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2020. június 9-i polgármesteri döntés 

előterjesztései 



Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva 

tartása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

fenntartóhoz (lásd: 1. sz. melléklet).  

 

A könyvtárban és a múzeumban – amint azt a jogszabályok megengedik – az alábbiak 

szerint tennék lehetővé nyáron (augusztus 31-ig) a kölcsönzést és a múzeumlátogatás.  

 

A könyvtárban a júniusra tervezett olvasótábor, illetve a rábafüzesi fiókkönyvtárban július 

elejére tervezett német ifjúsági tábor elmarad. 

 

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA: 

 

A felnőtt részleg nyári nyitva tartása az alábbiak szerint alakul hétfőtől péntekig 8.30-tól 

12.00-ig és 13.00 órától 17.30-ig. A látogatók még korlátozott mértékben vehetik igénybe a 

szolgáltatásokat, melyet a csatolt melléklet részletez.  

Folyóirat-olvasó és médiatár hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.00-ig lesz 

nyitva.  

A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása hétköznap 8.30-tól 12.00-ig és 13.00-tól 17.00-ig 

módosul.  

Július, augusztus hónapban - az elmúlt évek tapasztalatai alapján - szombati napokon a 

könyvtár kisszámú látogatottsága miatt a kölcsönzés szünetel. Internethasználatra és helyben 

olvasásra, játékra nincs, vagy korlátozott mértékben van lehetőség. A déli zárva tartás alatt 

minden részlegben fertőtlenítés történik. 

 

Fiókkönyvtárak 2020. július 1-jétől augusztus 31-ig: 

Rábatótfalu: kedd 17.00-18.00 óra 

Farkasfa: csütörtök 17.00-18.00 óra 

Rábafüzes: péntek 17.00-18.00 óra lesznek nyitva. 

 

A MÚZEUM újranyitása után hétfőtől péntekig, 10.00 és 15.00 óra között lesz nyitva. 

Csoportok fogadására és foglalkozások tartására nem lesz lehetőség. 

 

A múzeum és a könyvtár minden részlege a nyár folyamán folyamatosan nyitva tart. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 



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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

nyári nyitva tartását - amint az a központi előírások ezt lehetővé teszik - az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint 

hagyja jóvá:  

- a múzeum és a könyvtár minden részlege a nyár folyamán folyamatosan nyitva tart, 

- a felnőtt részleg hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.30-ig, a 

folyóirat-olvasó és médiatár hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 

17.00-ig, a gyermekkönyvtár hétfőtől-péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00-tól 17.00-

ig lesz nyitva, 

- a múzeum hétfőtől szombatig 10 – 15 óráig lesz nyitva. 

Egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az olvasókat a nyitva tartás módosításáról – a 

központi jóváhagyást követően - tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2020. június 08. 

                  Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 380-113 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

A könyvtár és a múzeum látogatása 

 

Szentgotthárd Város Polgármestere 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A könyvtárban és a múzeumban – amint azt a jogszabályok megengedik – lehetővé tesszük a 

kölcsönzést és a múzeumlátogatást a megfelelő szabályok betartásával. 

 

A Móra Könyvtárban a júniusra tervezett olvasótábor, illetve a rábafüzesi fiókkönyvtárba 

július elejére tervezett német ifjúsági tábor elmarad. 

 

Az újranyitást a következőképpen tervezzük 2020. augusztus 31-ig: 

 

Felnőtt részleg: hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.30-ig 

Szolgáltatások: 

- dokumentumok kölcsönzése (könyv) 

- nyomtatás 

- szkennelés 

- fénymásolás 

- faxolás 

- továbbra is e-mailen és telefonon történő kérések teljesítése 

A kölcsönzési határidő 4 hét.  

Helyben olvasásra nincs lehetőség. 

Az internet teremben egy gépen használható a katalógus és az internet (korlátozott ideig), 

saját nyomtatásra is van lehetőség. 

 

Folyóirat-olvasó és médiatár: hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.00-ig 

Szolgáltatások: 

- dokumentumok kölcsönzése (folyóirat, CD, DVD) 

Helyben használatra nincs lehetőség. 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/


 

Gyermekkönyvtár: hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 16.30-ig 

Szolgáltatások: 

- dokumentumok kölcsönzése (könyv, diafilm) 

- válogatás a polcok között 

Internethasználatra és helyben olvasásra, játékra nincs lehetőség. 

 

Fiókkönyvtárak 2020. július 1-jétől augusztus 31-ig: 

 

Rábatótfalu: kedd 17.00-18.00 óra 

Farkasfa: csütörtök 17.00-18.00 óra 

Rábafüzes: péntek 17.00-18.00 óra 

 

A maszkviselést kötelezővé tesszük (kivéve a 10 év alatti gyermekek számára). 

A mosdók, WC-k használatára nincs lehetőség. 

A kézfertőtlenítést az olvasóknak kötelezővé tesszük.  

A déli zárva tartás alatt minden részlegben fertőtlenítés történik. 

A részlegekben egyidőben meghatározott létszámban tartózkodhatnak olvasók. 

 

Pável Ágoston Múzeum 

A múzeum újranyitása hétfőtől péntekig 10.00 és 15.00 óra között. 

Csoportok fogadására és foglalkozások tartására nincs lehetőség. 

A látogatóknak kötelező a maszk és a kézfertőtlenítő használata. 

 

A nyár folyamán sem a könyvtár, sem a múzeum nem zár be. 

 

Kérem, a tervezett újranyitási tervet szíveskedjék jóváhagyni. 

 

Szentgotthárd, 2020. június 7. 

 

 

Köszönettel: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Helyi közgyűjtemények rendszerének áttekintése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

     Szentgotthárd helyi kulturális értékek szempontjából is érdekes település. Vannak komoly 

történelmi értékeink, ipartörténeti- várostörténeti- és vallási értékeink és nagyon fontosak a 

nemzetiségi kultúra értékei is – hangsúlyosan két nemzetiség kultúrájáról is beszélhetünk. 

Mindezek megmutatása, hozzáférhetővé tétele fontos feladatunk. 

A helyi kulturális, - nemzetiségi és helytörténeti közgyűjtemények jelenlegi helyzetét 

áttekintve több változás, kihívás és kapcsolódó lehetőség is megfogalmazódik. Jelen 

előterjesztésben ezeket vesszük számba.  

 

ELŐZMÉNYEK 

 

     Az 1311/2012. (VIII.23.) számú Korm. hat. és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2012. 

október 08-i módosítása alapján az állami fenntartású 

megyei múzeumi szervezetek 2013. január 1-jével 

megszűntek, tagintézményeik a területileg illetékes 

települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek. Ez 

alapján a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum törvényi rendelkezések alapján 

került 2013. január 01. időponttól Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának fenntartásába. 

 

     Azt kell mondanunk így utólag is, hogy a lehető legjobbkor történt ez a változás, hiszen a 

múzeum az addigi működési rendje szerint kevésbé szolgálta a város kulturális céljait. Ezzel a 

változással végre a város saját kezébe került a közművelődés e fontos része. A Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum, mint önkormányzati fenntartású intézmény kezdte működtetni a 

múzeumot. Az önkormányzati működtetés éveiben komoly előrelépéseket tett az intézmény – 

az Önkormányzat és az intézmény beruházásai által jelentős infrastrukturális és 

tartalmi fejlesztések valósulhattak meg. Ma már a nemzetiségi gyűjtemény mellett vonzó és 

modern helytörténeti kiállításoknak és kapcsolódó rendezvényeknek, összejöveteleknek is 

otthont ad a létesítmény.  A városi értékeink és örökségünk bemutatása által a múzeum  

 

palettája színesebbé vált, a több funkciós, háromdimenziós, digitális csata-terepasztal vagy az 

ipartörténeti kiállítás kipróbálható elemei igazi látványosságként funkcionálnak, olyan 

interaktív elemekkel (pl. a „Szentgotthárdi Hadiösvény” program), amellyel maradandóan 

meg tudjuk szólítani nemcsak a turistákat, de a helyieket, ezen belül az iskolásokat is. A 

nyitva tartás is állandó jelleggel megoldódott, hiszen egész évben, hétfőtől szombatig 10 és 15 

óra között mindennap látogatható, bejelentkezés/igény esetén egyéb időben is. 

 



     Valamennyi fejlesztést, bővítést több (szlovén és német) nyelven alakítottuk ki, illetve 

a múzeum szolgáltatásai, bemutatása is minden nyelven elérhető a személyzet által – 

hasonlóan az éppen gyártás alatt lévő múzeumi katalógushoz és marketing anyagokhoz. 

      

     A fejlesztések jelentős részéhez pályázati támogatások is hozzásegítettek, a helytörténeti 

kiállításokhoz (szentgotthárdi csata, ipari kiállítás, stb.) így fenntartási kötelezettségek is 

kapcsolódnak.  

     Mindezekre tekintettel az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a múzeum 

megtartását, működtetését és további fejlesztését. 

 

FELADATOK, KIHÍVÁSOK 

 

     Az elvégzett fejlesztések mellett további igények, kihívások is megfogalmazódnak, 

amelyre megoldást kell találnunk, ezek:  

- a múzeum alsó szintjén található látványraktár túlzsúfolt és felújításra szorul, 

- a Szlovén-Rábavidékről származó, meglévő, komplett kovácsműhely jelenleg 

helyhiány miatt nem bemutatható, 

- a szintén meglévő, de még soha ki nem állított, a 

Szlovén-Rábavidékről összegyűjtött tárgyak: használati 

fatárgyak, cserépedények, gyaluk, bölcsők, stb. 

bemutatására jelenleg nincs hely,   

- a szlovén-magyar művésztelep közel 20 éve alatt 

összegyűlt, értékes műalkotásainak bemutatására sem 

rendelkezünk megfelelő galéria-térrel, 

- a Honismereti Klub és Értéktár Bizottság 

aktivitásának köszönhetően már most több komplett 

helytörténeti tematikus kiállításunk áll raktáron, illetve bemutatásuk után 

továbbiak kerülnek oda (lásd: ciszter kiállítás, kaszagyár kiállítás, a szentgotthárdi 

értékek kiállítás, hamarosan az egészségügyi kiállítás, sport-kiállítás, stb.). 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

     A Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan a 

Magyar Állam tulajdona. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a 128/2019. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi 

határozatával a Magyar Állam tulajdonában, és az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása és a 

Markusovszky Egyetemi Kórház vagyonkezelésében álló 



Szentgotthárd belterület 1443 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte 

lakásgazdálkodás vagy kulturális célra. Az évek óta üresen álló, összesen 776 m2 területű, 

korábban az intézmény dolgozóinak részére szolgálati lakásként szolgáló épület hamarosan 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonába kerül - az ügy tulajdonképpen már a 

Miniszternél van és a Kormánydöntésre vár. 

 

     A kétszintes, tágas ingatlan felújítása megoldást jelenthetne a fenti problémák kezelésére 

azáltal, hogy a tekintélyes nagyságú és értékű szlovén nemzetiségi gyűjtemények 

bemutathatósága itt végre egy helyen, felújított, modern és méltó körülmények között, 

méterekre a szlovén központtól (Lipa) megvalósulhatna. Helyet kapna itt  

- az egykori, szlovén kovácsműhely,  

- a Szlovén-Rábavidékről összegyűjtött használati tárgyak,    

- a szlovén-magyar művésztelep feltorlódott és a jövőben még elkészülő műalkotásai, 

- és a múzeum látványraktárában megtalálható szlovén vonatkozású műtárgyak, 

- továbbá egyéb kulturális-gyűjteményi tartalmak, időszaki kiállítások is. 

 

     Párhuzamosan a (régi) múzeum épületében, az alsó látványraktár felújításával a 

helytörténeti kiállítások tere is bővülhetne, a raktáron álló helytörténeti kiállítási 

anyagok itt bemutatásra kerülhetnének. Mivel a „Megélt táj” című programhoz kapcsolódó 

kiállítás nehezen lenne áthelyezhető, így az a múzeum középső szintjén maradna. Ehhez is 

készültek pályázati támogatásból interaktív elemek, illetve a múzeumpedagógiai 

foglalkozások is itt zajlanak a SI-HU pályázat elemeit is felhasználva.  

 

     Amennyiben az Önkormányzat a Baross G. utcai ingatlant felajánlja a szlovén nemzetiségi 

értékek megőrzésé és elhelyezése céljára, a felújítás, kialakítás és működtetés-üzemeltetés 

vonatkozásában a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és a szlovén oldal partnersége és 

közreműködése szükséges természetesen. 

 

A KIALAKULÓ RENDSZER 

 

     A Magyarországi Németek Rábafüzesi Hianz 

Tájházban kiállított emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen átadta 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának. Az átadást 

követően - a V/32/2020. számú határozatnak megfelelően – 

a Hianz Tájház a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

telephelye lesz. A Hianz Tájház ezen a néven már ma is 

megtekinthető Rábafüzes városrészen, egy önkormányzati tulajdonú, hianz parasztházban – 

igazán eredeti környezetben, bár szakmailag az említett tulajdonjog átadásával kerül a tájház a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumhoz, mint szakmailag a működtetésre hivatott 

szervezethez. Szentgotthárd német nemzetiségi kultúrájának bemutatása ezen a módon 

oldódik meg.  



      A fenti koncepció alapján létrejövő rendszer a 

Baross G. utcai szlovén nemzetiségi kulturális 

kiállítótérrel és galériával, a német nemzetiségi Hianz 

Tájházzal, a Pável Ágoston Múzeummal és az épülő 

Időutazó Múzeummal kulturális- gyűjteményi-, 

nemzetiségi-, helytörténeti- és turisztikai oldalon 

olyan széleskörű kínálatot eredményezne 

Szentgotthárdon, amely alighanem egyedülálló. 

Méltó módon hangsúlyozná és népszerűsítené a település fekvéséből is adódó nemzetiségi 

értékeket, illetve az itt élő nemzetiségek egymáshoz való jó viszonyát és a helytörténeti 

értékeinket is. Az így létrejövő rendszer elemei között tartalmas együttműködések, kölcsönös 

kedvezmények, stb. alakíthatók ki. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a következők szerint határoz: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi kulturális, - nemzetiségi és helytörténeti 

közgyűjtemények jövőjét az előterjesztésben megfogalmazott elvi irányvonalak szerint 

alakítja ki, ennek keretében egyetért azzal, hogy a Baross G. utcai ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerülésével párhuzamosan vizsgálni kell a szlovén nemzetiségi gyűjtemények 

bemutathatósága kialakításának és üzemeltetésének lehetőségét. Erre vonatkozóan a szlovén 

nemzetiségi szervezetekkel egyeztetni szükséges.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. június 05. 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Pályázati felhívás a Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb 

vezetői beosztásának ellátására 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 
 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában működő Rendelőintézet Szentgotthárd 

igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2020. szeptember 30-án lejár. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt) 20/B §-a és az 

egészségügyi ágazatban történő végrehajtására vonatkozó 356/2008. (XII.31. ) 

Kormányrendelet  3.§-a alapján a  magasabb vezetői (intézményvezetői)  feladatok ellátására 

pályázatot kell kiírni. A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Egészségügyi 

Közlönyben, valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az intézmény vezetésére 

kiírt pályázat esetén a pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, honlapján való elsődleges 

közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. 
 

A Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelete 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy az intézményvezető képesítési 

követelményei tekintetében az egészségügyi közintézmények vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése 

érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 

rendelkezése az irányadók.  

 
1. § (1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) 

vezetésével olyan személy bízható meg, aki 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel, 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint 

c) legalább ötéves vezetői gyakorlattal 

rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a 

fenntartó felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. 

§-ban foglaltak szerint adhat felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szervvel kötött szerződés alapján nyújt egészségügyi közszolgáltatást, a felmentéshez ki kell kérni a 

közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A feltételek alól külön-külön és együttesen is adható 

felmentés. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felmentés egy személy részére egy alkalommal adható meg. Amennyiben 

gyógyintézet vezetésére olyan személy jelentkezik, aki korábban úgy kapott megbízást vagy kinevezést 

gyógyintézet vezetésére, hogy a (2) bekezdés szerinti felmentést megkapta, az kizárólag akkor bízható 

meg vagy nevezhető ki a vezetésre, ha az 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi feltételnek megfelel a 

kinevezés vagy megbízás időpontjában. 

 
7/C. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 

2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

 

Az intézményvezetői beosztás ellátása érdekében az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

pályázati felhívás közzététele szükséges. 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere  az 

előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a 

Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői)  beosztásának 

ellátására  kiírt pályázati felhívás közzétételét az Egészségügyi Közlönyben és a Kjt. 

20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi helyeken.  

 

Határidő: 2020.07.13. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere  

gondoskodjon a 356/2008. (XII.31. ) Korm. r. 4. §-a alapján felállítandó  bizottság 

létrehozásáról és  a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze a képviselő-testület 

elé. 

 

Határidő: 2020.szeptemberi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. június 8. 

 

 

                      Huszár Gábor 

                                                                                            polgármester 

 

 

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

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

a Rendelőintézet Szentgotthárd 

 

intézményvezetői (magasabb vezető)  

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 

hónap próbaidő 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 5 év  

A munkavégzés helye: Rendelőintézet Szentgotthárd 

       9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kinevezés szerinti munkaköre: szakorvos vagy egészségügyi menedzser 

Intézményvezetői feladatok: 

 felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény 

tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, 

 a járóbeteg-szakellátás szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző 

tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az 

egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és 

gazdaságos működtetésére, 

 elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti 

munkáltatói jogokat,  

 pályázatok elkészítése, benyújtása. 

 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény , az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

szóló  2003. évi LXXXIV. törvény , valamint   a  356/2008. (XII.31. ) Kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség,  

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, 

 orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, 

  mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy 2013. 

szeptember 1-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri,  vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés , 

 legalább ötéves vezetői gyakorlat, 

 a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés. 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

 a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata, 

 teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 vezetői gyakorlat igazolása, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 

 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 

(Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és 

térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:………2020 , valamint a munkakör 

megnevezését: Rendelőintézet Szentgotthárd  - intézményvezető 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020.10.01. 

  

A pályázat elbírálásának rendje:  

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31. ) Kormányrendeletben 

meghatározott bizottság véleményének kikérését követően Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) 

bekezdése alapján az előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó 

felmentést adhat.A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.30.    

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

 Egészségügyi Közlöny Szerkesztősége- 2020. júliusi szám 

 www.szentgotthard.hu   – 2020. július 13.  

 www.kozigallas.gov.hu – 2020. július13. 

 

 

 

 

http://www.szentgotthard.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/


Tárgy: Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. I/6. sz. lakás bérbeadása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

I. 

A SZET Szentgotthárdi Kft tájékoztatása szerint a 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. I/6. 

sz. alatti, 1162/A/6 hrsz-ú,  40 m
2
 alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakás leadásra kerül, 

kiutalható. 

A SZET Szentgotthárdi KFT. álláspontja szerint a lakás jobb állapotú, ezért javasoljuk a piaci 

alapon történő meghirdetése. 

II. 

A 91/2019. sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott lakáskoncepció alapján a 

Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci alapon 

kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások esetén is 

mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége.  

 

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeit  

- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, 34.§ (5) bekezdése, 

- A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/D.§-a, 

- lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a 

szabályozza. 

 

A továbbiakban bemutatjuk azokat a §-okat, amelyeket ilyen esetben figyelembe kell 

venni: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (5) bekezdése: 

„(5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebből 

származó bevételei nyereséget is tartalmazzanak.  

34.§ (4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) 

bekezdésben meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10. § és a 13. § (1) 

bekezdésének rendelkezései alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az 

épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel 

kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.  

 

10. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni  

a) az épület karbantartásáról;  

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;  

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.  

(2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel 

összefüggő - az (1) bekezdésben nem említett - egyéb kötelezettségek teljesítésére 

a felek megállapodása az irányadó.  



(3) A feleknek meg kell állapodniuk abban is, hogy a bérlő a bérbeadótól átvállalt 

kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékű lakbérmérséklésre tarthat igényt.  

 

13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek 

karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos 

költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; 

megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a 

bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának rendeletei ugyanezekről: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet: 

2. §. (2) A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb öt évi időtartamra lehet bérbe 

adni. A bérleti szerződés a piaci alapon bérbe adott lakások kivételével a feltételek 

fennállása esetén újabb 5 évre meghosszabbítható. Pályáztatás során piaci alapon 

bérbe adott lakások esetén a bérleti szerződés a megkötését követő 6 hónapon belül 

– a bérlő kezdeményezésére – még közös megegyezéssel sem szűntethető meg. 

 

2/D §: Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás:  
(1) Megüresedett, és nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan 

bérbe adott lakásokat piaci viszonyok szerint lehet bérbe adni. 

(2) A Bizottság által piaci alapon megállapított bérleti díj, a minimum bérleti díj, 

melytől a pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti díjat el nem érő pályázat 

érvénytelen. 

 (3) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 3 havi, pályázatában megadott bérleti 

díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is vállalnia kell a bérlőnek, melyet a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. 

 (4) A piaci alapon meghirdetett lakásra a pályázatokat zárt borítékban kell 

benyújtani. A zárt boríték külső oldalára rá kell írni a pályázó nevét és címét, a 

megpályázott lakás címét és „Bizottsági ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A zárt 

borítékban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatot tevő a pályázati kiírás feltételeit 

vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét forintösszegben, továbbá a 

borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését igazoló dokumentumot. Az 

ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott bérleti díj nem éri el a pályázati kiírás szerinti 

összeget. A lezárt borítékot az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság ülésén 

bontják fel. A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen. A jelen bekezdésben 

írt formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

(5) A piaci alapon meghirdetett lakásra a beérkezett pályázatok közül nyertesnek a 

legmagasabb lakbért vállaló pályázót kell kihirdetni, részére kell a lakást kiutalni. 

(6) A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 

50.000.- Ft bánatpénz fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára kell 

megfizetni. 

(7)A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására 

szolgál. A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 



ingatlankezelő számlájára, és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni 

kell. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi 

ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 15 napon belül 

kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

(8) Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult 

ajánlattevő a szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő 

oldalán felmerülő okból a szerződés érvénytelen vagy semmis, a befizetett 

bánatpénz visszafizetésére a befizető ajánlattevő nem tarthat igényt. 

(9) Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, 

úgy ezt követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett 

érvényes pályázatot adó pályázóval is köthető bérleti szerződés. 

(10) A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra 

ismételten meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony 

fennállása idején a bérlői kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen 

esetben sem kellett bérleti díjtartozás, vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás 

miatt felszólítani a fizetésre, továbbá a bérlő által fizetendő rezsiköltségekre 

tartozása nincs a bérleti jogviszony lejártakor – előbérleti jog illeti meg abban az 

esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton ismét bérleti ajánlatot tett. Ebben az 

esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a legmagasabb ajánlatot adta, de a 

pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, akkor a bérleti szerződést 

ismét vele kell megkötni. 

 

 

A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4 § 

(1) – (4) bekezdése:  

4. § (1) A bérleti díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az 1. melléklet szerinti 1. kategóriába azon lakások tartoznak, melyek 20 éven 

belül épültek, vagy azok teljes vagy részleges felújítása 20 éven belül történt. 

(3) A (2) bekezdés szerinti teljes felújítás alatt az alábbiak teljesülése értendő: 

a) fűtés korszerűsítés, vagy új tüzelőberendezés beépítése, 

b) nyílászárók cseréje, 

c) közművezetékek cseréje (víz, szennyvíz, villany), 

d) burkolatok cseréje és 

e) szaniterek cseréje. 

(4) Részleges felújításnak számít a (3) bekezdés a)-e) pontjai közül legalább három 

teljesülése. Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is és több munkamenetben 

(különböző alkalmakkor), több részletben is.  

 

1. melléklet a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m
2
/hó) 

 

 A B C D 



1 1. kategória szociális költségelvű piaci 

2 összkomfortos 298 473 1234 

3 komfortos 257 452 1028 

4 félkomfortos 154 308 617 

5 komfort nélküli 129 257 514 

6 szükséglakás 103 206 411 

7 2.kategória szociális költségelvű piaci 

8 összkomfortos 242 432 1050 

9 komfortos 206 350 627 

10 félkomfortos 87 175 247 

11 komfort nélküli 51 103 411 

12 szükséglakás 31 62 329 

 

A fenti táblázat alapján: 

A 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. I/6. sz. alatti, 1162/A/6 hrsz-ú, 40 m
2
 alapterületű, 1,5 

szobás komfortos lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére: 25.080.-Ft/hó.  

  

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet  következtében 

fennálló veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd Város 

Polgármestere a  9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. I/6. sz. alatti, 1162/A/6 hrsz-ú, 40 m
2
 

alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos módon 

meghirdeti. 

A minimum bérleti díj:  25.080.-Ft/hó,  

A bérlet időtartama határozott, a szerződés megkötésétől számított 5 év.  

A pályázat beérkezésének határideje 2020. június 23. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok beérkezési határidejét követő bizottsági 

ülés. 

A bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti 

díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 

 A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését 

is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes rezsiköltség a 

bérlőt terheli. A bérleti szerződés, a megkötést követő 6 hónapon belül – a bérlő 

kezdeményezésére – még közös megegyezéssel sem szűntethető meg. 

 A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A zárt boríték külső oldalára rá kell írni a 

pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és „Bizottsági ülésen bontandó” 

felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatot tevő a 

pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét, pontos 

forintösszegben kell megadni, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését 

igazoló dokumentumot.  

A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen.  



A fent felsorolt formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft bánatpénz 

fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára SZET Szentgotthárdi Kft. 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 8. számlasz.: 11747068-20021843 kell megfizetni. 

A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára, 

és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 

bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében 

való döntést követő 15 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

A beérkezett érvényes pályázatok közül a legmagasabb lakbért vállaló pályázó részére kerül 

kiutalásra a lakás. 

Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen, vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot adó 

pályázóval is köthető bérleti szerződés vagy a lakás újból megpályáztatható. 

A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra ismételten 

meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony fennállása idején a bérlői 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett bérleti díjtartozás, 

vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a fizetésre, továbbá a bérlő 

által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs,  a bérleti jogviszony lejártakor – előbérleti jog 

illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton ismét bérleti ajánlatot tett. 

Ebben az esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a legmagasabb ajánlatot adta, de a 

pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, akkor a bérleti szerződést ismét vele 

kell megkötni. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, SZET Szentgotthárdi Kft. 

Szentgotthárd, 2020. június 02. 

                                       

                                                                           Doncsecz András 

                                                                          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft 

2019. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

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

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

szeptember 30-ig készítsék el, tegyék közzé. A Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztési Kft  beszámolóját határidőre elkészítette, benyújtotta a tulajdonos felé 

elfogadásra. 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft ( SZET Szentgotthárdi 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 SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, és a Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta 

a tulajdonos önkormányzatot a 2019. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. Ugyancsak nem kötelező az 

önköltségszámítás szabályozása – amit a tulajdonos önkormányzat nem igényel - így a 

szakágazatok nyereségességének/veszteségességének megállapítása nehézkes.  

Összességében elmondható, hogy a Kft eredményesen látta el az önkormányzat által rábízott 

feladatait. Nagyobb piaci nyitás 2019. évben nem történt. 

A képződött eredményből megállapítható, hogy a Kft jól gazdálkodott 2019-ben, 8.904 eFt 

adózótt eredménnyel zárta az évet. 

A Kft mérlege alapján biztosított a tőkemegfelelés.   A saját tőke emelkedett, a jegyzett tőke 

nem változott. A követelések mértéke csökkent, viszont a kötelezettségek állománya nőtt. A 

társaság fejlesztési tartalékot nem képzett. Az összes bevétel az előző évhez képest csökkent, 

a Kft jelentősebb árbevételeit részletezi a kiegészítő melléklet. 

A Kft a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalától 10.696 eFt vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. 

A vállalkozás pénzügyi elemzése kapcsán  rövid távon a két legfontosabb likviditási mutatót 

kiemelve (likviditási mutató, likviditási gyorsráta) összességében elmondható, hogy ezen 

mutatók alapján likvidnek tekinthető. 



A 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 118.824 eFt 

eszköz-forrás egyezőséggel, 8.904 eFt adózott eredménnyel a maga részéről elfogadja és a 

tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a SZET Szentgotthárdi Kft 2019. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolóját 118.824 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, és egyben 

hozzájárul a 2019. évi 8.904 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2020. május 25. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2019. évi beszámolója 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

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

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

szeptember 30-ig kell készítsék el, tegyék közzé. A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 

beszámolóját határidőre elkészítette, benyújtotta a tulajdonos felé elfogadásra. 

A Szentgotthárdi Ipari Park 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 Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

kiegészítő mellékletet, könyvvizsgálói jelentést. 

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta 

a tulajdonos önkormányzatot 2019. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített 

beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. A Kft saját forrása csökkent. 

Kötelezettségei között legjelentősebb összeget – bár 2019. évben telekeladásból csökkentette 

– még mindig a telekadó jelenti.  

A Számviteli Tv. 88. § szerint a mérleget összeállította: Zsigovics Lászlóné 9700 

Szombathely Tamási Áron u. 3. Regisztrációs szám: 113546 HARTI Könyvelő és Tanácsadó 

Kft Szombathely Hollán Ernő u. 17.  (11307882-2-18) 

A Felügyelő Bizottság a 2019. évi beszámolóról szóló véleménye az előterjesztés 

mellékleteként rendelkezésre áll.  

2018. évben a saját tőke-jegyzett tőke aránya 24,55% volt, 2019.évben ez tovább csökkent a 

saját tőke állománya negatív összegű lett, a saját tőke megfelelés nem biztosított. 

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

szíveskedjen!                                   

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2019. évi 



számviteli törvény szerinti beszámolóját  198.194 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, 

és egyben hozzájárul a 2018. évi  - 35.818 eFt adózott eredmény (veszteség) következő 

évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

 

Szentgotthárd, 2020. május 25. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


