2020. május 6-i
polgármesteri döntés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ
1. SZEOB Tótágas Bölcsődei gondozási térítési díj.
2. 11/2020. (V.7.) Szociális rendelet módosítása.
3. Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás– Véleményezési
eljárás lezárása.
4. Hársas-tó büfé bérbeadása.
5. Ingatlanvásárlás, 0864/16 hrsz. erdő. (Hompasz Miklós)
6. Járványügyi veszélyhelyzet – üzlethelyiség bérleti díj kompenzáció.

Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díj rendeletbe
foglalása
ELŐTERJESZTÉS
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város
Önkormányzata alkot rendeletet.
Az szentgotthárdi képviselő-testület és a fenntartó Társulás tagönkormányzatainak előzetes
véleményét kikérve Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere és a Társulás
elnöke a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegységben biztosított gyermekek napközbeni
ellátása után fizetendő intézményi térítési díjat - a hozzá tartozó kedvezményekkel,
mentességekkel együtt – meghatározta. Jelen előterjesztés célja a térítési díjak illetve a díj
megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.
Hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.

Előzetes hatásvizsgálat:
a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelettervezetéhez:
A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése.
Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési
kiadásai csökkenthetők.
A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény bevétele nő, ami a költségvetési helyzetét javítja, az intézmény a bevétel egy
részét fejlesztésre fordíthatja.
A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.
Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év
költségvetésében tervezhető.
A helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2),
94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet;
valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
23/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 7.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is
kötelez bennünket.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, az esetleg rászorulók nem kapnak megfelelő támogatást, mely esetleg az intézmény
létszámát is befolyásolhatja.
A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba
foglalt okok indokolják.
A rendelet elfogadása előtti feladat
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. Ez az
előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is
a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet
tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti
rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A
rendelet csak ezek után fogadható el.
Szentgotthárd, 2020. április 30.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../…. (….) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX.tv. 23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja,valamint A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bek. b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
2. § E rendelet 2020. május 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
…..

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1. melléklet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../…. (….) önkormányzati rendeletéhez
„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2020.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek:
Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-„

Indokolás

1.§.-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2020. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj
megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.

Tárgy: Szociális rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város
Önkormányzata alkot rendeletet.
Az szentgotthárdi képviselő-testület és a fenntartó Társulás tagönkormányzatainak előzetes
véleményét kikérve Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere és a Társulás
elnöke a a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő intézményi
térítési díjat - a hozzá tartozó kedvezményekkel, mentességekkel együtt – meghatározta. Jelen
előterjesztés célja a térítési díjak illetve a díj megállapításával kapcsolatos részletszabályok
rendeletbe foglalása.
Az új térítési díjak 2020. július 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak
személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2020. május hónapban elvégzi a Városi Gondozási
Központ intézménye.

Előzetes hatásvizsgálat
a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelettervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása
- A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges
költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.
- Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezett.
- A helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelezi
az intézményt és a fenntartót.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást.
Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása.
A rendelet elfogadása előtti feladat
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. Ez az
előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is
a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet
tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti
rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A
rendelet csak ezek után fogadható el.

Szentgotthárd, 2020. április 30.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/... (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és egyes
szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe az ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6. melléklet lép.
2.§ Jelen rendelet 2020. július 01. napján lép hatályba.

………………………………
Huszár Gábor
polgármester

………………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. melléklet
a …/…. (… . … .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet
1.ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
1.) Ebéd szállítással: 870 Ft/nap/adag
2.) Ebéd szállítás nélkül: 700 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
140000
40001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 85000
85001 - 100000
100001 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

01 - 40000
40001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 85000
85001 - 100000
100001 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
291,34
385,83
464,57
503,94
551,18

ÁFA
0
21,26
78,66
104,17
125,43
136,06
148,82

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
370
55,12
490
78,74
590
102,36
640
133,86
700

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
291,34 78,66
370
385,83 104,17
490
464,57 125,43
590
503,94 136,06
640
551,18 148,82
700

2.HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1 gondozási óra: 950 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
B./ Személyi térítési díj:

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
14,88
21,26
27,64
36,14

0
10
10
70
100
130
170

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A

B

Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi sáv
0
1
- 40000
40001 – 55000
55001 – 70000
70001 – 85000
85001 – 100000
100001 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
550
650
750
850
950

3.JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj: 130.-Ft/nap
B./ Személyi térítési díj: 120.-Ft/nap

4.TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja: 950.-Ft
2.) Szállítási kilométerdíj: 160 Ft/km
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés (kedvezmények, mentességek)
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
550
650
750
850
950

Jövedelmi sáv
0
1
- 40000
40001 – 55000
55001 – 70000
70001 – 85000
85001 – 100000
100001 -

6.NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1) Étkeztetés intézményi térítési díj

1.1) ebéd: 700 Ft/fő/nap
1.2,) reggeli: 260 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 150.-Ft
B./ Személyi térítési díj (kedvezmények, mentességek)
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 40000 20
39,37 10.63 50
78,74
21,26
3.
40001 - 55000 110
157,48 42,52 200
291,34 78,66
4.
55001 - 70000 120
173,23 46,77 220
385,83 104,17
5.
70001 - 85000 130
188,98 51,02 240
464,57 125,43
6.
85001 -100000 140
196,85 53,15 250
503,94 136,06
7.
100001 204,72 55,28 260
551,18 148,82
150

Bruttó
0
100
370
490
590
640
700”

Indokolás
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2020. július 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési
díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza.
2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés.

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása –egyszerűsített
eljárás– Véleményezési eljárás lezárása
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 79/2019. számú határozat 2.) pontjával kezdeményezte a
16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási
terv módosítására irányuló eljárás megindítását. Az Állami Főépítész véleményezése
hiánypótlásokat követően megtörtént. A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39. § (2)
bekezdése alapján ezeket a véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.
Fentieknek megfelelően jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az államigazgatási
eljárás során az előterjesztés készítésének időpontjáig beérkezett észrevételeket,
véleményeket, illetve az azokra megfogalmazott válaszokat és mindezt jóváhagyásra
javasolja. A felsorolás csak az írásban vagy szóban véleményt nyilvánító államigazgatási
szervek, önkormányzatok, illetve az egyeztetésbe bevont szervezetek reakcióira tér ki,
A településrendezési eszköz módosítása során az állami főépítész jelen előterjesztés 2. számú
mellékletében ismertetett véleményében tett észrevételeit – az alábbiakban részletezett és
indokolt eset kivételével – elfogadásra javaslom.
Az Állami Főépítész véleményének 18. pontjában az alábbiakat írja: “18. Eljárásomban
megállapítottam, hogy a Rendelet 2016. évben került elfogadásra, de a beépítési magasságra épületmagasság, homlokzatmagasság vagy párkánymagasság - vonatkozó adatok helyett,
építménymagasságot (OTÉK 2012.08.06.-án hatályos időállapota szerinti szabályozási elem)
határoz meg, mellyel nem kell meg az OTÉK 7.§(3) bekezdésének. Kérem az ellentmondás
feloldását a Rendelet teljes egészére vonatkozóan.”

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 a 16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel
elfogadott helyi építési szabályzatának, szabályozási tervének a 2019. évi kezdeményezések
nyomán történő módosítási eljárása kapcsán az államigazgatási eljárás véleményezési
szakasza során beérkezett észrevételeket, véleményeket a 2. pontban írtak figyelembe
vételével - elfogadja.
2. A véleményezési eljárásban beérkezett vélemények és javaslatok alapján

a) A véleményezésben részt vevő államigazgatási szervek véleményei közül a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kért kiegészítéseket a magasabb szintű jogszabály
ismétlésének tilalma okán nem építhetjük bele a helyi rendeletbe.
b.) Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága véleményei közül az elsőt mivel az az OTÉK
szerinti területhasználatnak nem felel meg, illetve a nem normatív helymegjelölés miatt nem
tudjuk szerepeltetni a helyi építési szabályzatban, míg a második eset alapján a kért módosító rendelet tervezet szerint törlésre kerülő - pontok visszahelyezése indokolatlan, mivel
azt magasabb jogszabály (OTÉK) szabályozza.
c.) A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményének 18. pontjában kért
ellenmondás feloldását jelen eljárásban technikailag nem, csak egy későbbi teljes
felülvizsgálat, vagy a kért intézkedésre irányuló módosítási eljárás során áll módunkban
megtenni.
3. Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
39. § (3) bekezdése alapján a döntés dokumentálására és közzétételére, illetve a 40. § (1)
bekezdése alapján arra, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési
eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát
elektronikus adathordozón végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek
megküldöm.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2020.április
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A mellékletek itt tekinthetőek meg:
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020ev-6/2020-majus-6-i-polgarmesteri-dontes.html

Tárgy: Hársas Tó büfé bérbeadása
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd város Önkormányzata 2014-ben a Hársas – tónál 20 nm hasznos alapterületű
kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű épületet épített, melynek üzemeltetését a SZET
Szentgotthárdi Kft látta el 2019 évig. A büfét 2014-től minden évben Kocsis Balázsné,
egyéni vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. sz alatti lakos bérelte ki.
Azóta a tó fenntartásának rendszere megváltozott, a Horgász Egyesület a korábbi módon nem
vállalja már a Hársas – tóval kapcsolatos feladatokat - azokat ezért más rendszerben,
széttagoltan tudjuk csak rendezni. Vannak hulladékgyűjtési, kaszálási (parkfenntartási),
tőgondnoki, strand üzemeltetési feladatok is. Ezekre külön megoldásokat kerestünk már
2019-ben is. Ennek eredménye az a Bérleti és Együttműködési Megállapodás is, amit erre az
évre is megkötnénk Kocsis Balázsnéval melynek keretén belül a büfé bérbeadásra kerül,
továbbá Kocsis Balázs Imréné vállalta a strand üzemeltetését és a tógondnoki feladatok
ellátását.
Kocsis Balázs Imréné, egyéni vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. sz alatti lakos
megkereste az Önkormányzatot, hogy idén is szeretné a büfét bérbe venni 2020.05.20-tól
2020.12.31-ig és a tavalyi évhez hasonlóan vállalná a strand üzemeltetését is.
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a bizonyos
esetekben engedi pályáztatás nélkül is bérbe adni helyiséget, pl. ha a helyiség egyedi bruttó
forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg. (A vagyonkataszteri kimutatás
alapján a pavilon értéke: 3.312.732.-Ft)
A 2019-ben megkötött szerződésben a büfé bérleti díja 127.000.-Ft vol a 2019.06.01 –
2019.09.15-ig tartó időszakra, melyet 2 részletben fizetett meg.
Az idei évben a bérlet időtartama meghosszabbodna, mivel Kocsi Balázsné szeretne kinyitni
a strandszezonon kívül is alkalomszerűen.
(Korábban a téli szezonban is szóba került ilyen nyitási lehetőség alkalmanként 5000.-Ft/nap
áron)
A fentiek alapján javasoljuk bérleti szerződés megkötését s az időtartamának megnövekedése
végett a bérleti díj elfogadható mértékű emelését 157.000.-Ft-ra.
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 hozzájárul a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő, szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú Hársas tó strand részénél
lévő 20 m2-es büfé építményre bérleti szerződés megkötéséhez Kocsis Balázs Imréné, egyéni
vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. sz alatti lakossal a 2020.05.20-tól 2020.12.31-ig
tartó időszakra, 157.000.-Ft bérleti díjért, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.)
önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdésében biztosított pályáztatás mellőzősével.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. május 6.
Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Kocsis Balázs Imréné
Körmend, Nádaljai u. 7.
9909
Kérelem: Hársas tó büféjének üzemeltetésére
címzett:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
9970
Tisztelt Jegyző Úr!
Kocsis Balázs Imréné egyéni vállalkozó (ln: Trajbár Judit, lakcím: 9909 Körmend,
Nádaljai u. 7. anyja neve: Cser Margit, adószám: 67135336-1-38 ),
azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Hársas-tavi büfé működtetését
engedélyezni szíveskedjék 2020. május 20-dec. 30-ig számomra.
Ha a strandfelügyeletre nem lesz más megoldás, hasonló feltételekkel szeretnénk
megoldani, együtt működve a Városüzemeltetéssel, mint tavaly.
Köszönettel: Kocsis Balázs Imréné
Körmend, 2020. 05. 06.

Tárgy: Ingatlanvásárlás, 0864/16 hrsz. erdő (Hompasz Miklós)
ELŐTERJESZTÉS
Hompasz Miklós 9970 Szentgotthárd, Zsidai u. 32/A. sz. alatti lakos a mellékelt (1.sz. melléklet)
kérelemmel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához, melyben hogy a szentgotthárdi 0864/16
hrsz-ú, 6432 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlanban lévő ½ Önkormányzat tulajdoni részarányt
megvásárolná.
Az ingatlan Sztg-Zsidahegy városrész déli részén található. (térkép 2. sz. melléklet)
Kiss János erdőgazdálkodóval értékbecslést (3.sz. melléklet) készíttetünk a vagyonrendelet szerint,
ami alapján az önkormányzati tulajdoni részarány értéke: 3.617.367.-Ft (1125.-Ft/m2) kerekítve
3.618.000.-Ft

Az ingatlan Natura 2000 területhez tartozik, Őrségi Nemzeti Park része.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet szerint:
„8.§ (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot átengedni,
gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció biztosítása mellett és
kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, hasznosítására és
elidegenítésére vonatkozó korlátozások.
d) Védett természeti területek:
Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői vagy
használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges.
g) Erdők:
Értékesítésére tulajdonközösség megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű
döntéssel van lehetőség.”
„20/A§ (3) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke: az
erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési érték) összege..
(4) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó fafaj
szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően
kerül meghatározásra a Rendelet 1. melléklet szerinti 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.
(5) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány értéké, a Rendelet 1. melléklet 2. vagy 3. táblázatában foglaltak szerinti számítás
alapján kell megállapítani aszerint, hogy a 2. Táblázat alapján kell kiszámolni az erdőállomány
értékét, ha az erdő életkora nem haladja meg a táblázat szerinti életkort. A 3. táblázat alapján kell

kiszámolni az erdőállomány értékét, amennyiben, a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett
életkort meghaladja.”
A Vagyonrendeletünk értelmében:
15. § [Vagyon elidegenítése]
(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.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. ide vonatkozó rendelkezései:
„13.§. (2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható
szervezet részére lehet.”
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!!! –előterjesztő megjegyzése)
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.

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor mivel a terület értéke
5.000.000.alatt van, így a Magyar Államot képviselő szervezetnek nem kell nyilatkoznia, de
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1)
bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke:
0864/16 hrsz: 112.560.-Ft

Javasoljuk az értékbecsült áron történő meghirdetést.
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 0864/16 hrsz-ú, 6432 m2
területű, erdő művelési ágú ingatlanban lévő ½ Önkormányzat tulajdoni részarányát az
Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés
szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra:
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).
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. május 7.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz.melléklet:

Tárgy: járványügyi veszélyhelyzet - üzlethelyiség bérleti díj
kompenzáció
ELŐTERJESZTÉS
A koronavírus elterjedésével, és a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével számos
vállalkozás kényszerült bezárásra, vagy tevékenységének korlátozására.
Ezen korlátozások életbe lépésével és a vásárlói kör drasztikus csökkenése végett több
önkormányzati üzlethelyiség bérlője kényszerült átmenetileg bezárásra, és kérelmezték a
bérleti díjak elengedését illetve kedvezmények nyújtását.
A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével nyitva tartás szempontjából több kategóriába
esnek az üzlethelyiségek, valahol nincs és nem is volt korlátozás, van aki több hétig csak
15:00 óráig lehetett nyitva, van aki bezárni kényszerült, továbbá van aki nyitva lehetne, de
önként bezárt mert nem jöttek vendégek, vevők, ügyfelek.
Erre tekintettel a bérleti díjak kompenzációja ügyében a határozati javaslat szerinti megoldást
választottuk.
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 az Önkormányzat által bérbe adott
üzlethelyiségként működtetett bérlemények tekintetében a járványügyi veszélyhelyzet végett
az alábbi döntést hozza:
a.) - a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet hatályba lépését követően bezárt, a 71/2020. (III. 27.)
Korm. rendelet 2.§ hatálya alá tartozó üzlethelyiségeknél a bezárás napjától a járványügyi
veszélyhelyzet, ill. a bezárási kötelezettség fennállásáig – a ténylegesen fizetendő bérleti díj
elengedésre kerül.
b.) - a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel önként, a bérlő önálló döntése alapján bezárva tartott üzletek
esetében a bérleti díj fizetésre kérelemre haladékot ad 2020.04.01-től a veszélyhelyzet
megszűnéséig vagy ha ennél korábban kinyitnak, akkor a nyitás napjáig azzal, hogy a bérlő
választása szerint a bérleti díj 50%-át fizeti a zárva tartás idejére folyamatosan, vagy a zárva
tartás idejére nem fizet bérleti díjat, az így keletkezett bérleti díj tartozásra a veszélyhelyzet
megszűnését követő hónaptól legfeljebb 2 éves részletfizetési lehetőséget vesz igénybe.
c.) – Erre irányuló írásos kérelem esetén arra a bérleményre amelyet nem zártak be, de a bérlő
valószínűsíti és bizonyítja, hogy olyan bevételcsökkenést szenvedett el, ami miatt a bérleti díj
maradéktalan fizetésére nem képes illetve ez nagy nehézséget okoz számára, akkor kérheti a
bérleti díj egésze vagy egy része megfizetésének átütemezését. Ennek legkorábbi időpontja a
71/2020 (III.27.) Korm. rendelet hatályba lépésének napja: A meg nem fizetett bérleti díjat a
veszélyhelyzet megszűnését követő hónaptól kezdődően legfeljebb két év alatt kell
megfizetni.

Egy bérlő több pont /a) – b) – c)/ alapján is beadhat kérelmet.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2020. április 22.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

