá
javaslom az önkormányzat idei költségvetésében a céltartalék terhére a Képviselő-testület
biztosítson 3,8 mFt összegű forrást annak érdekében, hogy a fentiek tisztázása, illetve megléte
esetén a tárgyi projekt előkészítését, illetve megindítását meg tudjuk tenni.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a fentiekben részletezett döntések
meghozatalát.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Egy olyan berendezés kerülne telepítésre a városban, amely tiszta, megfizethető költségű
energiát biztosítana az önkormányzat számára és ezzel az önkormányzat egy intézménye éves
energiaszükségletét fedezhetné, illetve a megtermelt hőenergia és tiszta oxigén értékesítéséből
bevétele származhatna.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
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Nem tisztázottak, hogy a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel, környezetvédelemmel,
területrendezéssel kapcsolatban milyen jogszabályi előírásokat kellene figyelembe venni egy
ilyen rendszer telepítése esetén. A berendezés alkalmazhatóságának igazolására nem került
bemutatásra minősítési, illetve egyéb hatósági engedély az ajánlattevő részéről. Nincsenek
információk a levélben felvetett közös értékesítés kapcsán sem.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A rendszer telepítésének köszönhetően folyamatosan jelentkező energia költség
megtakarításból, illetve a rendszer által megtermelt hőenergia, illetve tiszta oxigén
értékesítésével elvben biztosíthatóak a fenntartható finanszírozás feltételei. Az igazság
azonban az, hogy erre számításokat még nem láttunk; a biztosnak tőnő megtakarítást – ami az
elektromos energia termelésből keletkezik a konstrukció szerint 15 évig nem élvezhetjük
hiszen a megtakarításból fedezzük a berendezés árát. A jelenlegi információink ezt a képet
mutatják. Ugyanakkor az értékesített tiszta oxigén jelentősen csökkentheti a megtérülési időt!
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A jogszabályi előírások jelenleg nem engedik a berendezés önkormányzat által tervezett
területre történő telepítését. Az ajánlattevő nem tudja beszerezni az alkalmazhatósághoz
szükséges hatósági engedélyeket.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Nem tudjuk ezt a teljesen tiszta energiát biztosító berendezést telepíteni.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Nem jelentős.

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja
együttműködési szándékát arra vonatkozóan, hogy a Holistic Solar Hungary Kft. a
városban a Holistic Solar önálló napelemes energiatermelő és energiatároló rendszer
telepítsen. Ennek előfeltétele a telepítéssel kapcsolatos jogszabályi környezet
tisztázása, illetve a berendezés alkalmazhatóságát igazoló a mindenkori hazai
jogszabályok szerinti minősítési dokumentáció bemutatása, illetve az egyéb hatósági
engedélyek megléte. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírásával. Továbbá a Képviselő-testület erre a
célra az önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékában 3,8 mFt összegű keretet
biztosít..
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Kovács Ágnes pénzügyi vezető, Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020. január 22.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet

A Holistic ReBox Rendszer (Holistic ReBox System - HRS)

A Holsitic Solar Hungary Kft. alapítója, a Vas megyei származású dr. Kiss Zoltán
az elmúlt több mint 50 évet az Egyesült Államokban töltötte a tiszta energiák területén
dolgozva, azon belül is a napenergia területén. Magyarországra hazaköltözése után, az
irányítása alatt alakult meg a Holistic Solar Hungary Kft. A vállalat, a megújuló energia
holisztikus megközelítésével egy olyan energiaellátó rendszert alkotott meg, ami tiszta
base-load energiát biztosít.
Jelen

leírásban

szereplő

Holistic

Solar

berendezés

különböző

alkalmazási

területekkel bír: A HRS egy komplett, önálló napelemes energiatermelő és energiatároló
rendszer, amely elektromos energiát, hidrogént (vagy hőenergiát) és vizet biztosít a
felhasználójának/tulajdonosának. Ennek eléréséhez első lépésként, egy újfajta, saját
fejlesztésű napelemtáblát használunk, amely nem csak elektromos energiát termel, de a
hőt is hasznosítja. A napenergia konverter egy úgynevezett multijunction vékonyréteg
technológiát

használ

egyéb

szabadalmaztatott

megoldások

mellett,

aminek

következményeképpen az elektromos hatásfok közel 50%-ra nő, szemben a piacon
jelenleg vásárolható nagyjából maximum 22%os hatásfokkal. Ez önmagában is azt
jelenti, hogy több mint 100%-os hatékonyság növekedést értünk el azonos felületre
vetítve.

A HRS részegységei:
• Ni-Fe akkumulátor pakk a rövidtávú elektromos energia tároláshoz;
• Saját fejlesztésű vízbontó berendezés;
• CHP, amivel a hőt és a hidrogént elektromossággá alakítjuk;
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• H2 gáz tároló palackok;
• O2 gáz tároló palackok;
• H2 és O2 kompresszorok a szükséges gáz nyomások eléréséhez;
• H2 égető;
• Konténer;
• Melegvíz tároló;
• Víz keringető;
• Légmozgató berendezés;
• Elektromos komponensek (inverter, töltésvezérlő stb.);
• Komplett vezérlő, távfelügyeleti és méréseket is végző elektronika;

REBOX
EL

H-SPV

SUN

HEAT
H2
O2
H2O
CO2
AR

AIR

Meglátásunk szerint a rendszerünk legfontosabb eleme az energiatároló egység. A
megoldásunk lehetővé teszi, hogy a tiszta energiát ne csak előállítsuk és tároljuk, de
szállítani

is

tudjuk

tetszőleges

végpontokra,

például

olyan

országokba,

ahol

a

legmagasabb a környezet és a levegő szennyezettsége. Lehetővé teszi emellett azt is,
hogy olyan országok, ahol sok napsütés van, de más természeti forrás nincs,
előállíthassák a saját energiájukat, és ne szoruljanak importra, illetve a nagy volumenű
tárolás sem okoz problémát felkészülve esetleges természeti vagy egyéb katasztrófákra,
amelyek az energiaellátásban fennakadást okozhatnak.

Holistic Solar Hungary Kft ajánlata szerint 3 csoportra oszthatók a berendezések:
1. A lakossági rendszer: 5kW-tól 100kW-ig;
2. A közösségi napelemes rendszer: 25kW-tól 1MW-ig;
3. A Solar hidrogén farm: 100kW-tól 1GW-ig;
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Sur-25kW
A letelepített HRS rendszert Önálló ReBox Egységnek (Single Unit ReBox – SUR)
hívjuk. A legkisebb opció csak energiát biztosít, 25kW elektromosságot a napelemes
rendszerről, és 25kW elektromosságot a CHP-ről, valamint 50kW hőenergiát
Az SUR rendszer oxigént is előállít, ami értékesíthető.
Egy ilyen kapacitású rendszer különböző mennyiségű energiát termel meg annak
függvényében, hogy Földrajzilag hol helyezkedik el, mennyi a helyileg megjelenő
napsütés. Szentgotthárdon évente 1500 óra napsütéssel lehet számolni, vagyis a 25kW
SUR rendszer 37,500kWh elektromos energiát termel a napelemekkel. A CHP-vel
megtermel továbbá még egyszer 37,500 kWh elektromos energiát, valamint 75,000 kWh
hőenergiát, ami 270,000 MJ-nak fele meg.

Gazdasági javaslat SuR-25kW:

A 25kW SUR rendszer ara $5/W = 302 forint (január 21 árfolyam) x25 kW =
$125,000 = 37,750,000Ft.
A projekt elindításához szükséges előleg 10% = 3.775 millió Ft
A fennmaradó 90 % törlesztésére két opciót ajánlunk:

1.) A fennmaradó 33,975,000 Ft összeget Holistic Solar Hungary finanszírozza meg és
Szentgotthárd törleszti havonta olyan mértékben, amennyi a megtakarított energia
értéke. Számításaink szerint, a 25kW SUR rendszer évente 75,000 kWh elektromos
energiát, ami hozzávetőlegesen (30Ft x 75,000kh) 2,284 millió Ft. Ebből az
összegből következően a 34 millió Ft (34/2,284= 14,89) 15 év alatt, évi 2,284
millió Ft törlesztéssel kerül visszafizetésre Holistic Solar Hungary részére.
2.) A másik lehetőség, hogy Szentgotthárd pályázati úton szerzi meg a 34 millió Ft
összeget és június első hetében, amikor leszállításra kerül a SuR-25kW rendszer,
valamint a teljesítményre vonatkozó mérések igazolják a rendszer megfelelő
működését, kifizeti azt Holistic Solar Hungary Kft részére.
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Ezenfelül, a hőenergiát és a tiszta oxigént, amit a rendszer termel, a Holistic Solar
Hungary Kft átveszi, hasznosítani fogja és az így keletkezett profitot 50-50% arányban
megosztja Szentgotthárddal.
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Tárgy: Szentgotthárd 048/101 és 048/100 hrsz-ú telkek belterületbe
vonása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A kérelem:
Nagy László és felesége Nagyné Szekér Renáta Ivett, a Szentgotthárd 048/101 és 048/100
hrsz-ú földrészletek tulajdonosai a két telek belterületbe vonására irányuló ingatlannyilvántartási eljárás lefolytatását kérik - a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetésével együtt - a Tisztelt Önkormányzattól. (kérelem: 1.sz. melléklet)
A telkek: (2.sz.melléklet)
- a 048/100 hrsz-ú telek: területe 43 nm, művelési ága: kivett, közforgalom elől elzárt
magánút
- a 048/101 hrsz-ú telek: területe 918 nm, művelési ága: rét, a telken családi ház és
melléképülete áll; a VMK Körmendi Járási Hivatal Építésügyi Osztály a lakóépület
felépítése kapcsán tett bejelentést a VA-02/ÉPO/493-5/2019. sz. 2019. 11. 29-én kelt
hatósági bizonyítvánnyal tudomásul vette; a melléképületre hatóságunk az SZT/65676/2019.sz. 2019.11.28-án kelt határozattal használatbavételi engedélyt adott.
Kérelmezők nyilatkoztak továbbá, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek
megfizetését vállalják.
A kérelem teljesítése:
A hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv a telkek
belterületbe vonását lehetővé teszi. A 048/100 hrsz-ú telek területfelhasználása: beépítésre
nem szánt terület – közút, a 048/101 hrsz-ú telek területfelhasználása: beépítésre szánt terület
- falusias lakóterület.(3.sz. melléklet)
A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény
(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre
vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezésére a
Földhivatal folytatja el.
A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az
érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó
képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
mely szerint a belterületbe vonandó telek településszerkezeti tervben meghatározott célú
hasznosítására 4 éven belül ténylegesen sor kerül.
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A Törvény 10/A. § (1) b) pontja szerint belterületbe vonás esetén, a termőföld más célú
hasznosítása megkezdésének minősül a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetése.
A kérelmezetteknek megfelelően a belterületbe vonási engedély jogerőre emelkedése, a
földvédelmi járulék megfizetése után azonnal sor kerül a fekvéshatár változás ingatlannyilvántartási átvezetésére, mellyel a fentiek értelmében a más célú hasznosítás megkezdésére
megtörténik.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 048/100
hrsz-ú, 43 nm területű és a 048/101 hrsz-ú, 918 nm területű telek belterületbe vonását
kezdeményezi.
A már megvalósult területfelhasználási cél:
048/100: út
048/101: beépítésre szánt falusias lakóterület
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
tulajdonosainak kérelme alapján nyilatkozza, hogy a szentgotthárdi 048/100 és
048/101 hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul.
A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezőkkel megállapodást
kell kötni melyben a Kérelmezőknek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az
eljárás kapcsán felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizetik Szentgotthárd
Város Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes
letétbe helyezése után indítja meg az eljárásokat.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 048/100
és 048/101 hrsz-ú telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
Szentgotthárd, 2020. január 20.
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: Ingatlanvásárlási kérelem Páli Gábor Sztg. 934/1 hrsz és
934/2 hrsz.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 934/1
hrsz-ú, 2351 m2 területű, továbbá a szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú, 2367 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanok . (térkép 1. sz. melléklet) Az
ingatlanok az „Akasztó domb” keleti oldalán találhatóak.
II. Kérelem
Páli Gábor 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 59. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel fordult
(2. sz. melléklet) a T. Képviselőtestülethez, amelyben szeretné megvásárolni a fent körülírt
ingatlanokat, ill. azok rendezési terv szerint értékesíthető részét. (A rendezési terven az
ingatlanok nyugati végén közút van tervezve.) A telekmegosztás költségeit vállalná.
III. Értékesítés feltétele, lehetőségek
Az építésügyi hatóság véleménye szerint:
„Szentgotthárd 934/1 és 934/2 hrsz-ú telek területét a Szentgotthárd Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, többször módosított 19/2016(VI.30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
részben a beépítésre szánt terület – tervezett kertvárosias lakóterület - Lke-Sz2 jelű
építési övezetébe (legkisebb telekméret: 500 nm, legkisebb telekszélesség: 17 m)
részben – a telkek nyugati részét - a beépítésre nem szánt terület – közút területfelhasználásba sorolja.
A tervezett közút nyomvonalával érintett telekrészek értékesítése célszerűtlen, ingatlannyilvántartási telekalakítási eljárással az értékesíthető területnagyságot pontosítani kell.
A 934/2 hrsz-ú telektől délről elhelyezkedő, azzal szomszédos 933/4 hrsz-ú telek kapcsán az
építési telek-méretet kiadó telekterületet az említett ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében
pontosítani és önkormányzati tulajdonban fenntartani célszerű.
A 934/1 és 934/2 hrsz-ú telek értékesítésre javasolt részéből kialakuló telek akkor válik
építési telekké, ha a gépjárművel történő megközelítése közút vagy magánút igénybevételével
megoldott lesz.”
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Rendezési terv 3.sz. melléklet.
A megosztást követően létrejött ingatlanokat a vagyonrendeletünk értelmében - értékbecslést
követően – lehet eladásra meghirdetni.
Mivel az ingatlanok a forgalomképes vagyonkörbe tartoznak, így ennek az értékesítése az
eddigi szokásos módon történik, amennyiben a Képviselő-testület támogatja az értékesítést,
úgy Vagyonrendeletünk értelmében a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi
értékbecslést kell készíttetni, s annak rendelkezésre állását követően dönt az értékesítés
feltételeiről.
A vagyonrendeletünk értelmében
15. § [Vagyon elidegenítése]
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel.
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.
(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést
a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint
b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához
szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati
részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület
értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi
értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint
meghatározott értéket nem haladja meg.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint:
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben
foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a
föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5
millió ft!!!)
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő
megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az
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állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az
átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
…
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet.

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény
5.§ (3) bekezdés c) pontja:
5.§ (3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi
bruttó forgalmi érték

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25
millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant.
Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő
szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni.
Mielőtt azonban a szokásos döntést meghoznánk azt javasoljuk a T. Testületnek, hogy
előzetesen tisztázzuk a tényleges helyzetet, határozzuk meg, hogy mit kell valójában
teljesíteni ahhoz, hogy az Akasztó domb tetején a kiválasztott területen elkezdhető legyen a
családi ház építése. Ezeket a feltételeket juttassuk el az ajánlatot tevőhöz, aki ezen
információk ismeretében nyilatkozzon arról, hogy a leírtakat úgy vállalja megvalósítani
ahogyan azt mi szeretnénk – és csak ezt követően menjünk értékbecslőhöz illetve a
földmérőhöz – se felesleges költséget, se feleslegesen energiát ne kelljen ebbe az ügyletbe
fordítania egyik félnek sem.
- A legelső, hogy ezen ingatlanokon –mint ahogy korábban az akasztó domb másik oldalán
lévő telkek esetében – sincs közút és közművel való ellátottsága sem megoldott, a
telekmegosztást követően ugyan értékesíthetőek az ingatlanok, de beépíteni csak a közművek
megléte után van lehetőség.
- A második, hogy az önkormányzat ezen a területen sem tud fejlesztésbe fogni, nem épít utat,
nem helyez el közműveket, az önkormányzat támogatja a beépítést, de olyan formában, hogy
azt ne neki kelljen finanszíroznia.
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- A harmadik, hogy amikor a vevő fél majd építkezni akar, akkor az ehhez szükséges közút,
közmű kiépítést neki kell vállalnia úgy, hogy nemcsak a saját telket ellátó közművesítésben
(csapadékvíz elvezetés, víz, szennyvíz, áram, gáz) kell gondolkodni, hanem a tömbterületre
vonatkozó, megfelelő nagyságú, kapacitású közművet kell kiépíteni. Ehhez az Önkormányzat
út, illetve közmű terveket készíttet, s azok alapján lehet a közművet kiépíteni. Ezért
szerencsésebb megoldás az, ha egy építési vállalkozó kezd építkezésbe aki ehhez rendelkezik
forrásokkal és persze fel tud építeni több házat is amit aztán majd értékesít vagy ha többen
állnak össze építkezni akarók és együtt, a költségeket összeadva végeznek ingatlanfejlesztést.
Természetesen lehet ezt egyedül is csinálni, de csak a fent írtak szerint és utána a
közművesítési költségeket megelőlegezőnek kell beszednie a költségeit a később érkező
vevőktől. Minden esetre az önkormányzat ebben sem fog tudni szerepet vállalni.
Az biztos, hogy különböző egyéni bekötő vezetékek telekre behúzásával nem lehet a telek
közművesítését megoldani.
- A negyedik, hogy a vevő tervei szerint érintett 935 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan
is, amely érintett a közút ügyében akkor, ha ténylegesen a vevő fél építkezni akar, mert akkor
majd azt is meg kell osztatni. (Azonban ez nem feltétele a mostani döntésnek).
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért a
szentgotthárdi 934/1 hrsz-ú, 2351 m2 területű, továbbá a szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú,
2367 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
1/1 arányban az
Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanok rendezési terv szerinti
telekmegosztást követő értékesítésével. Az ingatlanok megvásárlását kezdeményező
Páli Gábornak azonban előzetesen a következőkről kell nyilatkoznia:
- tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a telkek kialakításával, a telkek megközelítésére
szolgáló út kiépítésével, a közművesítésével kapcsolatosan semmilyen kötelezettséget
nem vállal, finanszírozást nem vállal
- az ingatlanok teljes közművesítése (útépítés, víz-, villany-, csatorna-, gáz, stb. kiépítése a
vevő kötelezettsége lesz
- a vevőnek az önkormányzat állal rendelkezésre bocsátott út-, és közműtervekben előírt
méretezésű és elhelyezésű közműveket kell építenie– ennek többletköltségeit az
önkormányzat nem fizeti meg, a közművesítést elvégző vevő viszont a költségeit a
későbbi építkezni kívánó vevők felé érvényesítheti
- a vevőnek nyilatkoznia kell a helyi építési szabályzatban erre a területre írtak tudomásul
vételéről, azok ismeretéről.
E nyilatkozatok ismeretében a Testület a kérdésre a következő ülésen visszatér.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 934/1
hrsz-ú, 2351 m2 területű, továbbá a szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú, 2367 m2 területű,
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kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi ingatlanokat jelenleg nem kívánja értékesíteni.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. január 20.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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Tárgy: RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac, tulajdoni részarány
értékesítési szándéka
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Kérelem
RA-HU-Mi 2012 Kft (9970 Szentgotthárd, Huynadi J. u. 21.) ügyvezetője, Huszár Gábor az
1. sz. mellékletben lévő megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, melyben a „termelői
piacon” Önkormányzattal osztatlan közös tulajdonban álló 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú
ingatlanokban (felépítményekben) lévő 246/317 - 246/317 tulajdoni részarányát értékesíteni
kívánja, s mint tulajdonostárs Önkormányzatot megkereste annak érdekében, hogy él-e a
vételi lehetőséggel. Irányár nem került meghatározásra.
Ide tartozik, hogy a Kft 2020. január 01. napjával a termelői piacot bezárta.
II. Előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzata korábban már elfogadott egy Zöld Szentgotthárd
megnevezésű programot ami a fenntartható fejlődélssel, a természetvédelemmel foglalkozott
– ennek egy hangsúlyos eleme volt a termelői piac kialakítása Szentgotthárdon. Ehhez
partnerre találtunk a RA-HU-MI 2012. Kft-ben. A cég mint az önkormányzat partnere tudott
területhez jutni, ahol saját költségén létre is hozott és működtetett termelői piacot is, később
ugyanott üzlethelyiségeket is. Pályázati pénzből illetve saját forrásból jött létre minden
fejlesztés – az önkormányzatnak ehhez semmiféle anyagi hozzájárulást nem kellett
teljesítenie. Tulajdonjoga is megmaradt az ingatlanban, termelői piac is lett a városban és
annak működtetését is végezte egy gazdasági társaság.
III. A tulajdonjogi helyzet ez:
2013. áprilisi ülésén tárgyalta a termelői piac ügyét és ennek alapján az érintett terüeltekre
egy használati megállapodás született. A Kft ennek alapján földhasználati jogot kapott az
önkormányzati területre.
A RA-HU-MI 2012. KFT Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. alatti gazdasági társaság erre az
önkormányzati ingatlanra egy 84 m2 alapterületű, 172,2 m2 térlefedettségű pavilont
(felépítményt) létesített a saját költségén és a saját kivitelezésében Ez a felépítmény
tulajdonjogilag önálló ingatlanként, 1377/5/A hrsz. alatt lett bejegyezve a földhivatali
nyilvántartásba a Kft kizárólagos (1/1) tulajdona.
Később a szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon állott rossz állagú
önkormányzati épület felújításával és kibővítésével valósult meg egy bruttó 176 m2 területű
7 üzlethelyiségből álló épület aminek helyrajzi száma 1377/5/B és egy 35 m2 területű 3
tárolóból álló 1377/5/C hrsz-ú raktárépület – mindkét épület alatt az önkormányzat területe
van és ezekre is vonatkozk a korábban már említett földhasználati jog.

125

Két értékbecslés készült az épületekről. Az egyik akkor, mielőtt az átalakítás megkezdődött
volna. Az épületek akkori értéke 3.863.935 Ft volt, a második értékbecslés az építés utáni
értéket mutatja: ez 31.779.913.- Ft. Ebből jött létre a tulajdoni arány az épületekben. Ennek
alapján az épületekben a Kft tulajdoni hányada 246/317 - 246/317, az ömkormányzatl 71/317
– 71/317.
A beruházás elkészültét követően dönöttt 2015. októberében a 248/2015. sz. határozata
alapján a Testület az épületekben lévő helyiségének hasznosítási jogáról, mely alapján az
1377/5/B épületben az 2. sz. mellékletben található alaprajzon a 3, és 4, számú üzlethelyiség
került Önkormányzati használatba és az 1377/5/C épületben pedig a 3. számú tároló
alaprajz 3.sz. melléklet).

IV. A jogi helyzet
Osztatlan közös tulajdon esetén elővásárlási joga van az Önkormányzatnak – ez a helyzet az
üzlethelyiségeket tartalmazó épületben.
A PTK 5:20. § kimondja: [Elővásárlási jog az épület és a föld elváló tulajdona esetén]
Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület
tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg.
V. Végkövetkeztetés
A végkövetkeztetés, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának elővásárlási joga van
valamennyi épületre és épületrészre. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak látnia kell a
harmadik személlyel kötött adásvételi szerződést és abban az ingatlanok vételárát, továbbá a
vételár kifizetésének feltételeit – csak ezek ismeretében lehet nyilatkozni, hogy élünk-e az
elővásárlási jogunkkal.
Amennyiben a Kft felkínálná nekünk a megvásárlás lehetőségét – közölve a vételárat - abban
az esetben erről tudnánk dönteni. Sajnos a tulajdonostársunk illetve földhasználónk nem
közölte velünk, hogy mennyiért adná el nekünk a tulajdonait.
Annyit azért lehet mondani, hogy a termelői piac egészen biztosan olyan közös projekt, ahol
az önkormányzat adta hozzá az elvi hátteret, azt az alapot ami alapján ez a beruházás és az a
pályázat amelyen a KFT elindult egyáltalán szóba jöhetett. Továbbá az önkormányzaté a
terület is, így a területhasználat a másik alapja ennek az üzletnek, ennek a jogi
konstrukciónak.
A termelői piacnak – talán kimondhatjuk – Szentgotthárdon lennie kell, ha ez a cég nem
vállalja, a működtetést, akkor azt valamilyen módon meg kell oldani. A termelői piac előbb –
utóbb felértékelődik, jelentősen is változhat még a világ úgy, hogy ilyenre napi szinten is akár
szükség lehet. A veszély, hogy az értékesítés esetén „kínai piac”, vagy olyan kereskedelmi
platform jöhet ott létre amire ma Szentgotthárdon nincs szükség. Arra sincs szükség, hogy a
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mostani „régi piac” szomszédságában adott esetben egy „ellenpiac” jöjjön létre és például a
piacról, bentről az ottani árusok egy része megjelenjen ezen a helyen és kialakuljon egy
sehova nem vezető ellenséges állapot. Tehát legalább az 1377/5/A pavilont (A termelői
piacnak helyet adó építményt) meg kellene szerezni vagy legalább ott a termelői piac
működtetését elő kellene írni (megjegyzem ez sem egyszerűen kivitelezhető feladat!)
Az épületben tulajdonostársak vagyunk és maradunk is, jelenleg 2 üzlethelyiségünk van, ha a
kft részét megvesszük, akkor viszont ott a termelői piac mellett további olyan a
fenntarthatóság területére tartozó kereskedelmi egységeket is kialakíttathatunk, mint pl. helyi
termékek árusítása, tejautomata működtetése, zöld bolt, gotthárdi kenyér mintabolt vagy ezek
mind egyben.
Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RA-HU-Mi 2012 Kft. (9970
Szentgotthárd, Huynadi J. u. 21.) értékesítési szándékát, melyben a szentgotthárdi 1377/5/B
és 1377/5/C hrsz-ú ingatlanokban (felépítményekben) lévő 246/317 - 246/317 tulajdoni
részarányát értékesíteni kívánja megismerte. Tekintettel arra, hogy a földhasználati szerződére
tekintettel az 1377/5/A hrsz-ú ingatlanra is elővásárlási joga van, így a harmadik személytől
érkező váteli ajánlat és adásvételi szerződés ismeretében tudja kialakítani álláspontját.
Amennyiben a KFT-től az eladási ajánlat közvetlenül az önkormányzathoz érkezik meg,
akkor a testület ebben is döntést fog hozni. Elvben nem zárkózik el a vételtől.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Labritz Béla alpolgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András
városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos

Szentgotthárd, 2020. január 20.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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4,sz.mellékelét:
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