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Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről szóló beszámoló 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező az önkormányzat  

három-negyedéves beszámolójának a tárgyalása. 

 

Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről szóló tájékoztatót is. Ez az anyag képet ad a 2020. év eddigi időszakában 

történt költségvetési – gazdálkodási folyamatokról.  

 

Az Előterjesztés melléklete az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleg és a hozzá 

kapcsolódó mellékletek.  

 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárd Város Önkormányzat  2020. 

évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. november 13. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

 

                          

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

Melléklet: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-

mellekletei/2020-ev-6/2020-november-15-i-polgarmesteri-dontes.html  

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-november-15-i-polgarmesteri-dontes.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-november-15-i-polgarmesteri-dontes.html


 
3 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021 elbírálása. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában a Kormány 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 75/2020. számú képviselő-testületi határozat 1./ 

pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat 2021. évi fordulójához. A 75/2020. számú képviselő-testületi 

határozat 2. pontja alapján az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához összesen 500.000, - Ft támogatást biztosít. Az 

ösztöndíj mértékét 5.000, - Ft/fő/hó összeget, a támogatottak létszáma „A” típus estén 10 

fő, „B” típus esetén 0 fő. (Szentgotthárd Város Önkormányzata az előző években a BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton indult diákokat mindig csak az „A” 

típusú pályázatot benyújtott, a már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta.) 

A települési önkormányzatoknak az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló 

nyilatkozatot 2020. október 01-ig kellett megküldeni. A csatlakozott településeknek 2020. 

október 05.  időpontig kellett kiírnia a pályázatot. Az „A” típusú a jelenlegi felsőoktatási 

hallgatók számára vonatkozik, a „B” típusú a felsőoktatási tanulmányaikat a 2020/2021. 

tanévben felsőoktatásban megkezdeni kívánó tanulók számára szól. A pályázatok 

benyújtásának határideje 2020. november 05. volt. A helyi Szabályzat alapján a 

pályázatokat az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága bírálja el, 

azonban a veszélyhelyzet miatt ezt a döntést most a polgármesternek kell meghoznia.  

 

A pályázatok elbírálása során elsődleges szempont a pályázó és vele életvitelszerűen egy 

háztartásban élők egy főre eső nettó átlagjövedelme. Ebbe be kell számítani a fent említettek 

munkaviszonyból, bedolgozási jogviszonyból, egyéb jogcímen kapott bérjellegű jövedelemből, 

nyugdíjból, gyermektartás-díjból, nyugdíjszerű ellátásból, munkanélküli járadékból, terhességi 

gyermekágyi segélyből, GYES-ből, GYED-ből, GYET-ből, táppénzből, családi pótlékból és 

egyéb, a fentiekkel azonosnak minősülő jövedelmét. Ugyancsak be kell számítani az ingatlan 

hasznosításából, vállalkozásból, szellemi alkotásból és egyéb ezekkel hasonló jellegű forrásból 

származó jövedelmeket. A jövedelmek átlagát figyelembe véve a pályázókat rangsorolni kell. 

Akinél az egy főre jutó átlagos jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-át nem 

haladja meg azt az I. csoportba, akinél meghaladja, azt a II. csoportba kell sorolni. A csoportba 

sorolást követően a pályázókat kategóriánként és egyenként minősíteni kell. A minősítés 

egységes szempontok figyelembevételével, pontozással történik. 
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2020-ban 11 pályázó adta be pályázatát az „A” típusú pályázatra. A pályázók közül 4-en 

élnek teljes családban, 3 főt egyedülálló édesanyja nevel, 1 fő nagymamájával él, 1 fő 

nagymamájával és nagynénjével él, 1 fő félárva, 1 fő teljesen árva. A járványügyi helyzet miatt 

ezúttal a Hatósági és Koordinációs Csoport munkatársa a pályázóknál vagy családjánál 

környezettanulmányt nem készített, mivel ezt személyesen kellett volna megtenni. 

 

A pályázatok ÁSZF-ben rögzített elbírálásának határideje: 2020. december 04. (A Szabályzat 

kimondja továbbá, hogy a döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város Képviselő-

testületénél lehetne fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen döntene.) 

A pályázatok összesítése a fentiek figyelembevételével az 1. sz. mellékletben található. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában  

az alábbi pályázókat támogatja: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ………………. 

6. ………………. 

7. ……………… 

8. ………………. 

9. ………………. 

10. ……………… 

az alábbi pályázót nem támogatja: 

11. ……………… 

 

Határidő: pályázók értesítése: azonnal 

Felelős: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. az értesítésért 

     

Szentgotthárd, 2020. november 13. 

        dr. Gábor László 

          Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Máriaújfalui Sportegyesület kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Máriaújfalui Sportegyesület elnöke idén már sokadik kérelemmel fordult az Önkormányzat 

felé: 1. számú melléklet. (A korábbi kérelmek a 2. és 3. számú mellékletekben olvashatóak.) 

 

A Máriaújfalui Sportegyesület kézilabda szakosztálya szponzori-, önkormányzati 

támogatásokból, illetve TAO pályázatokból biztosítja a csapatok versenyeztetését. Az egyesület 

a korábbi években több millió forintot nyert TAO pályázatból, amelyhez a szükséges önrészt a 

kézilabdások saját forrásból biztosították. A szakosztály a 2020/2021 idény versenyeire 3 

utánpótlás csapattal (Fiú Serdülő III. osztály, Leány Serdülő III. osztály, Gyermekbajnokság 

FU15 Terület – 45 igazolt sportolóval) neveztek. A csapatok versenyezgetését TAO forrásból 

tudják teljes mértékben biztosítani. 

 

Az Egyesület a 2019/2020-as TAO pályázatában tárgyi eszköz beruházásokra (8+1fős 

személyszállító mikrobusz) közvetlen támogatásként 9.156.254 Ft-ot nyert, azonban az 

összeg lehívásához szükség van önerőre is, ami 3.963.746,- Ft. Az egyesület kérelmében 

jelzi, hogy az önerőből 1.000.746, -Ft rendelkezésére áll vagy szponzorok által ezt az 

összeget megszerzi. Azonban a fennmaradó 2.943.000 Ft-hoz az Önkormányzat segítségét 

kéri, mivel ezt az összeget saját erőből nem tudja fedezni. Az egyesület TAO programja és 

jóváhagyott határozata a külön a 4. mellékletben olvasható.   

 

Az Egyesület azért 8+1 fős buszra pályázott, mivel ,,B” kategóriás személygépkocsi 

jogosítvánnyal is vezethető, így a fenntarthatóság szempontjából nem szükségesek olyan 

tételek, mint: buszsofőr, telephely, digitális tachográf, belföldi és nemzetközi személyszállítói 

vizsgával rendelkező személy. A busz gazdaságos működtetése egyszerűbben biztosítható, mint 

egy nagyobb létszámú utasok szállítására alkalmas busz esetén.  

A gépjármű pontos típusáról nincs információnk, noha kérelmük szerint azt már meg is 

rendelték, mivel a kedvezményes ár ellenértékét 2020. november 30-ig rendezniük kell.  

Az Egyesület tájékoztatása alapján a költségvetésükben a legnagyobb tételt az utazási költségek 

jelentik. Jelenleg a személyszállítást vállalkozás szolgálatait veszik igénybe. A mikrobusz 

beszerzése jelentősen megkönnyíti a csapatok versenyre történő utaztatását, egyben 

gazdaságosabban tudják megoldani a tornákon, versenyeken való részvételt. 

 

A képviselő-testület szeptemberi testületi ülésen nem került napirendre az Egyesület kérelme. 

Októberben ismét kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, amelyben jelezték, hogy az 

önerő felvételéhez hitelt kívánnak felvenni a számlavezető pénzintézetüknél, de a banknak 

szüksége volt, egy írásos dokumentumra, amiben az Önkormányzat biztosítja a fedezetet az 

egyesület számára. A hitelfelvételről semmilyen hivatalos dokumentum nem érkezett, csupán 

az Egyesület írt erről a kérelmében. Ezt a kérelmet a Képviselő-testület a 110/2020. számú 

határozatával az alábbi módon támogatta: 
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„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui Sportegyesület 

2020. évi TAO támogatás felhasználásához szükséges önrészt biztosítja a 2021.évi 

önkormányzati költségvetés terhére 3.963.000,- Ft összegben jármű beszerzéshez azzal a 

kitétellel, hogy a jövő évi TAO feltöltésnél lehívható kiegészítő sport szakmai támogatásból ezt 

az összeget az önkormányzat részére vissza kell fizetni.”   

 

A meghozott határozat nem volt megfelelő a kérelmező számára, ezért újabb kérelmet 

nyújtottak be. 

 

 

Az Egyesület a 2020/2021-es bajnokságban 3 csapatot versenyeztet fiú és lány serdülő, 

valamint egy U15-ös csapatot a fiú gyermekbajnokságban. Az MKSZ adatbázisa szerint 46 

igazolt sportolóval rendelkezik, mivel önállóan már nem versenyeztet felnőtt és ifjúsági 

csapatot, ők a  Szombathelyi ESE-be igazoltak. Az MKSZ az Egyesület számára a 2020-2021-

es TAO programban (4. számú melléklet) 20.490.812,- Ft-ot biztosított az alábbiak alapján: 

 

Megnevezés Közvetlen támogatás és önrész 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1.100.000 Ft 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 30.000 Ft 

Személyszállítási költségek 1.550.000 Ft 

Nevezési költségek 250.000 Ft 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 800.000 Ft 

Verseny- és játékengedélyek kiállításának 

költségei 

30.000 Ft 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.584.000 Ft 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 

versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő 

szállás és étkezés költsége 

500.000 Ft 

A programban résztvevő sportszakemberek 

személyi jellegű ráfordításai 

14.296.813 Ft 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 

személygépkocsi és motorkerékpár 

0 Ft 

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege 350.000 Ft 

Összesen 20.490.812 Ft 

 

Kiegészítésképpen: a Szentgotthárdi VSE kézilabda 5 csapatot, 65 igazolt versenyzővel 

versenyeztet csapatokat (NB II férfi felnőtt, Férfi Ifjúsági III. osztály, Fiú Serdülő III. osztály, 

Gyermekbajnokság FU14 Terület (2007-2008), Gyermekbajnokság FU12 (2009-2010). 2020-

ban ők is szerettek volna kisbuszra pályázni, azonban ők sem rendelkeztek önrésszel – ehhez 

önkormányzati segítségre lett volna szükségük – ők figyelembe véve az Önkormányzat nehéz 

helyzetét, elvetették ezt az ötletet. 

 



 
7 

Az Önkormányzat az idei évben a helyi egyesületek számára összesen 3.000.000,- Ft-ot 

biztosított sporttámogatásra. A TAO-önerő igényeket a megromlott gazdasági – pénzügyi 

körülmények miatt az év során minden sportegyesületnél elutasította.  A kérelmező arra kéri az 

önkormányzatot, hogy a TAO pályázat önrészéhez, a csatolt kérelem tartalma alapján további 

2.943.000,- Ft-ot az Egyesület számára biztosítani szíveskedjen. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

Az egyesület rendelkezik jóváhagyott TAO határozattal, amelyben 9.156.254,- Ft-ot 

nyertek, de szükségük van még az önrész biztosításához ez 2.943.000,- Ft, amit az 

egyesület kizárólag saját forrásból nem tud biztosítani. 

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

feltételek? 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szerepel tervezett fedezet a TAO 

önrész támogatásra. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A busz beszerzését követően az Egyesület (utazási) kiadásai csökkennek a kérelmező 

szerint, ezáltal a jövőbeli önkormányzati támogatások összege is csökkenhet. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Amennyiben az Egyesület kérelmét támogatják, a többi TAO támogatásra jogosult 

szentgotthárdi egyesület is hasonló kéréssel fordulhat az Önkormányzathoz, amelyek 

biztosítása jelenlegi gazdasági helyzetben komoly nehézségeket jelent majd. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

Az Egyesület megpróbál más forrásból önerőt szerezni, ennek sikertelensége esetén a 

TAO támogatástól, így nem tudja megvalósítani mikrobuszt beszerzést. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?  

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában a Kormány 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési 

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

jelenti, hogy a kérdésben a polgármester a képviselők megkérdezése nélkül is döntést hozhat. 

Tekintettel arra, hogy a témát a Testület már tárgyalta, ahol polgármesterként ezt nem 

támogattam. A beadott harmadik kérelem ügyében a fentiek alapján a jelenlegi jogi 

lehetőségeim ellenére a képviselők véleményének meghallgatása után döntök. Erre tekintettel 

szerepel a határozati javaslatban A. és B. alternatíva.   

 



 
8 

 

Határozati javaslat: 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 110/2020. számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 

helyezi, a Máriaújfalu Sportegyesület mikrobusz vásárlással kapcsolatos kérelmét 

támogatja és az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből az Egyesület számára 

eszközvásárlás jogcímén (kisbusz beszerzése) 2.943.000, Ft-ot biztosít azzal, hogy 

- az önkormányzati támogatás utalására csak támogatási szerződés megkötése mellett 

kerülhet sor, 

- az Egyesült a támogatásból beszerzett mikrobusz használatát a városi intézmények 

számára önköltségi alapon biztosítja azokban az időszakokban, amikor a buszt az 

Egyesület nem használja, 

- az Egyesület az Önkormányzatot támogatóként feltünteti/megemlíti valamennyi 

szponzori felületén és nyilatkozatában. 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Máriaújfalui Sportegyesület mikrobusz 

vásárlással kapcsolatos kérelmét NEM támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2020. november 16. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. sz. melléklet
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4. számú melléklet 
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Tárgy: Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terv 

módosítása  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020.11.25 - i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  11. § 

(1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – 

a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban GFT) kell készíteni és a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalnak (továbbiakban: MEKH) jóháhagyásra meg kell küldeni.   

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 2020-2034. időszakra vonatkozó fejlesztési terveket a 2019. 

szeptemberi képviselő-testületi ülésén fogadta el, a 161/2019. számú képviselő-testületi 

határozattal, melyeket a MEKH  2019. novemberében jóvá is hagyott.     

 

A VASIVÍZ Zrt. MEKH/20-6/2020 számú levelében (1.sz. melléklet) jelezte, hogy a 

jóváhagyott tervben 2020. évi megvalósítással, 7.000.000.- forint összeggel szerepelt a 

szentgotthárdi kutak felújítása, mely beruházás az  idei évben nem valósult meg. 

 

A tervezettek szerint a megvalósításra 2021. évben kerülne sor. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 20ll. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 901C. § (4)  bekezdésében foglaltak 

szerint az I. ütemben (ez a 2020. év) jóváhagyott feladatok átütemezése és az  

azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a 

rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése kizárólag a MEKH előzetes 

hozzájárulásával történhet,  amennyiben ezek összege meghaladja a 2020. évben rendelkezésre 

álló forrás 20 százalékát.  

 

Előbbiek miatt az átütemezéshez  a Képviselő-testület jóváhagyása mellett a MEKH 

hozzájárulását is be kell szerezni. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 
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tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Előterjesztés 1. számú  melléklete szerinti 

Gördülő Fejlesztési Terv módosítást elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. 11.16. 

 

          Huszár Gábor 

                                                                                                            Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs  Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Járványügyi veszélyhelyzet - üzlethelyiség bérleti díj 

kompenzáció    

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

A koronavírus elterjedésével, és a járványügyi veszélyhelyzet ismételt kihirdetésével számos 

vállalkozás kényszerült bezárásra, vagy tevékenységének korlátozására a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet alapján. 

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 

soroltuk az üzlethelyiségeket illetve a fennálló bérleti jogviszonyokat. Van, ahol nyitvatartás 

korlátozás van 5 órától 19 óráig, 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.  

Továbbá kérelem esetén a vendéglátó teraszokra vonatkozóan azok díjaira –mivel arra most a 

kormány nem adott  utasítást- is döntést hozunk. 

Mivel november 4-i közleményben és az októberi ülésen is elhangzott a bérleti díj 

kedvezmények adása, ezért legkorábban november 1-től határozzuk meg a kedvezményeket. 

Minden kedvezmény csak írásos kérelem esetén adható.   
 

Határozati javaslat 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Önkormányzat által bérbe adott 

üzlethelyiségként működtetett bérlemények tekintetében a járványügyi veszélyhelyzet végett 

az alábbi döntést hozza:  

a.) A bérlő kérelmére azon önkormányzattól bérelt üzlethelyiség bérleti díja amelyet a 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben rendelkezése szerint be kell zárni,  legkorábban 

2020.11.01-től a bezárási kötelezettség fennállásáig elengedésre kerül Nem vonatkozik ez arra 

a vendéglátó üzletre, ahol a kormányrendeletben előírt zárás ellenére a bérlő döntése alapján 

ételek elvitelére van lehetőség, vagy ahonnan kiszállítás történik. Amennyiben a bérlő később 

megszünteti a vendéglátó üzletben a kiszállítás vagy elvitel lehetőségét és az üzletet bezárja, 

akkor a bérleti díjat a bezárás napjától nem kell fizetnie.  

b.) Írásos kérelemre azon bérlő aki  a  járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel  önként, önálló 

döntése alapján  bezárva tartja üzletét,  legkorábban a kérelem benyújtásának napjától a 

kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig, vagy ha ennél korábban kinyit, akkor a nyitás 

napjáig 50%-os bérleti díj mérséklésre jogosult.  
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c.) Írásos kérelemre a bérlő arra a bérleményre amelyet nem zárt be, de valószínűsíti, hogy a 

bevételcsökkenése elérte az 50%-ot, és emiatt a bérleti díj maradéktalan fizetésére nem képes, 

két lehetőség közül választhat: 

vagy 

ca.)  30%-os bérleti díj csökkentése már beadott kérelem esetén  2020.11.01-től, a jelen 

határozat elfogadását követően beadott kérelem esetén legkorábban a kérelem beadásának 

napjától  a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig,   

vagy: 

cb.) a teljes bérleti díj megfizetésének átütemezése akként, hogy 2020.11.01-től vagy a 

kérelem beadásának napjától  a veszélyhelyzet fennállásáig nem fizet bérleti díjat, az így 

felhalmozott bérleti díj tartozást pedig a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 

hónaptól kezdődően maximum 2 év alatt fizeti meg.  

 

A bevétel csökkenését a 2019. novemberi és 2020. novemberi; a november utáni kérelem esetén   

a beadás hónapja és az egy évvel azelőtti azonos hónap könyvelési adatai alapján kell 

valószínűsíteni. Ha a bérlő egy évnél rövidebb ideje bérli a helyiséget, a bevételcsökkenést más 

módon köteles valószínűsíteni  

 

e.) Egy bérlő a nyitva tartás változtatása esetén a b.) és a c.) pontra hivatkozva is adhat be 

kérelmeket.  

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Önkormányzat által bérbe adott vendéglátó 

üzlethelyiségek teraszaira írásbeli kérelem esetén 2020. november 01-től a járványügyi 

veszélyhelyzet fennállásáig a közterület használati díj fizetése alól mentességet biztosít. 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. november 13. 

     
                                                                                                                 Doncsecz András 

          városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Árpád u. 4/A.      
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 117/2020. számú határozata alapján elrendelte az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1071/1/A/3 hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. fszt. 3. sz. alatti 55 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlan 

értékesítését Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

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

Értékesítés alapvető célja az lenne, ahogy az októberi előterjesztésben is írtuk, hogy a befolyt 

összeget bérlakások felújítására kell fordítani, mely lakásokat pedig piaci alapon lehet bérbe 

adni.  

 

Az értékesítés feltételei: 

 

Irányár: 9.900.000.-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.11.12. 

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

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű  bánatpénz  (990.000- 

Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. 

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). 
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A hirdetményt megjelentettük, a hivatal faliújságján, hivatal honlapján, s a megadott határidőig 

a megadott határidőig 2020.11.12-ig, érvényes pályázat nem érkezett, egyedül Szél Péter 9970 

Szentgotthárd, Kis u. 13. sz. alatti lakos nyújtott be ajánlatot (2.sz. melléklet), akinek a Vételi 

ajánlata a pályázati kiírásban szereplő vételártól eltér, ajánlata 7.000.000.-Ft. 
„A lakás állapotára s műszaki tartalmára tekintettel” -„A magas belmagasságú lakás fűtése, 

gépészete, burkolatai teljesen elavultak, falai vizesek, a felújítás jelentős összegbe kerül 

,majdnem a vételárhoz közelít.” - ajánlotta ezen vételárat. 

 
A lakásról az októberi testületi ülésre elkészített független forgalmi értékbecslés alapján (3.sz. 

melléklet) az ingatlan értéke 6.454.800.-Ft, került megállapításra a Mohl Kft. által. Az 

értékbecslés III. fejezet 3. -4. pontjában a hasznosíthatóság, jelenlegi állapot, piaci és érték 

meghatározó tényezők leírásánál olvasható ezen érték indoklása. 

 

„Az ingatlan egyetlen pozitívuma, hogy városközpontban fekszik, de a lakás mostanra teljesen 

tönkrement, elavulttá vált, szinte lakhatatlanná vált. A belső falak vizesek, nyirkosak, 

penészesek. A burkolatok, nyílászárók, vezetékrendszer, fűtés mind korszerűtlenek. 

Hatalmasak a közel 4 m-es belmagasságok. Külső hőszigetelés hiánya téli hónapokban nagyon 

megnövelheti a rezsiköltséget.”  

Az épület régi, kívül – belül gondozatlan, teljes tatarozásra lenne szükség.” 

 

Az tény, hogy a lakás lakhatóvá és mai kornak megfelelő színvonalú állapotúvá tétele jelentős 

összegeket kíván, s a 9,9 Milliós vételár és felújítás jelentős költségei (akár 6-7 M. forint) elég 

drágává tesszi a konstrukciót. Mérlegelendő egy alacsonyabb irányár megállapítása. Az 

értékbecsült ártól természetesen magasabb áron érdemes továbbiakban is hirdetni. 

Azonban az  ajánlott 7 Millió Ft vételár is magasabb az értékbecsült árnál.  

Egy  15%-kal magasabb vételár esetén az irányár kerekítve 7.500.000.-Ft lenne.  

 

Határozati javaslat 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 1071/1/A/3 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. 

fszt. 3. sz. alatti 55 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlant Szentgotthárd Város 

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

bekezdése szerint a helyben szokásos módon ismételten meghirdeti eladásra.  

Irányár: 7.500.000.-  Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.12.04. 

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

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz (750.000 

.- Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

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

Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2020. november 16. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

 

A szentgotthárdi 1071/1/A/3 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. 

fszt. 3. sz-ú lakás értékesítésének feltételei: 

 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határ idejéig 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 folyamatosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Polgármesteri/Képviselő – testületi ülés lesz.  
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Sztg-Jakabháza tűzoltó szertár értékesítése 2515/2 hrsz.      
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 116/2020. számú határozata alapján ismételten elrendelte az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m2
 

alapterületű, kivett tűzoltóság megnevezésű belterületi ingatlan értékesítését Szentgotthárd 

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

bekezdése szerint a helyben szokásos módon. 

 

Az értékesítés feltételei: 

Vételár: 166.000.-Ft, mely Áfa mentes. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.11.12. 

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 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). 

 

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

2020.11.12-ig, Haán Károly László 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 97. és Haán Richárd 9970 

Szentgotthárd, Fő u. 35. sz. alatti lakosok nyújtottak be ajánlatot/pályázatot közösen (1.sz. 

melléklet). 

Általuk ajánlott vételár: a pályázati kiírásnak megfelelően 166.000.-Ft. 

A 16.600.-Ft bánatpénz befizetésre került, pályázatuk érvényes. 

 

 

Az ingatlankataszteri nyilvántartásunk alapján a szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú ingatlan 

korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik, mivel az Önkormányzat vagyonrendelete 

szerint a helyi Intézmények, középületek a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe 

tartoznak.  

 

„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. 
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(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára, 

hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 

Intézmények, középületek: 

Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a 

közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület 

akkor sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A 

használat és a hasznosítási jog is csak 1 évnél rövidebb időszakra ruházható át.” 

 

Az ingatlanban lévő eszközök eredetileg a jakabházi önkéntes tűzoltóké volt, ám ma már ilyen 

egyesület nem létezik.  Továbbá az ingatlan sem intézményi, sem közfeladat ellátását nem 

szolgálja hosszú évek óta, az épületre sincs szükség, ezért a szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésének ilyen jellegű akadálya nincs. 

Viszont az ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyonkörből értékesítést megelőzően ki 

kell venni, s üzleti, forgalomképes vagyonkörbe helyezni, melyet az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 

147/1992 (X. 6.) Korm.rendelet alapján létrehozott vagyonkataszterben át kell vezetni. 

 

Határozati javaslat 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát 

166.000.- Ft vételáron a vételi ajánlatot adó Haán Károly László 9970 Szentgotthárd, 

Tótfalusi u. 97. és Haán Richárd 9970 Szentgotthárd, Fő u. 35. sz. alatti lakosok részére ½ 

- ½ tulajdoni arányban értékesíti, az Adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul az 

116/2020. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A 

vételár ÁFA mentes, a befizetett 16.600.-Ft bánatpénz a vételárba beszámít. 

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

átvezetése a vevők feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőket terheli.  

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

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere elrendeli az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m2 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű 

ingatlan rendeltetési módjának „raktár” megnevezésre történő változtatását, és a földhivatali 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését. Egyúttal elrendeli az ingatlan-nyilvántartási 

átvezetést követően a 147/1992 (X. 6.) Korm.rendelet alapján létrehozott Önkormányzati 

vagyonkataszteri nyilvántartásban az ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonkörből 

üzleti, forgalomképes vagyonkörbe történő átminősítését.   

 

Határidő: a közlésre azonnal 

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

vezető-főtanácsos 
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Szentgotthárd, 2020. november 16. 

 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

        városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg 3946 hrsz. 

   
ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2020. sz. határozatával 

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3946 hrsz-ú, 1854  m2
 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte. 

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

Az ingatlan Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen található. 

(helyszínrajz 2. sz. melléklet) 

 

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

értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 1.746.468.-Ft, (942.-Ft/m2) az értékbecslés 

költségét (30.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 1.776.468.-Ft. 

(Javasoljuk kerekített összeg megállapítását a határozatban!)  

Az önkormányzat a jelen esetben  az értékbecsült értéket meghaladó vételárat is meghatározhat 

amit a T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. 

Ha az ingatlanra, 1000.-Ft/m2 árat számítunk, az irányár: 1.854.000.-Ft lenne.  

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 464.000.-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  
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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 
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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 

 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere  az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 3946 hrsz-ú, 1854  m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű  

belterületi ingatlant Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. 

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

meghirdeti eladásra.  

Irányár: ............................-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.12.04. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 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 
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Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. november 16.            

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem :   

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 

 

A szentgotthárdi 3946  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). 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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