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2020. július 9-i rendkívüli 

képviselő-testületi ülés előterjesztései 



Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetési beszámolója 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020. július 09-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 

Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  

A vírus-helyzet miatt kihirdetett vészhelyzet módosította a zárszámadás fenti időpontját, 

melyről A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII.  törvény 6.§-a rendelkezik. A  zárszámadási rendeletet 

úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését 

követő 30. napon hatályba lépjen. 

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a 

Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, 

kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, 

adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az 

irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - 

szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 

szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható 

összegéről.  

A)     Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

B)     Szentgotthárd Város Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2019. évi számviteli 

beszámolójának értékelése 

C)     Intézmények 2019. évi gazdálkodásának elemzése 

 

 



A)   Önkormányzati feladatellátás általános értékelése  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 

2019. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését 

biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.  

Államháztartási Belső Kontrollok 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási 

belső kontrollok működtetését írták elő a költségvetési szervek tekintetében.  

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti 

beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az 

előterjesztéshez mellékeljük. 

Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:  

 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes 

működését, 

 teljesítsék az elszámolási kötelezettséget, 

 a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, 

 a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen. 

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes 

kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés (FEUVE). 

2019. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, 

ellenőrzöttek voltak.  

A 2019. év folyamán a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(I.31.) 

önkormányzati rendeletét többször módosította.  

  

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi számviteli beszámolójának értékelése  

I. Bevételi források és azok teljesítése  

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege          

5.828.445.231 Ft. 

Az év folyamán összesen 5.795.662.088 Ft bevétel realizálódott.  A módosított előirányzathoz 

viszonyítva a teljesítés 99,4%.  

 



I.1. Adóbevételek alakulása  

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami 

elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, 

talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott 

helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő 

mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. 

2019. évre az adóbevételi előirányzat 1 300.000.000 Ft. Az önkormányzat adóbevételei a 

tervezett előirányzathoz képest 101,8 %-ban teljesültek.  

 

Jogcím 

2019. évi eredeti 

adóbevétel 

2019. év teljesült 

adóbevétel 
% 

Ft Ft 

Gépjárműadó 22 000 000 28 683 186 130 

Telekadó 21 500 000 23 441 313 109 

Idegenforgalmi 

adó 
30 000 000 37 946 792 126 

Iparűzési adó 1 224 000 000 1 230 828 016 101 

Pótlékok, 

bírságok 
1 500 000 2 209 958 147 

Talajterhelési díj 1 000 000 388 615 39 

Összesen  1 300 000 000 1 323 497 880 102 

 

I.1.1 Adónemek részletezése  

Helyi iparűzési adó  

A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 93 %-a, ezért  a helyi adók 

között meghatározó súlya van. 

2019. évre bevételi előirányzat 1.224.000.000 Ft, melyből 1.230.828.016 Ft teljesült, ami 101 

%-os  teljesítést jelent. Az adóalanyok száma 1 087 vállalkozó/vállalkozás. Mentességet, 

kedvezményt a vállalkozó háziorvosok részére biztosít az önkormányzat, melynek összege: 

1 706 213 Ft. 



Telekadó  

A telekadó bevételi előirányzat 21.500.000 Ft, melyből 23.441.313 Ft teljesült, mely 109 %-

os teljesítést jelent.  

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2019. december 31-i állapot szerint az 

adózók száma 65 vállalkozó/vállalkozás. A SZIP Kft – mely az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában levő gazdasági társaság – a 2019-as évben a fennálló tartozásából 11 654 

000  Ft-ot törlesztett. 2019. évre áthúzódó összege hátralék összege: 192 339 973 Ft adó és 

14 002 373 Ft pótlék. A 2019. évben felhalmozott tartozásainak törlésére nem került. 

Idegenforgalmi adó  

Idegenforgalmi adó bevételi előirányzat 30.000.000 Ft, melyből 2019. évben 37.946.792  Ft 

teljesült, mely 126 %-os teljesítést jelent. Szentgotthárd szállodák, panziók, hotel jellegű, 

kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshelyek egyaránt működnek.  

Idegenforgalmi adót fizetők száma 28 vállalkozó/vállalkozás, az adó mértéke személyenként 

és vendégéjszakánként  500 Ft. 

Talajterhelési díj  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 

2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja 

az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást 

választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok 

talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az 

önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, 

valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2019. évben ez 

az összeg 388.615 Ft volt. Az eredeti előirányzat 1 000 000 Ft volt, mely az előző évek 

alapján került tervezésre. Megállapíthatjuk, hogy a környezettudatosság, valamint a díj magas 

mértéke mindinkább a bekötésre ösztönzi a lakosságot.  

Az adóbírság és a késedelmi pótlék 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1.500.000 

Ft volt, amely 2.209.958 Ft-ra teljesült, mely 147 %-os teljesítést jelent. Az adóhatóság 

szankciók csökkentését engedélyezte az egyébként a tőketartozásokat megfizető 

vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. 

Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék 

beszedésének köszönhető.              

Követelés és hátralékkezelés  

A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető 

célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a 

hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.  



A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük, 

meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről 

áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó 

állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során 

elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem 

található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be. 

2019. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, munkabér-, 

nyugdíjletiltás) eredményeként 22.776.845  Ft adótartozás került behajtásra, melyből 

7.120.376 Ft az iparűzési adó, 1.980.094 Ft gépjárműadó, 11.663.620 Ft telekadó, a 

fennmaradó összeg pedig pótlék, bírság összegeket tartalmazza.  

 

I.2. 2018. évi közvetett támogatások  

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi 

adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. 

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete a helyi iparűzési adóban 

tartalmaz adómentességet. (vállalkozó házi orvosok esetében 1 706 213 Ft) 

 

I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók  

Gépjárműadó  

Gépjárműadó tervezett bevétel 22.000.000 Ft, melyből 28.683.186 Ft teljesült, mely 130 %-os 

teljesítést jelent.   

Az adózók száma 3.431 fő / vállalkozás.  

 

I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása  

A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az 

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi 

normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási 

rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó 

feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési 

forrás összege is. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2019. évben a központi 

költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat. 

                                                                                                          adatok  Ft-ban 

Megnevezés  
Eredeti 

előirányzat  
Teljesítés  



1. Önkormányzatok általános működésének 

és ágazati feladatainak támogatása 
  

1.  

 

I. Helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása  

0 0 

2.  
II. Egyes köznevelési feladatok tám.  

 
189 431 383 190 561 968 

3.  

III. Szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatok 

támogatása   

188 370 690 193 612 846 

4.  

Kulturális feladatok támogatása  

IV. A tel. önkormányzatok kulturális 

feladatainak tám.  

15 599 380 15 599 380 

2. 

Működési célú támogatások   

- bérkompenzáció 

- szociális ágazati pótlék 

- kulturális pótlék 

 

 

3 911 155 

25 674 840 

3 321 447 

3. 

Helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatás 

- minimálbér emeléshez 

- könyvtári c. érdekeltségnövelő tám. 

 

 

 

15 449 000 

1 632 000 

4. 
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 

támogatás 
  

5. 

Egyéb működési célú központi támogatás 

- 2018.évi elszámolásból származó 

bevétel 

- megelőlegezés 2020.évre 

 

 

3 835 740 

16 381 175 

6. 

Felhalmozási célú önkormányzati 

támogatás  

- sportfejlesztésre 

- ablakfelújításra (Hivatal) 

- múzeális intézmények szakmai.tám. 

 

 

 

150 000 000 

11 182 702 

2 000 000 

7. 
Egyéb különféle felhalmozási célú 

központi támogatás 
  

Központi költségvetéstől kapott 

költségvetési támogatása 

- 2019.évi működési támogatás 

- 2019.évi felhalmozási támogatás 

- 2020.évi megelőlegezés 

 

393 401 453 

 

633 162 253 

Ebből: 

453 598 376 

163 182 702 

16 381 175 

 



Az önkormányzatok működési támogatása címén 248.658.236 Ft-ot adóerő-képességünk 

miatt nem kaptunk meg, szolidaritási hozzájárulás címén 145.429.649 Ft került elvonásra. 

 

I. 5. Egyéb bevételi források  

Intézményi működési bevételek: összege 488.513.067 Ft, ebből 219.273.067 Ft a bérleti 

díjakból, gyermek étkeztetési díjakból származó bevételt jelenti, 269.240.000,- Ft a 

munkásszálló üzemeltetéséhez nyújtott egyösszegű koncessziós díjból származó befizetés. 

Felhalmozási jellegű bevételek  

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részét képezik a tárgyi eszköz és inmateriáis javak és 

részesedés értékesítése bevételei, amely 2019. évben 28.642.500 Ft összegben teljesült 

(ingatlanértékesítésből: 28.632.500 Ft, (ebből: Rabacsa Kft 25 MFt) tárgyi eszköz 

értékesítésből: 10.000 Ft.) 

 

Támogatási bevételek  

Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg, összesen 353.087.128 Ft. (3.000.000 + 

26.155.410 + 323.931.718) 

 

Mobilitás hete 612 000 

I. világháborós emlékmű felújítása 2 500 000 

Hungarikum pályázat 3 000 000 

Idősbarát önkormányzati díj  1 000 000 

TOP Időutazó Múzeum  199 991 746 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Vizi 

megállóhely fejlesztés 

49 826 775 

Költségnövekmények támogatása 

- óvoda energetikai felújítás 

- kethelyi kerékpárút kialakítása 

- Arany J. Ált Iskola energetikai 

felújítás 

 

43 401 687 

20 632 815 

 

31 254 695 

Máriaújfalu szennyvíz-kiépítés PR 

tevékenység 

867 410 

összesen 353 087 128 

 

 

Finanszírozási bevételek: 

A 2019. évi zárszámadási rendelet összességében 1.793.871.963 Ft finanszírozási bevételt 

tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:  

-        a 2018. évi pénzmaradványt  1.777.490.788 Ft összegben. 

-        a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezést 16.381.175 Ft összegben 

 



II. Kiadások alakulása  

II.1.  Kiadások elemzése  

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 5.828 445.231 Ft, melyből            

4.569.430.514 Ft teljesült, ez 78,4 %-os teljesítésnek felel meg.  

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet - tervezet 1-2-3-4. melléklete 

tartalmazza.  

Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak: 

 

Kiadási jogcímek 2019. év ( Ft) 

kiadások  

1. Személyi juttatások 456 047 890 
 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 91 015 961 
 

3. Dologi kiadások 807 091 309 
 

4. Ellátottak pb juttatása 10 398 991 
 

5. Egyéb működési célú kiadások 735 769 890 
 

 Támogatásértékű kiadások áh belülre 656 279 344 
  

 
- Ebből társulásnak nyújtott 

műk.c.támogatás 
487 837 285 

 - Ebből szolidaritási hozzájárulás 145 429 649 

 
Támogatásértékű kiadások 

államháztartáson kívülre 
79 490 546 

 - PKKE nyújtott támogatás 56 030 030 

Pénzeszközátadások EU-ba  

Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre 2 678 844 

Beruházási kiadások 1 882 338 639 

Felújítási kiadások 283 468 116 

Egyéb felhalmozási kiadások 292 231 727 

Felhalmozási kiadás áh belülre 267 027 

Felhalmozási kiadás áh kívülre 291 964 700 

Finanszírozási kiadások 8 389 147 

VÁROS KIADÁSAI  ÖSSZESEN 4 569 430 514 

 

A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal 

kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2019. év folyamán: 



Ft 

Felhalmozási kiadások – pályázati forrásból 1 125 548 550 

Arany J. Iskola energetikai fejl. pályázat 139 423 618 

Óvoda energetikai felújítás pályázat 150 839 229 

Zsidó temető felújítása 9 753 600 

Kubinyi Ágoston program 847 725 

Vizi megállóhely fejlesztés - Alpokalja Motel 44 633 440 

R.kethely kerékpárút kialakítása 231 373 032 

Ipari Park fejlesztés 110 780 589 

Hunyadi út felújítás (50%-ban finanszírozott) 15 491 115 

Időutazó Múzeum  5 581 800 

SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-bővítése 1 459 650 

Interreg, City Cooperation II. (ATHU018) 1 249 172 

LEADER pályázatok 2019 - Mobilszínpad 5 094 224 

Hungarikum pályázat – Sztg Települési értéktár népszerűsítése és könyv 

Széll Kálmánról 

1 349 271 

Térkép – A Szentgotthárdi Csata 1664.  1 523 544 

Munkásszálló kialakítása 377 636 288 

Művelődési ház Máriaújfalu 16 397 878 

Várkert felújítás 9 614 375 

I.világháborús szobor felújítása 2 500 000 

  

Önkormányzati fejlesztések 61 238 628 

Művelődési ház Máriaújfalu 16 397 878 

Fogászati szék beszerzés 7 494 026 

Széchenyi konyha korszerűsítés 6 273 757 

VASIVÍZ szennyvíz, ívóvíz rekonstrukció 14 172 238 

HARIS megáll, gyalogos átkelőhely és járda tervezési munkái 4 396 740 

Szentgotthárdi utak helyreállítása 5 402 040 

Kethelyi út parkoló kialakítása 1 132 827 

Műfüves pálya mellett parkoló kialakítása 989 263 

Sárga villogó jelzőlámpa telepítése 1 004 570 

Rábafüzesi temető berjáró és ravatalozó kőzuzalékkal való rendezése 2 202 021 

Kossuth L. u. 26. társasház tetőfelújítás 1 773 268 

  

Gimnázium kazán – halasztott fizetés 2019.évi részlet 1 190 000 

  

OMSZ – Mellkaskompressziós készülék + magasnyom.mosó /– 

ajándékozás/  
3 415 103 

 

 

Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási pénzeszköz átadás a Gotthard Therm 

Kft hitel törlesztésének garanciavállalásából adódott 289.101.656 Ft összegben. 

Az ellátottak támogatása: Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a 

felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult. 

Az önkormányzat 2019. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a 7. melléklet szemlélteti. 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a 10. melléklet mutatja 

be. 

II.2. Finanszírozási műveletek  

A 2019. évi zárszámadási rendelet összességében 8.389.147 Ft finanszírozási kiadást 

tartalmaz, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 8.389.147 Ft 

összegben foglalja magában 

 

III. Maradvány alakulása  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi felhasználható maradványát a táblázat  6. 

melléklet tartalmazza.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a maradvány összesített adatait:  

Megnevezés 
Önkormány-

zat 

Közös 

Önkormány-

zati Hivatal 

Rendelő-

intézet 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

Összes maradvány 1 183 538 792 25 011 881 14 729 939 2 950 962 

Elvonásra kerülő intézményi 

pmarad  33 193 437 25 011 881 5 230 594 2 950 962 

2020. évi költségvetésben 

tervezve 894 594 000    

Felhasználható maradvány 331 637 574    

Vasivíz szennyvíz haszn.díj 31 744 904    

Letéti szzlák, környvéd, gépjadó, 

bérlakás, forgótőke, adó 

túlfizetés, árf.kül. 51 660 994    

Szabad maradvány  238 732 331    

Rendelőintézetet megillető 

támogatás maradvány, és 

kötelezettségváll. terhelt kiadás 9 499 345    

 



A 2020. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2019. évi kötelezettségvállalások áthúzódó 

tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe 

vettük. Előző évi maradvány igénybevételeként a 2020. évi eredeti  költségvetésbe 

894.594.000 Ft épült be a bevételi előirányzatok közé. Az önkormányzat fennmaradó 

maradványából 151.358.395 Ft kötelezően elkülönített számlákon van.  

Az intézmények esetében december hónapban jelentős elvonásokra került sor. A fennmaradó 

maradvány is – a vírushelyzet okozta gazdasági változások miatt -  teljes mértékben elvonásra 

került, kivéve a Rendelőintézetet, ott a maradványból 9.499.345 Ft (áthúzódó kifizetés, és 

NEAK támogatás, EFI támogatás) nem került elvonásra.  

Az önkormányzat pénzmaradványa a fentiek alapján 1.183.538.792 Ft, melyből 644.594.000 

Ft a nyertes pályázatok 2019. évben már leutalt összege. Kötött maradvány: a pályázati 

önrészek, szennyvíz használati díj, lakossági befizetések,  egyenlegei, gépjárműadó központi 

költségvetésbe fizetendő része, helyi adó visszatérítése. A levonások után a szabad 

maradványa az önkormányzatnak 205.538.894 Ft ehhez még hozzáadódik az intézményektől 

elvont maradvány 33.193.437 Ft, így összesen a szabad keret 238.732.331 Ft.                                                                                                        

Az elvont maradvány összeget, valamint az önkormányzat szabad maradványát a jogszabályi 

előírások alapján a 2020. évi költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani. 

Javaslat a pénzmaradvány felhasználásához:  

- Gépjárműadóelvonás pótlása, várható bevételkiesések rendezése 

- Tartalékba helyezés 

 

IV. Mérlegtételek alakulása  

Az önkormányzat vagyonának alakulása 

Vagyonmérleg adatok 2019. 

év 
Nyitó állomány Záró állomány 

Változás 

növekedés /  

csökkenés 

Eszközök: 

A Befektetett eszközök: 

 

 

 

 

 

A/I. Immateriális javak 10 599 555  3 088 719 -7 510 836 

A/II/1.Ingatlanok 7 003 614 562 7 890 229 213 886 614 651 

 A/II/2.Gépek, berendezések, 

járművek 

135 928 561 132 159 611 -3 768 950 

   A/II/4.Beruházások, felújítás 385 055 269 185 755 321 -199 299 948 

   A/II/5.Tárgyi eszköz    



értékhelyesbítése 

A/II. Tárgyi eszközök össz. 7 524 598 392 8 208 144 145 683 545 753 

A/III. Befektetett pénzügyi 

eszközök 

434 706 300 324 249 603 -110 456 697 

A)Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszk. Össz. 

7 969 904 247 8 535 482 467 565 578 220 

B/1/1 Vásárolt készletek 5 072 587 6 867 387 1 794 800 

B/I. Készletek 5 072 587 6 867 387 1 794 800 

C/II/1 Forintpénztár 143 755 621 530 477 775 

C/III/1 Kincstáron kívüli 

forintszámlák 

1 571 516 011 1 149 622 511 -421 893 500 

C/IV/1 Kincstáron kívüli 

deviza számlák 

62 281 538 70 598 351 8 316 813 

C. Pénzeszközök összesen 1 633 941 304 1 220 842 392 -413 098 912 

D/I .Ktsv-i évben esedékes 

követelések 

61 154 821 218 429 663 157 274 842 

D/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes követelések 

2 134 198 075 1 402 979 764 -731 218 311 

D/III.Követelés jellegű sajátos 

elsz. 

939 812 286 866 933 951 -72 878 335 

D) Követelések 3 135 165 182 2 488 343 378 -646 821 804 

E) Egyéb sajátos eszközoldali 

elsz. 

- 8 365 000 - 1 097 000 -7 268 000 

F) Aktív időbeli 

elhatárolások 

   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 735 718 320 12 250 438 624 -485 279 696 

G/I. Nemzeti vagyon 

induláskori értéke 

9 676 564 144 9 676 564 144 0 

G/II. Nemzeti vagyon 

változásai 

630 204 607 651 364 641 21 160 034 



G/III. Egyéb eszközök 

induláskori értéke 

691 365 934 691 365 934 0 

G/IV. Felhalmozott eredmény - 1 546 881 612 -565 118 478 -981 763 134 

G/V. Eszközök 

értékhelyesbítésének forrása 

   

G/VI. Mérleg szerinti 

eredmény 

981 763 134 -677 216 348 -1 658 979 482 

G) Saját tőke 10 433 016 207 9 776 959 893 -656 056 314 

H/I. Ktsv-i évben esedékes 

kötelezettség 

40 308 344 4 786 747 -35 521 597 

H/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes kötelezettség 

13 149 147 19 951 175 6 802 028 

H/III. Kötelezettség jellegű 

sajátos elszámolások 

30 213 655 52 941 248 22 727 593 

H) Kötelezettségek 83 671 146 77 679 170 -5 991 976 

J) Passzív időbeli 

elhatárolások 

2 219 030 967 2 395 799 561 176 768 594 

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 735 718 320 12 250 438 624 -485 279 696 

 

IV.1. Eszközök- források állományának alakulása  

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegsor egyenlege 218.429.663 Ft. 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségként 4.786.747 Ft-ot tart nyilván az 

Önkormányzat. A pénzeszközök záró értéke 2019. december 31-én 1.220.842.392 Ft. Az 

önkormányzat könyveiben szereplő pénzeszköz tartalmazza 2020. évben felhasználandó 

összegeket is. A követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján 

értékvesztés elszámolására került sor.  

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését is felülviszgáltuk, és a SZIP Kft-

nél, valamint a Gotthárd-Therm Kft-nél kellet értékvesztést elszámolni öszesen 1.078.111.697 

Ft nagyságban. 

Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből: 

Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása, 

amortizációja mekkora forrást igényel.  

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi: 



Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.  

Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző 

mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja: 

 

Számviteli kategória 
Értékek 

(Ft) 

Immateriális javak 

Bruttó érték 120 766 136  

Értékcsökkenés 118 412 294 

Elhasználódási 

fok 
98 % 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 

Bruttó érték 10 734 149 083 

Értékcsökkenés 2 843 919 870 

Elhasználódási 

fok 
26,5 % 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

Bruttó érték 609 370 527 

Értékcsökkenés 477 210 916 

Elhasználódási 

fok 
78,3 % 

Befektetett Eszközök 

összesen 

Bruttó érték 14 783 525 289 

Értékcsökkenés 6 277 727 724 

Elhasználódási 

fok 
42,5 % 

 

Az eszközök elhasználódása foka összességében 42,5 %-on alakul.   Kedvező, ha értéke minél 

közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az 

működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az 

önkormányzatnál.  

Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében felújításokra 283.468.116 Ft-ot, egyes 

beruházásokra 1.882.338.639 Ft-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas 

működtetésének megőrzése. 



 A 2019. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk az eszközök pótlására tartalékot tervezni, 

csak a legszükségesebbekre.  A 2020. évi költségvetésben sem állt módjában az 

önkormányzatnak e célra tartalékot képezni, mely  pénzügyi egyensúly megőrzése miatt 

szükséges lenne. 

 

IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből  eredő kötelezettségek alakulása 

Garancia és kezességvállalás keretében 2019. évben 289.101.656 Ft-ot fizetett az 

önkormányzat az MKB bank felé. 2018. évben  a Kft a CHF alapú kötvénytartozását a 

tulajdonos önkormányzat engedélyével forint alapú hitellé alakította. A hitel kezességvállalója 

továbbra is az önkormányzat. A fennálló hitel 2 350 millió forint és kamatai, futamideje 10 

év, lejárata: 2028. április 1. 

Az önkormányzat a Gotthárd-Therm Kft részére (70/2019 sz.hat) jegyzett tőke emelésre 

100.000 Ft-ot, tőketertalékba pedig 967.555.000 Ft-ot helyezett a kezesség-vállalásból eredő 

követelés összegéből a Kft saját tőke megfelelőségének rendezéséhez.  

C) Önkormányzati intézmények 2019. évi gazdálkodása  

A 2019. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-2-3-4-5.számú mellékletében 

bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai   

A saját bevételek az eredetileg tervezett 28.635.000 Ft-hoz képest 31.085.287 Ft-os összegben 

teljesültek. 

A kiadások az eredetileg tervezett 708.369.000 Ft-hoz képest 704.819.203 Ft-ban (99,5%) 

realizálódtak. A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadások növekedtek a legjelentősebb 

mértékben.  

A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények jelentős része az 

önkormányzati társulás fenntartása alá tartozik. A társulási intézmények a Városi Gondozási 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Játékvár Óvodája, és a Tótágas Bölcsőde intézmény. Ezen intézmények vezetőinek 

beszámolóját is csatoljuk az előterjesztéshez. Az intézmények 2019. évi szakmai szöveges 

beszámolóit az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. (önkormányzati intézmények és 

társulási intézmények is) 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Hatásvizsgálat rendelethez: 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, és megállapítottuk, hogy  



a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik 

legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. 

Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a 

költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a 

társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben 

előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően 

adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs. Önkormányzatunk zárszámadása 

könyvvizsgáló által auditálva van. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal 

jár, így elfogadása kötelező 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 

rendelkezésre állnak a feltételek 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-

tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.  

Bevételeink - elsősorban az adóbevételek - kedvező alakulása lehetővé tette, hogy 2019. 

évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított legyen az 

intézmények működtetése. 

A pályázati úton elnyert támogatásokból valósult meg a fejlesztések jelentős része. 

Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly 

megteremtéséhez és megtartásához külső források bevonására nem volt szükség.  

V. Éves belső ellenőrzési jelentés 

A 2019. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként olvasható. 

A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak 

szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete számára.  

 



Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtása, a kötelező, nem 

kötelező feladatok ellátása megfelelő volt. Elláttuk az igazgatási, kommunális és 

városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét. 

A tervezett beruházásaink és felújításaink döntő többségének kivitelezése áthúzódott 2019. 

évre.  

Kérem a Tisztelt Testületet az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását tartalmazó határozati 

javaslat elfogadására, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását és 

elfogadását! 

 

Határozati javaslat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi éves ellenőrzési 

jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi pénzmaradvány 

felhasználására az alábbi javaslatot teszi: ……………………. 

 

Szentgotthárd, 2020.06.30. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…./…. .(……..)  önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a 

következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetésének  

a) kiadási főösszegét 4.569.430.514 Ft-ban azaz négymilliárd-ötszázhatvankilencmillió-

négyszázharmincezer-ötszáztizennégy forintban, 

b) bevételi főösszegét 5.795.662.088 Ft-ban azaz ötmilliárd-hétszázkilencvenötezer-

hatszázhatvankketőezer-nyolcvannyolc forintban, 

állapítja meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlegadatait 

az 1. és 2.  melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetéének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat:  4.284.694.000 Ft, 

 módosított bevételi előirányzat: 5.828.445.231 Ft, 

 bevételi teljesítés:   5.795.662.088 Ft  

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 



Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Intézményi működési 

bevételek 

437 854 717 444 473 088 488 513 067 

Önkormányzatok 

sajátos működési 

bevételei 

1 300 000 000 1 300 000 000 1 323 497 880 

Működési 

támogatások 

393 401 453 453 598 376 453 598 376 

Egyéb működési 

bevételek 

174 905 000 227 789 744 234 448 254 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 

218 259 330 66 733 335 28 642 500 

Felhalmozási c 

önkormányzati 

támogatások 

0 163 182 702 163 182 702 

Egyéb felhalmozási 

bevételek, 

támogatások 

373 570 694 409 417 196 323 931 718 

Támogatási 

kölcsönök visszat. 

igénybevét. 

267 000 967 922 000 968 137 626 

Költségvetési hiány 

belső finanszírozása: 

pénzmaradvány 

ig.vét. 

1 386 435 806 1 777 490 788 1 777 490 788 

Államháztartástól 

kapott előleg 

 0 16 381 175 

Összesen: 4 284 694 000 5 828 445 231 5 795 662 088 

  

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés 

támogatását a 13. melléklet részletezi. 

 



3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) eredeti kiadási előirányzat: 4.284.694.000 Ft, 

 b) módosított kiadási előirányzat: 5.828.445.231 Ft, 

 c) kiadási teljesítés:   4.569.430.514 Ft 

 

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: 

Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 446 306 000 482 697 794 456 047 890 

Munkaadót terhelő 

jár. 

95 763 000 101 034 493 91 015 961 

Dologi kiadások 764 325 059 888 200 900  807 091 309 

Ellátottak pénzbeni 

jutt. 

20 110 000 16 566 000 10 398 991 

Egyéb működési 

kiadás 

726 067 413 739 978 274 735 769 890 

Beruházási  kiadás 1 533 038 521 2 500 885 984 1 882 338 639 

Felújítási kiadás 353 845 960 418 880 955 283 468 116 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

291 000 000 445 111 350 292 231 727 

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

182 000 2 862 000 2 678 844 

Tartalék 45 666 900 223 838 334  

Finanszírozási kiadás    

Államháztartástól 
kapott előleg 
visszafiz 

8 389 147 8 389 147 8 389 147 

Összesen: 4 284 694 000 5 828 445 231 4 569 430 514 

 



(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek 

tartalmazzák. 

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 

5. melléklet szerinti vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 a) Eszközök: 12.250.438.624 Ft 

 b) Források: 12.250.438.624 Ft-ban állapítja meg. 

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi maradványa 1.226.231.574 Ft, 

melyből 894.594.000 Ft tervezve van a 2020. évi költségvetésben.  A felhasználható 

maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési 

szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható 

maradvány (Ft) 

összesen 

Közös Önkormányzati Hivatal - 

Rendelőintézet 9 499 345 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - 

Önkormányzat 322 138 229 

Pénzmaradvány összesen: 331 637 574 

A pénzeszközök változásait  a 11. melléklet részletezi. 

6.§  Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően     

512.419 Ft visszafizetési kötelezettsége van. 

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet 

tartalmazza. 

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. 

évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza. 

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2019. 

évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el. 

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el. 



11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves 

kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint 

fogadja el. 

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete 

közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.  

13.§  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§: 

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak 

finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), 

mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet 

tartalmazza. 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / 

kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.  

A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként 

és feladatonkénti bontásban mutatja, míg a 13. melléklet az állami támogatásokat részletezi 

általános működési, illetve ágazati bontásban. 

A 5. melléklet tartalmazza az intézményi  működési bevételek, az önkormányzati sajátos 

működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a 

támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök 

visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, 

módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

3. § 

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és 

teljesítés bontásban. 

A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, a 3. melléklet –a működési kiadásokat 

címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és 

felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban. 

4.§ 

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról. 

5.§ 

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható 

pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az 

intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit. 

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként. 

A 11. melléklet részletezi a pénzeszközök változásait. 



6.§ 

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az 

Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján 

7.§ 

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a rendelet 7. melléklete. 

8. § 

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 8 mellékletben rögzített 

bontásban. Ugyancsak a 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak 

létszámának alakulása. 

9. § 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza a jogszabályban rögzített 

szempontoknak megfelelően a 9. mellékletben. 

10. § 

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti 

bontásban amit a 10.  melléklet részletez. 

11.§ 

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. mellékletben foglaltakra 

tekintettel rendezi. 

12.-13.§ 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba 

lépésre vonatkozóan. 

  

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 91.§ .bekezdése teszi 

szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2019. évi 

költségvetés végrehajtásáról. 



2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 

eleget: 



Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és 

működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, 

belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú 

munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. 

szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és 

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 

kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú 

területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások 

felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi 

folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő 

dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, 

vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, 

apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a 

gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, 

Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső 

ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 



feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és 

pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá 

tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az 

alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a 

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások 

kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, 

működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – 

nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2020. március 20. 

P. H. 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

          Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020.07.09-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Kiegészítő költségvetési támogatások 

Bérkompenzáció 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               1.013.683 Ft 

Szociális ágazati pótlék 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.           16.853.387 Ft 

Kultúrális pótlék 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.               1.651.082 Ft 

Előző évi állami támogatás elsz. származó bevétel                         1.154.900 Ft 

Kiegészítő felmérés alapján módosított támogatás 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.             1.938.000 Ft 

Helyi önkorm. általános működésének támogatása            10.306.516 Ft 

 

Fedezete: 

Tartalék                 32.917.568 Ft 

 

2. Pénzmaradvány  

A./Móra F. Városi Könyvtár    

Elvonások és befiz.                                                  2.950.962 Ft 

Fedezete 

Előző évi költségv.maradvány                2.950.962 Ft 

 

B./ Rendelőintézet   

Elvonások és befiz.                  5.230.594 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás                                       5.296.085 Ft 

Ebből: dologi kiadás       537.331 Ft   

beruházás     4.758.754 Ft 

Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/                 159.180 Ft 

Képalkotó diagnosztika /dologi kiadás/       196.258 Ft  



Fogorvosi alapellátás  (iskolafogászatra nyújtott támogatás)                          1.570.000 Ft 

Ebből: beruházás     400.000 Ft 

 dologi kiadás  1.170.000 Ft 

  

Család- és nővédelmi egészségügyi gond.              1.251.345 Ft 

Ebből: beruházás  1.079.745 Ft 

 dologi kiadás     171.600 Ft 

 

Háziorvosi alapellátás /dologi kiadás/                  150.000 Ft 

EFI Iroda fenntartása /dologi kiadás/ (- támogatásból fennmaradó rész)   876.477 Ft 

Fedezete 

Előző évi költségv.maradvány              14.729.939 Ft 

 

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

Elvonások és befiz.                25.011.881 Ft 

Fedezete 

Előző évi költségv.maradvány              25.011.881 Ft 

 

D./ Önkormányzat 

Tartalék                    83.405.898 Ft 

Ebből: Viziközmű számla /szennyvíz/                              31.744.904 Ft 

 Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet                     51.660.994 Ft  

Átengedett közhatalmi bevételek / gépjárműadó – elvonása miatt                  - 25.000.000 Ft  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz /áhn.bel./       - 213.732.331 Ft 

 

Fedezete               322.138.229 Ft 

Előző évi költségv.maradvány             288.944.792 Ft 

Intézményektől elvonás     33.193.437 Ft 

 

 

3. 358/2019 (XII.23); 359/2019 (XII.23); Korm.rendeltek alapján a Rendelőintézetnek   

nyújtott támogatás adósságrendezésre, és struktúraváltásra 

B./ Rendelőintézet 

Járóbeteg gyógyító szakellátás                                       9.412.192 Ft 

Ebből: dologi kiadás         12.192 Ft   

beruházás     9.400.000 Ft 

Fizikoterápiás szolg. /beruházás/                    924.848 Ft 

Család- és nővédelmi egészségügyi gond. /dologi kiadás/                  10.160 Ft 

Fedezete 

Működési c. támogatás áhn.bel (NEAK)             10.347.200 Ft 

 

4. Átcsoportosítás – Önkormányzat             68.267.669 Ft 

Versenysport tevékenység támogatása TAO önrész    - 11.500.000 Ft 

Városi alap (szakképzési, táborozási, nemzetiségi)      - 4.000.000 Ft 



Civil Alap           - 3.000.000 Ft 

Közművelődési tev. és támog. PKKE     - 15.000.000 Ft 

Szolidaritási hozzájárulás        - 16.767.669 Ft 

Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása    - 11.000.000 Ft 

Út építés, járdafelújítás         - 4.000.000 Ft 

Pályázati önrész          - 5.000.000 Ft 

 

Fedezete                 71.267.669 Ft 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz /áhn.bel./       - 71.267.669 Ft 

Ingatlanértékesítés             - 5.220.000 Ft 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.            5.220.000 Ft 

 

5.Vészhelyzet idején elrendelt fizetési moratórium (47/2020 (III.18.) Korm.rend) alapján 

Garancia és kez.váll felh. Gotthárd-Therm Kft.    - 230.000.000 Ft 

Garancia és kez.váll munkabérhitel. Gotthárd-Therm Kft./V/21/2020/     30.000.000 Ft 

Működési kölcsön  /V/43/2020 sz.hat./           5.000.000 Ft 

Tartozásátvállalás /V/24/2020 sz.hat./           4.159.379 Ft 

Ingatlanértékesítés                     - 71.840.621 Ft 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz /áhn.bel./         - 16.000.000 Ft 

Iparűzési adóbevétel        - 103.000.000 Ft 

 

Hatásvizsgálat 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik 

ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2020.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

Szentgotthárd, 2020. június 30. 

       

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../. (.....) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020 

(I.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3.340.755.158 Ft azaz háromiiliárd-háromszáznegyvenmillió-

hétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc forintban 

b) bevételi főösszegét 3.340.755.158 Ft azaz háromiiliárd-háromszáznegyvenmillió-

hétszázötvenötezer-egyszázötvennyolc, állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2020.évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2.054.447.574 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             216.335.000 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.172.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              447.666.937 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             218.445.637 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek        59.859.379 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           14.299.379 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               8.641.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            36.919.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.                    216.631 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.114.523.584 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.226.231.574 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   581.637.574 Ft, 



b) felhalmozási pénzmaradvány             644.594.000 Ft. 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.226.231.574 Ft” 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.158.280.361 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 1.007.610.777 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására     13.159.379  Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 145.323.466 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 16.381.175 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  468.705.000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  93.359.000 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  839.504.425 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  741.161.936 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       681.056.936 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 60.105.000 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  15.550.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.158.280.361 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

145.323.466 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    2.000.000 Ft 

ab) katasztrófa alap     1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék     1.000.000 Ft 

b) egyéb céltartalék                      25.000.000 Ft 

c) viziközmű számla /szennyvíz/                31.744.904 Ft 

d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet            51.660.994 Ft 

e)  kiegészítő állami támogatás / pótlék           32.917.568 Ft 



 

 

„ 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 447.666.937 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 267.217.996 Ft nem kerül 

folyósításra, melyből 85.769.499 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 2020. …….. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
 

 

 

  



Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd struktúraváltás 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt szakmai tervvel fordult a 

Tisztelt Képviselő-testület felé (1. sz. melléklet). 

 

A 359/2019. (XII.23.) Korm.rendelet alapján struktúraváltás elősegítésére 10.347.200,- Ft 

egyszeri támogatást kapott az intézmény.  

 

A kormányrendelet alapján 2019 decemberében egyszeri díjazásban részesültek azok a 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók, akik 2019. október 1. napján a NEAK-kal 

szerződéses jogviszonyban álltak, és a teljesítményük meghaladta a TVK 100%-át, az adott 

ellátási formában. 

 

Azon szolgáltatók, akik 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31.§ (9 a) bekezdése 

alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek a 

támogatást elsősorban ezen kintlévőségek rendezésére kell, hogy fordítsák. 

 

A szentgotthárdi Rendelőintézet részére 10.347.200,- Ft összegű támogatás került 

megállapításra. A támogatás kiutalása 2019. december 31-én megtörtént, az összeg 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának elkülönített alszámláján került jóváírásra, melyet 

2020. január 2-án a Rendelőintézet számlájára átvezettünk. 

 

A Rendelőintézetnek 2019. december 31-én fennálló tartozásállománya összesen 22.352 Ft 

volt, így a támogatásból fennmaradó rész 10.324.848 Ft jelentős mértékű. 

 

A fennmaradó összeget az intézmény struktúraváltás elősegítésére, az ellátás racionalizálására 

kívánja felhasználni a rendelkezésre álló árajánlatok alapján az alábbi bontásban: 

 

Beszerzni kívánt eszköz Ellátási terület Összeg 

Vacuklav típusú sterilizátor sebészet Br.: 4.300.000 Ft 

Fóliázógép sebészet Br.:    300.000 Ft 

Karl Storz típusú cystoscop urológia Br.: 2.000.000 Ft 

Fiberoscop fül-orr-gégészet Br.: 2.800.000 Ft 

Bordásfal, kezelőágy, 

tornatermi eszközök 

fizioterápia-gyógytorna Br.:    924.848 Ft 

Összesen  Br.: 10.324.848 Ft 

 



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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd által 

előterjesztett Struktúraváltási Terv megnevezésű dokumentumot az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Klósz Beáta intézményvezető 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 30.  

                

       Huszár Gábor 

                  polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. július 8-i ülésére 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a következő pályázati alcélokkal: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének – 

kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása,  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális – kapacitásbővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása, belső 

átalakítása,  

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 

fejlesztése, felújítása,  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.  

 

A pályázat keretében  

- az a) pont szerinti, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésére, felújítására maximálisan 30 millió Ft, 

- a b) pont szerinti Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre 20 

millió Ft, 

- a c.) pont szerinti fejlesztésekre 10 000 fő lakosságszám alatti településeken 20 millió 

Ft támogatás igényelhető maximálisan. 

 

Az elbírálás során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, 

felújítások (nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés).  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Mivel a támogatási 

intenzitás meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető 

támogatás maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 

50%-a. A támogatás felhasználásának végső határideje 2021. december 31. 

 



A pályázatot 2020. július 10-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2020. október 16-ig 

születik döntés.) 

 

 

A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 

 

A tavalyi pályázati felhívásra az a) pont szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán nyújtottunk be támogatási kérelmet a 

Kolostorépület (Széll Kálmán tér 11.) keleti homlokzata, illetve délkeleti sarokrésze 

ablakainak felújítására. A megvalósítás már folyamatban van, azonban célszerű lenne a 

megkezdett fejlesztés továbbvitele, vagyis az épület további, önkormányzati feladatellátást 

szolgáló nyílászáróinak cseréje is. Erre tekintettel az idei pályázati felhívásra a 

kolostorépület déli és a nyugati oldalán, valamint a belső udvarban található, az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló ablakok felújítására nyújtanánk be a pályázatot 

(összesen 24 db „irodai” ablak és 30 db folyosó ablak, 8 db toronyablak). Az ablakok 

elkészítésére és a kapcsolódó javítási kőműves és festési feladatok elvégzésére helyi 

vállalkozótól kértünk be árajánlatot: László Tibor asztalos vállalkozótól. 

 

Megnevezés Nettó ár Bruttó ár 

A kolostorépület déli és a nyugati oldalán, valamint a belső 

udvaron található, az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

ablakok felújítása (24 db irodaablak, 30 db folyosói ablak, 8 db 

toronyablak), az irodaablakok esetében a belső szárnyon 

hőszigetelt üveg beépítésével, toronyablakoknál csak külső 

felújításával. 

26 414 216,- 33 546 054,- 

 

Új tervekre és erre a felújításra kiterjedő új örökségvédelmi engedélyre lesz szükség, így 

tervezési költség is felmerül bruttó 530.000,- Ft összegben. Egyéb járulékos költség a 

műszaki ellenőr alkalmazásának költsége lesz: bruttó 300.000, - Ft.  

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása építési beruházás esetén nettó 25 millió Ft beruházási 

érték felett szükséges, nettó tervezett költség 26,4 millió Ft így szükséges az eljárást 

lefolytatni. 

 

Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 34.376.054,- Ft a 

következő megosztásban: 

 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

54 + 8 db ablak 

felújítása  
33 546 054,- 16 773 027,- 16 773 027,- 

Műszaki ellenőr 

költsége 
300 000,- 150 000,- 150 000,- 



Tervezés költsége 530 000,- 265 000,- 265 000,- 

ÖSSZESEN: 34 376 054,- 17 188 027,- 17 188 027,- 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kolostorépület nyílászárói rendkívül rossz 

állapotban vannak, az ablakszárnyak rosszul illeszkednek, a megfelelő hőszigetelés 

hiánya miatt magasak a fűtési költségek – jelen felhívás lehetőséget kínál a megkezdett 

fejlesztések továbbvitelére. További fontos indok, hogy az épület keleti oldalán már éppen 

folyamatban van az ablakok felújítása, így nagyon fontos lenne e folyamat folytatása  és 

így a z épület ablakfelújításának befejezése. Óriási lépés volna ez a Szentgotthárd 

városképének egyik legmeghatározóbb épülete  felújítási folyamatában.  

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot vagy a szükséges 

felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az Önkormányzatnak vagy 

várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásra. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: pozitív elbírálás esetén a kivitelezésre jövőre kerül sor, így az 

önrészt is a 2021 évben kell a megvalósításhoz kifizetni.  

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok fenntartásával – kell használni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. 

pont a), b) és c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtson be az alábbiak szerint: a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 

(volt ciszterci kolostor, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. hrsz. szentgotthárdi 26) déli 

és a nyugati oldalán, valamint a belső udvarban található összesen 24 db „irodai” ablak 

és 30 db folyosó ablak, 8 db toronyablak felújítására és hőszigetelésére: 

 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

A kolostorépület déli és 

a nyugati oldalán, 
33 546 054,- 16 773 027,- 16 773 027,- 



valamint a belső 

udvarban található 

összesen 24 db 

„irodai” ablak és 30 db 

folyosó ablak, 8 db 

toronyablak felújítása 

és hőszigetelése 

Műszaki ellenőr költsége 300 000,- 150 000,- 150 000,- 

Tervezés költsége 530 000,- 265 000,- 265 000,- 

ÖSSZESEN: 34 376 054,- 17 188 027,- 17 188 027,- 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 

17.188.027,- Ft összegben biztosítja a 2020 és a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10. 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2020. június 30. 

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése (kiskertek területe)     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. január 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Előzmények 

A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212.09 AK értékű, magyar állam 

tulajdonában és az NFA kezelésében lévő kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

megnevezésű ingatlant jelenleg „id. Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” (képviseli: 

Simon Miklósné) használja, illetve bérli a Magyar Államtól. 

A terület a Rába jobb partján helyezkedik el a Wesselényi út folytatásában, Vízmű után 

(helyszínrajz 1. sz. melléklet). A terület kb. 70-100 család részére biztosít kiskertet. Az 

ingatlan szomszédságában lévő földterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak, 

melyeket ugyancsak számos szentgotthárdi lakos használ kiskertként.  

2014-2015-ös évben a Magyar Állam árverésen már próbálta értékesíteni ezen területet is, de 

akkor sikerült elérni azt, hogy az árverezett ingatlanok köréből ez a terület kikerüljön. 

Az Önkormányzat, ill. a Képviselő-testület kezdeményezte a terület megszerzését 

ingyenesen, vagy ingatlancsere felajánlásával a 299/2014. sz. határozata alapján, de sajnos 

ismét a földforgalmi törvény és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 

(Nfatv) korlátozásai közé estünk. 

 

Idei évben ismét a Magyar Állam, képviseletében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) 

elkezdte értékesíteni több körben az ingatlanokat és a harmadik körben tervezik a 10 ha alatti 

területeket is értékesíteni, melybe ismételten beleeshet a fenti terület is.  

Huszár Gábor az ingatlan megszerzése érdekében kéréssel fordult V. Németh Zsolt 

országgyűlési képviselőhöz, aki egyeztetve az illetékes Agrárminisztérium helyettes 

államtitkárával a 2. sz. mellékletben található levélben két lehetőséget ajánlott fel az ingatlan 

megvásárlására nyilvános pályáztatás nélkül. Az egyik a piaci áron történő vétel, a másik 

pedig egy vagyonkezelésbe adás. 

Az általa iránymutatásként adott jogszabályi hivatkozások adásvétel esetén: 

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv) 21.§. (3a) bekezdése. 

(3a) Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével köthető adásvételi szerződés 

olyan földrészletre, amely 

a) a kisajátításról szóló törvényben meghatározott közérdekű célok, vagy - 

amennyiben a közérdekű célt az érintett földrészlet vonatkozásában a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánító kormányrendelet 

megjelöli - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához 

szükséges; 

 
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c pontja: 

2. § Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti 

esetekben, az alábbi közérdekű célokra lehetséges:
 
 

c) terület- és településrendezés; 

 



Annak érdekében, hogy a terület ne kerüljön pályáztatásra, hanem annak megszerzése 

elindulhasson, javasoljuk első lépésként a fenti jogszabályok alapján történő ingatlanvásárlás 

kezdeményezését.  

 

Határozati javaslat 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 

ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

megnevezésű, ingatlan megvásárlását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 

törvény  21.§. (3a) bekezdése és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontja 

alapján „terület- és településrendezés” céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárásra, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. július 3. 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

 



Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg1074/4 hrsz. Vincze Csaba kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. július 09-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1074/4 

hrsz-ú, 738 m
2

 területű, kivett közterület megnevezésű belterületi ingatlan. Az ingatlan a 

Mártírok útján található.(térkép 1. sz. melléklet) 

 

Vincze Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó, mint a 

9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 5/A. sz. alatti, 1074/1 hrsz-ú ingtalan (Rézi pizzéria) 

tulajdonosa a mellékelt kérelemmel (2.sz. melléklet) fordult az Önkormányzathoz, melyben a 

pizzéria előtti, mellékelt helyszínrajzon (3.sz. melléklet) jelölt 1074/4 hrsz-ú közterület 114 

m2-es területrészét szeretné megvásárolni. A megosztással értékesítéssel járó egyéb 

költségeket is vállalná. 

A közterület ezen részén az étterem terasza és a körülötte lévő dísznövények illetve füves rész 

található.  

 

Az érintett rész „közterület” besorolású, amely alapján forgalomképtelen vagyonkörbe 

tartozik. Törvény alapján forgalomképtelenné minősített ingatlanok forgalomképtelen 

jellegüket mindaddig megtartják, ameddig a forgalomképtelenséget előíró törvényt nem 

módosítják, vagy az önkormányzat az ingatlanjelleget településrendezési eszközökkel meg 

nem változtatja. 

Ha a rendezési terv szerint a közterület egy része közterületi jellegének megszűntetése és 

üzleti vagyonkörbe (forgalomképes vagyonkörbe) való átsorolása válik indokolttá, akkor 

annak kimondására a Képviselő-testület jogosult. Ez akkor történhet így, ha egy ingatlanrész 

tényleges funkciója nem önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom 

gyakorlását szolgálja és elhelyezkedése olyan, hogy a terület átminősítése és forgalomképes 

vagyonként való további működtetése lehetséges.  

 

Tehát a törzsvagyoni körből ilyen indokok alapján bizonyos területrészek kikerülhetnek. Ez a 

területrész évek óta a Rézi Pizzéria néven működő vendéglátóhely terasza, ami a járdakánt 

használt közterülettől fizikailag is le van választva – tehát egy olyan közterület, amit csak a 

vendéglátó egység használ.  

 

A Kiss Gábor városi főépítésszel és Lantos Andrea település-rendezési ügyintézővel történő 

egyeztetés szerint a rendezési terv lehetőséget ad ezen területrész forgalomképtelen 

vagyonkörből való kivételére. (rendezési terv 4. sz. melléklet) 

Amennyiben a Testület támogatja az értékesítést, az ingatlant meg kell osztani, s az 

értékesítésre kerülő részt a forgalomképtelen vagyonkörből ki kell venni, s a forgalomképes 

vagyonkörbe helyezni. 

Az ingatlanrész értékesítésének a forgalomképessé alakítást követően nincs akadálya, a terület 

alatt közművezetékek (elektromos áram, gáz, távközlés) húzódnak. (vezeték szolgalmi joggal 

terhelt.) 

 

Amennyiben az ingatlanrészt nem értékesítjük, úgy a terület marad a közterület része, s a 

terasz használatáért közterület használati díjat kell fizetni. 



 Vagyonrendeletünk értelmében a képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében független 

forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, 

hogy a szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú, 738 m
2

 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 

arányban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból a 3. sz. mellékletben található 

térképvázlaton ferde vonalazással jelölt 114 m
2
-es területrész kiméretésre és értékesítésre 

kerüljön, hozzájárul az ingatlan megosztásához.  

Az ingatlanrész eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vincze Csaba 9970 

Szentgotthárd, Honvéd u. 11. kérelmét nem támogatja, a szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú, 738 

m
2

 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában 

álló ingatlanból a kérelemben megjelölt területrészt nem értékesíti. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. június 30.              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem:   

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



1. sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 



3.sz. melléklet: 



4.sz. melléklet: 

 



 

Tárgy: Ingatlanértékesítés, szentgotthárdi 0864/16 hrsz.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 07. 09-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármester V/27/2020 számú határozata alapján elrendelte – Hompasz Miklós 

Szentgotthárd, Zsidai u. 32/A. szám alatti lakos kezdeményezésére - a szentgotthárdi 

0864/16 hrsz-ú, 6432 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlanban lévő ½ Önkormányzat 

tulajdoni részarány értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos módon. 

 

Az értékesítés feltételei: 

Az ingatlanrész vételára: 3.618.000.-Ft 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2020. június 2. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 

az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2020. 06. 15. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli.  

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 napon belül. 

A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül 

kell megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú 

bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 

jognyilatkozat nem érkezett. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 

ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

A hirdetményt megjelentettük, a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, s a megadott 

határidőig pályázat nem érkezett.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0864/16 hrsz-ú, 

6432 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlanban lévő ½ Önkormányzat tulajdoni részarányt 

pályázat hiányában nem értékesíti.   



 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. június 26. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg2766, 2765 hrsz. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. július 09-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Város Polgármestere a V/37/2020. sz. határozatával az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, és az 58/540 arányú tulajdonát képező szentgotthárdi 2765 

hrsz-ú 1186 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokat 

értékesítésre kijelölte. Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. Az ingatlanok megvételét Gaál Györgyné 9970 Szentgotthárd, 

Máriaújfalui u. 111. sz. alatti lakos kezdeményezte. 

Az ingatlanok Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen találhatók a Parkerdő utcától nem 

messze. 

(helyszínrajz 2. sz. melléklet) 

 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (4-5. sz. melléklet), amely szerint 

az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték:  

- 2766 hrsz-ú, 112 m2 (1/1 tul r.) területű ingatlan: 47.712.-Ft, (426.-Ft/m2) az értékbecslés 

költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 77.712.-Ft.  

- 2765 hrsz-ú, 1186 m2 területű ingatlanban lévő 58/540 tul. rész, 127 m2 vételára 58.852.-Ft 

az értékbecslés költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 

88.852.-Ft. 

Az önkormányzat a jelen esetben  az értékbecsült értéket meghaladó vételárat is 

meghatározhat amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. 

Javasoljuk az ingatlanokat legalább 1000.-Ft/m2 áron meghirdetni.  

Ami alapján a 2766 hrsz-ú ingatlan vételára 112.000.-Ft,  

2765 hrsz-ú, ingatlanban lévő 58/540 tul. rész, 127 m2. vételára 127.000.-Ft. 
Az ingatlan kataszterben az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke:  

2766 hrsz: 28.000.-Ft  

2765 hrsz: 32.000.-Ft 

 

Vagyonrendeletünk szerint: 

 12. § [A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor] 

(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 

könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) a vagyon piaci értékének 

meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. 

Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy általában az előbbi értéket kell alapul venni az 

értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

Tehát a könyv szerinti érték alatt nem lehet értékesíteni az ingatlant, az összegtől  felfelé a 

Képviselő-testület természetesen eltérhet. 



 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 

 

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 elővásárlási joggal kapcsolatosan nyilatkozatot nem kell kérni. 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény: 

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak 

a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 

amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb)első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 

véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 

hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy 

beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű 

bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 

kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 

magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 

megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 

m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 

(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

 

Építéshatósági állásfoglalás: A jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható, ami 

alapján a telek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, és az szentgotthárdi 2765 hrsz-ú 1186 m2  területű, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanban lévő 58/540 tulajdoni részarányát Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár:  

Szentgotthárd 2766 hrsz-ú, 112 m2 területű ingatlan ............................-Ft, mely Áfa 

mentes.  



Szentgotthárd, 2765 hrsz-ú 1186 m2  területű ingatlan 58/540 tulajdoni részarány: 

............................-Ft, mely Áfa mentes. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.07.31. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. június 26.              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem :   

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



 

1.sz. melléklet: 

A szentgotthárdi 2766, 2765  hrsz-ú, kivett beépítetlen terület ingatlan értékesítésének 

feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 



2.sz. melléklet: 



3.sz. melléklet:



4.sz. melléklet: 

 



 









5.sz. melléklet: 

  





 





 



Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Széchenyi u. 18.     
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 07. 09-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A polgármester V/38/2020 számú határozata alapján elrendelte – Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 18. sz. alatti,  1264 hrsz-ú, 437 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű belterületi ingatlan értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos módon. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1264 

hrsz-ú, 437 m
2

 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 4. sz. 

melléklet). 

A lakóházban jelenleg 3 lakás található, 2 db. a földszinten, egy pedig alagsori. A földszinti 

lakások több éve üresen állnak, az alagsoriban Kolompár Péter és családja lakik, akik 

várhatóan, belátható időn belül átköltöztetésre kerülnek egy másik lakásba a Május 1. u. 2. 

szám alá.  

Korábban felmerült a lakóház teljes felújítása, átépítése mely során 4 db kisebb méretű lakás 

került volna kialakításra – erre pályázati lehetőség is látszott egy időben, csak azon végül nem 

lehetett elindulni. Ezt az akkori elképzelések szerint a SZET Szentgotthárdi Kft végezte 

volna.  

A lakóházban lévő lakások teljesen lepusztult állapotban vannak, padozat, vakolat, gépészet 

teljesen elhasználódott, hiányos. Az épület összességében is nagyon leromlott állapotú, külső 

és belső falak felvizesedtek, salétromosak tetőszerkezete is teljes cserére szorul. Az 

épületszerkezetek elhasználódtak, lakóépületként történő hasznosítása jelentős összegeket 

emésztene fel –melyre anyagi erőforrással nem rendelkezünk-, ezért felvetődött annak 

gondolata, hogy az ingatlant értékesíteni kellene, s a befolyt összeget bérlakások felújítására 

kell fordítani, mely lakásokat pedig piaci alapon lehet bérbe adni. Továbbá az ingatlan udvara 

jelenleg magánterületen keresztül közelíthető meg, illetve gyalogosan a lépcsőházon 

keresztül. A telek szélessége egybeesik a lakóház szélességével, ami a hasznosíthatóságot 

eléggé korlátozza. 

Az utóbbi években törekedtünk arra, hogy a megüresedett, jobb állapotú összkomfortos és 

komfortos lakások is piaci alapon kerüljenek bérbeadásra. A 232 db bérlakásból jelenleg 35 

db lakás van piaci alapon bérbe adva, ami még alacsony aránynak mondható, több mint 10 év 

kellett ahhoz is, hogy ezen a területen a nulláról indulva eddig el tudjunk jutni. E lakások 

száma azóta fokozatosan növekszik.   

 

A Vagyonrendeletünk értelmében a  belterületi ingatlanok esetében független forgalmi 

értékbecslést  készítettünk, melyet a Mohl Kft-vel elkészíttettük (5.sz. melléklet). Az 

értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 14.629.314.-Ft, az értékbecslés költségétét 

(30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 14.659.314.-Ft. 

(javasoljuk a felfele történő kerekítést) 
Az értékbecslés szerint is elbontásra javasolt lenne az épület,  

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 4.246.000.-Ft 

 



Az értékesítés feltételei: 

Vételár: 14.700.000,- Ft, mely áfa mentes. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.06.30. 

A pályázatokat konkrét és pontos forintösszeg megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénz 

(1.470.000,- Ft) fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar államot 

elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló 

értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő 

bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon 

belül. 

A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a 

Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje folyamatosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Képviselő-testületi ülés lesz.  

 

A kiírásunkra vételi ajánlat nem érkezett 

 

Bár a megadott határidőig pályázat nem érkezett, viszont a Lamandert Kft-től érkezett egy 

ajánlat: 

Lampert Miklós a Lamandert Kft. ügyvezetője kérelemmel/ajánlattal fordult az 

Önkormányzathoz, melyben az ingatlant ugyan nem kívánja megvásárolni, hanem az épületet 

teljesen felújítaná, lakásokat alakítana ki, s cserébe egy lakást az Önkormányzat tulajdonába 

adnának. 

Hasonló konstrukció lenne, mint a József A. u. 30. szám alatt az ÉPBEST KFT-vel. 

 

Az épület felújításával a fent említett okok miatt anyagi eszközeink hiányában nem 

gondolkodtunk  arra pedig, hogy ezt az épületet felújításra hirdessük meg nem gondoltunk. Az 

utóbbi időben a hasonló konstrukcióban elképzelt felújításaink illetve telkeinkre elképzelt 

építkezések tapasztalatai egyelőre nem a legjobbak. 

  



Vagyonrendeletünk a vagyon értékesítésére meghatározott feltételek fennállta esetén ír elő 

meghirdetési kötelezettséget. Ez a megoldás nem elidegenítés lenne, hanem egyfajta 

ingatlanfejlesztés, hiszen az ingatlan tulajdonosa a ráépítés befejezéséig az önkormányzat 

marad, a felújított társasházban pedig szintén tulajdonosa lesz az önkormányzat a jelenlegi 

ingatlan értékével minimum azonos, vagy akár nagyobb értékű lakásnak. A vagyon 

elidegenítése esetén 25millió Ft-os értékhatár az, amely alatt a meghirdetés a helyben 

szokásos módon, felette ennél szélesebb körben kell meghirdetni.  

 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 

részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület 

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint 

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 
meg. 
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 
millió ft!!!) 
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés 
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés 
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
… 
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet. 



 

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. 

A Magyar Államot képviselő szervezettől adás-vétel esetén elővásárlási jogról nyilatkozatot 

kell kérni a szerződéskötés létrejöttét követően.  

 

A Széchenyi u. 10. sz. alatti, 1272 hrsz-ú, 906 m2-es területű ingatlan hasznosításánál hasonló 

konstrukciót indítottunk el 2018-ban. Ott az épület teljes elbontására gondolt a vállalkozó, itt 

viszont az épület teljes felújítása érdekelné. (Véleményünk szerint az épület állapotára, 

tekintettel ez kérdéses, hogy mi hozható ki belőle s a telek sajátos megközelítése és mérete is 

nem a legkedvezőbb....) Az értékbecslésben a telek értéke ~7.701.000.-Ft, az épület ~ 

6.958.000.-Ft-ot képvisel.  

Piaci értéken nézve egy új 

40 m2 –es lakás 400-450.000.-Ft/m2 piaci árral számolva 16 – 18 M.-Ft. 

50 m2 –es lakás 400-450.000.-Ft/m2 piaci árral számolva 20 – 22,5 M.-Ft. 

A teljesen felújított lakás értéke, ennél valamivel olcsóbb lehet. Továbbá nem ismerjük még, a 

vállalkozó által elképzelt teljes felújítás paramétereit..(marad komfortos, vagy összkomfortos 

lesz) A lakóházban jelenleg 3 lakás található, 2 db a földszinten 82 és 73 m2, egy pedig 

alagsori, ami 52 m2 területű. 

Összességében valószínűleg helyesen járunk el, ha egy ilyen lakásnagyságot jelölünk meg 

ellentételezésként.  

Az ingatlan hasznosításra szóló kiírás a 2.sz. mellékletben található.  

A fenti kérelem alapján javasoljuk az eladás mellett az ingatlan hasznosításának hirdetését is 

egyidejűleg. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti,  1264 hrsz-ú, 437 m
2
 területű, 

kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlant Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a meghirdeti eladásra vagy felújításra  

 

A) Az értékesítés feltételei 

Vételár: 14.700.000,- Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.08.30. 

A pályázatokat konkrét és pontos  összeg (forint) megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összegű  bánatpénz  

(1.470.000.- Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 



 

B.) A felújítás feltételei:  

Az  Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti,  

1264 hrsz-ú, 437 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlanon 

lévő épület elbontása, majd a területen új társasház  felépítése, vagy a meglévő lakóház 

felújítása, átépítése. 

A hasznosításra feltételei az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és a 3. sz. 

mellékletben található beépítésre, átépítésre vonatkozó Megállapodás tervezetében 

részletezettek alapján. Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van 

lehetőség. A meghirdetésre a 25 millió Ft-os vagyoni értéket meg nem haladó 

vagyonértékesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. július 2 

   

            

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

A Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a szerint a magyar 

államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az 

erről szóló értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes 

ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon 

belül. 

A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a 

Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje folyamtosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Képviselő – testületi ülés lesz.  

 



2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 

18. sz. alatti,  1264 hrsz-ú, 437 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű 

belterületi ingatlan fejlesztéséhez vállalkozót keres. 

A vállalkozó feladata: a Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. szám alatti lakóház saját költségén 

történő átépítése, felújítása vagy elbontása és az üres telekre társasház építése.   

Az ingatlanban ellentételezéseként a társasház elkészültét követően az Önkormányzat 

tulajdonába kerül a társasházban összesen min. …….. m2 alapterületű és min. … 

db. önálló, a társasházban lévő többi lakással azonos komfortfokozatú lakás. 
Bontás esetén a vállalkozó az épületek elbontása és az elbontott anyag elszállítása után jogot 

szerez arra, hogy az ingatlanra ráépítési szerződéssel társasházat építsen fel a hatályos 

szabályozási tervek előírásainak megfelelően. A terveket a pályázó saját költségén köteles 

elkészíttetni és azokat engedélyeztetni.  

VAGY 

azzal, hogy a meglévő lakóházat felújítja, átalakítja, s tárasházat alakítja, a felújítűsra, 

átépítésre fordított költségeinek ellentételezésére a társasházban kialakuló lakások egy 

részének tulajdonjogát szerzi meg. .  

A beruházást legkésőbb 2021. 12. 31-ig meg kell valósítani.  

Pályázatok beérkezési határideje: 2020. 08.30.  

A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás - darabszám - megjelölésével fogadjuk el. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2020. szeptemberi testületi ülés. 

Több pályázó esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki 

pályázati kiírásban legnagyobb alapterületű és a legtöbb lakást biztosítja a kiírt 

minimum feltételeket figyelembe véve. Azonos lakásszám esetén a nagyobb alapterületet 

felajánló pályázó kap lehetőséget.  

Az Önkormányzat a hasznosítási ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatban a pályázó nem nyilatkozik a pályázati kirásban 

meghatározott kérdésekben számszerűsítve, pontos számokat megadva a jelenlegi 

társasházban tulajdonnal rendelkezőknek biztosítandó lakások számáról, alapterületéről.  

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. 

Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt 

minimum feltételeket. 

A megkötendő szerződések: Keretszerződés, ami tartalmazza a Szerződő Felek vállalásait; 

majd a jogerős építési engedélyek ismeretében ráépítési szerződés megkötése és társasház 

alapító okirat aláírása. 

 



3.sz. melléklet: 

Megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata – (székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. - 

képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,  

másrészről 

cégnév …………………., cégjegyzékszáma: …………………, adószáma: ……………. 

statisztikai szám: ………………….. képviseletében eljár: ……………), mint Vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Előzmények: 

 

1.1.) Az Önkormányzat a Képviselő-testület ……… számú határozata alapján az 

Önkormányzat 1/1tulajdni arányban tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. 

alatti,  1264 hrsz-ú, 437 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi 

ingatlan (továbbiakban: ingatlan) hasznosításra, beépítésre meghirdette. Az ingatlanon 

kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van lehetőség.  

 

1.2.) A felhívásra a Vállalkozó is pályázatot nyújtott be, s a beérkezett pályázatok közül a 

Képviselő-testület a ……………. számú határozata alapján a Vállalkozó pályázatát hirdette 

ki nyertesként. A jelen megállapodás a Képviselő-testület döntésének szerződésbe foglalását 

jelenti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy az Önkormányzat által elfogadott ajánlatát fenntartja.   

 

1.3.) Vállalkozó a …………………… Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság 

tevékenységi körei között szerepel az 1.) pontban említett vállalások ellátásához szükséges 

tevékenységi kör.  

 

2.)Vállalások: 

 

2.1.) A projekt tartalma: 

 

2.1.1.) A Vállalkozó az 1.1.) pontban körülírt Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon 

minimálisan ……..db lakást tartalmazó korszerű, energiatakarékos lakóházat épít.  

2.1.2.) A Vállalkozó az ingatlan beépítésére/felújításra engedélyes tervdokumentációt készít 

2.1.3.) A jogerős építési engedély alapján a Vállalkozó és az Önkormányzat közt az ingatlan 

beépítése érdekében ráépítési szerződést köt.  

2.1.4.) Az épület lebontása és azon új lakóház építése esetén: Az elkészített lakásokból azok 

elkészülte után a Vállalkozó az ajánlatában szereplő és a Képviselő – testület által elfogadott 

-  ….. db összesen legalább ….… m2 hasznos alapterületű lakást ad át az Önkormányzat 

tulajdonába. 

Az épület felújítása esetén:  

A felújítás után kialakuló lakásokból azok elkészülte után a Szerződő Felek elszámolnak 

egymással: a Vállalkozó az ajánlatában szereplő és a Képviselő – testület által elfogadott -  

….. db összesen legalább ….… m2 hasznos alapterületű lakást ad át az Önkormányzat 

tulajdonába 

 

2.2.) A projekt megvalósítása érdekében teendő lépések (ütemezés): 



- Az Önkormányzat a beruházás tervezéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad 

- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, majd a jogerős építési engedély 

alapján a Szerződő Felek az ingatlanra a 2.1.4.) pont szerint szerződést kötnek, így az 

Önkormányzat és a Vállalkozó között az ingatlanon osztatlan közös tulajdon keletkezik.  

- A beruházás elkészülte, használatba vétele után a használatbavételi engedély jogerőre 

emelkedését követően a területen az osztatlan közös tulajdon megszűnik, helyette társasház 

alapító okirat készül, melynek alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül …. db összesen 

….m2 hasznos alapterületű lakás, a többi, minimálisan …. db. lakás tulajdonosa a Vállalkozó 

lesz.  

- A Vállalkozó vállalja, hogy a beruházást ……………………-ig megvalósítja, a lakások 

műszaki átadását ezen határidőig elvégzi a ….. db. lakást az Önkormányzat részére birtokba 

bocsátja. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a beruházás 

megvalósítására vállalt határidőt – az időjárási viszonyok, vis maior, továbbá a Vállalkozó 

hibáján kívül álló egyéb okok miatt – nem tudja tartani, az esetben szerződő felek a 

beruházás határidejét közös megegyezéssel meghosszabbítják. 

 

2.3.) Az ingatlan terhelése: 

- Az ingatlan jelen pillanatban per-teher- és igénymentes. Amennyiben a Vállalkozó a 2.1.4.) 

pont szerinti szerződés megkötését követően a saját tulajdoni illetőségét megterheli, ebben az 

esetben a társasházzá alakítás után a terhelést kizárólagosan a Vállalkozó tulajdonába kerülő 

ingatlanokra lehet átjegyezni. 

 

3.) Biztosítékok 

 

3.1.) -  A Szerződő Felek arra az esetre, ha a Vállalkozó a vállalását nem teljesíti: nem- vagy 

nem határidőre építi fel az épületet, a Vállalkozó az önkormányzat felszólítására köteles 

megfizetni a 2.1.4. pont szerinti ellenértékét, melynek mértéke Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott bruttó 14.700.000.-Ft /azaz: 

bruttó Tizennégymillió-hétszázezer forint/ Ebben az esetben az ellenértéket a megfizetésre 

felszólító levél átvételét követő 15 napon belül meg kell fizetni. Ezt követően az ingatlan 

egésze a Vállalkozó tulajdonába kerül. 

 

3.2.) - Amennyiben a Vállalkozó a 3.1.) szerinti összeget nem fizeti meg, az Önkormányzat 

jogosult lesz az ingatlan és az addig rajta lévő építmények, épületek értékesítésére azzal hogy 

az így befolyó vételárból a 3.1.) szerinti összeg az Önkormányzatot illeti meg.   

 

3.3.) Amennyiben a Vállalkozó a 3.1.) szerinti összeget nem fizeti meg, az Önkormányzat 

dönthet úgy is, hogy a 3.2.) pontban írottak helyett az e Megállapodás szerinti Vállalkozó 

helyébe másik vállalkozást léptet, amely másik vállalkozás a beruházást befejezi. Ez esetben 

a Vállalkozónak az általa e projekt kapcsán keletkezett és igazolt költségeit a belépő 

Vállalkozás köteles a beruházásba való belépéstől számított 15 napon belül megfizetni, majd 

a 2.1.4.) szerinti lakásokat az Önkormányzat részére átadja, a többi lakást értékesíti vagy 

hasznosítja. 

 

3.4.) A Szerződő felek a jelen Megállapodás 3.2) illetve 3.3.) pontját a PTK szerinti 

meghatalmazásnak tekintik, melyben a 3.2.) pont vonatkozásában a Vállalkozó 

meghatalmazza az Önkormányzatot, hogy helyette és nevében az ingatlant értékesítse, a 

szerződést aláírja és a vételárat átvegye. A 3.3.) pont vonatkozásában a Vállalkozó 

meghatalmazza az Önkormányzatot, hogy az e megállapodás szerinti beruházás befejezésére 



másik vállalkozóval kössön megállapodást és az így megbízott új vállalkozás a Vállalkozó 

helyébe lépjen. 

 

4.) A szerződés megszűnése 

 

4.1.) Ez a szerződés rendkívüli felmondással szüntethető meg a következő esetekben: 

4.1.1.) A rendkívüli felmondás csak a Vállalkozó súlyos szerződésszegésével, csak írásban, 

az okok pontos és részletes megjelölésével postai úton küldött levélben történhet. Súlyos 

szerződésszegés:  

- a vállalt határidőig a Vállalkozó a műszaki átadást a 2.2.) pontban írtak 

figyelembevételével, a Vállalkozónak felróható okból nem bonyolítja le, 

- a szerződésben írottak ellenére a Vállalkozó nem adja át az Önkormányzat részére az e 

szerződés szerinti számú és méretű lakást,  

- a kialakított lakás nem, felel meg a lakásokra vonatkozó előírásoknak.  

 

4.1.2.) Rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó köteles a 3.1.) szerinti ingatlanérték 15 

napon belül történő megfizetésére.  A Vállalkozó  tudomásul veszi, hogy meg nem fizetése 

esetén ezen összeg tőle bírósági úton is kikényszeríthető.  

 

5.) Elszámolás 

 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az ingatlanon történő beruházás, 

és a majdani ráépítési szerződésben rögzített tulajdoni hányadára tekintettel  a …. db. lakás 

megépítésének ellenértékét az Önkormányzattól semmilyen jogcímen sem követelheti, 

bármilyen jogcímen esetlegesen felmerülő követeléseiről ezennel lemond. Tudomásul veszi, 

hogy lehetőséget kapott a város központi részén egy önkormányzati ingatlanon egy 

beruházás végzésére.  

 

Záró rendelkezések 

 

6.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez megtett 

jognyilatkozatuk harmadik személy vagy szerv további jóváhagyását nem igényli. 

7.)A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amiről ebben a szerződésben külön nem 

rendelkeztek, a Polgári törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

8.) Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentgotthárd, 2020…….. 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                              . 

       Huszár Gábor polgármester       beruházó 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 



4.sz. melléklet: 

 
5.sz. melléklet: 



 



   



 



 



 



 



 



 



  

 



Tárgy: Gotthárd-Therm Kft 2019. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. július 09-i  rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rend. 2.§ (1) bekezdése értelmében a  gazdasági társaságoknak  

lehetőségük van arra, hogy a 2019.évről készített éves beszámolójukat május 31. helyett 

szeptember 30-ig készítsék el, tegyék közzé. A Gotthárd-Therm Kft  beszámolóját határidőre 

elkészítette, benyújtotta a tulajdonos felé elfogadásra. 

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben 

a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette 

az 1. számú melléklet szerinti 2019. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a  

Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben és üzleti 

jelentésében tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot 2019. évi gazdálkodásáról. 

A kiegészítő melléklet kitért egyes mérlegtételek értékelési szabályaira és részletesen is 

bemutatta azok alakulását. 

A saját tőke alakulására is több tényező hatott. A tulajdonos döntése alapján 2019. évben a 

működés finanszírozásához átadott kölcsönből 100 eFt-tal a jegyzett tőkét emelte, 967 555 

ezer Ft-ot tőketartalékba helyezett, a saját tőke megfelelősség rendezése céljából. A 2018. évi 

adózott eredmény átvezetésre került eredménytartalékba. A saját tőke pozitív, ugyanakkor 

nem éri el a törvény szerint előírt mértéket, ami pályázatnál, hitel felvételnél akadály lehet. 

 

Tőkerendezési kötelezettség nem áll fenn, mert az előírás az, ha egymást követő két üzleti 

évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett 

tőkét a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges 

saját tőke biztosításáról gondoskodni. 2019. év az első üzleti év, hisz 2018-ban rendezésre 

került a tőke. 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek az MKB Bank Zrt által jegyzett 2 375 000 ezer Ft-ból egy 

éven túli (2021-től esedékes) fennmaradó tőketartozás összegét tartalmazza, ami 1 875 300 

ezer Ft. 

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel az MKB hitel 2020. évre esedékes 

törlesztőrészlete 249 850 ezer Ft-al.  



 

 

2019. évben a gazdálkodási adatok tovább javultak, az eredménykimutatás szerint az előző 

évhez képest. 

Az értékcsökkenés nélküli üzemi eredmény 9 027 ezer Ft nyereség, mely jelzi azt, hogy a 

Fürdő képes a napi működést finanszírozni, továbbá ingatlanbővítést, eszközcseréket és a 

szükséges karbantartásokat is képes önerőből finanszírozni. 

 

Az üzleti jelentés természetes mutatókon keresztül is bemutatja a Fürdő gazdálkodását. A 

nettó árbevétel alakulásáról elmondható, hogy a Fürdő működése eddigi legmagasabb 

bevételét érte el, az üzemi veszteség évről évre csökken. 

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra 

javasolja a Kft. 2019. évi beszámolóját.  

 

A Felügyelő bizottság a 2019. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben  

2 888 146 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, -68 637 eFt adózott  eredménnyel (veszteség) a 

maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

A Gotthárd-Therm Kft mérlegadatainak megismerése időpontjában már a  vészhelyzet miatti 

bezárás és intézkedések megtörténtek, ami nagy mértékben akadályozza a vállalkozás 

folytatásának elvét, 2020. év vonatkozásában bevételelmaradás várható. 

 

Tőkerendezési kötelezettség nem áll fenn, viszont megfontolandó, mivel a vészhelyzet okozta 

leállás likviditási problémákhoz vezetett. A Gotthárd-Therm Kft folyamatosan figyelemmel 

kíséri milyen lehetőségek (hitelfelvétel, munkabér támogatás..) állank rendelkezésre a fürdőt 

illetően, amelyekkel élni is kíván a folytatás érdekében. Pályázatnál, hitel felvételnél akadály 

lehet, hogy a saját tőke nem éri el a törvény szerinti mértéket. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2019. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.888.146 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, 

és egyben hozzájárul a 2019. évi 68.637 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő 

évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2020. május 31. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 


