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2020. október 15-i rendkívüli  

képviselő-testületi ülés előterjesztései 



Tárgy: Vis maior 2 - támogatás igénylése  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 15-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2020. szeptember 3-án városunkban és környékén ismételten a megszokottnál lényegesen több 

csapadék hullott. A felhőszakadásszerű eső  jelentős károkat okozott önkormányzati utakban, 

csapadékvíz-elvezető rendszerekben aminek következtében a közlekedés biztonságát, a 

lakóingatlanok megközelítését veszélyeztető állapot alakult ki.  

Az érintett utak Rábatótfalu és Zsidahegy városrészben helyezkednek el. 

 

Vis maior támogatás keretében - élve az idei évben is biztosított a lehetőséggel - mely az 

Önkormányzatok számára lehetővé teszi, hogy az önkormányzati tulajdonban levő 

építményekben az egyes természeti károkból adódó kiadásaik megtérítése céljából támogatási 

igényt nyújtsanak be a Belügyminisztériumhoz, már nyújtottunk be egy pályázatot hasonló 

okokból, mely elbírálás alatt áll.   

 

Az újabb igényt, a károk felmérése után, határidőn belül, 2020. szeptember 8-án jelentettük be 

a Magyar Államkincstár felé, mivel a károk helyreállításának költsége az önkormányzat 

költségvetésében nem áll rendelkezésre. 

 

A pályázatot a Bejelentő adatlap benyújtásától számított 40 napon belül, azaz 2020. október 16-

ig  kell az ebr42 rendszeren keresztül feltölteni.  

 

2020. október 1-én megtörtént a vis maior káresemény előzetes helyszíni vizsgálata. A 

vizsgálatban közreműködők – a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. szakemberei bejelentésünket indokoltnak ítélték. A Zsidahegyi út menti partfalomlás 

kapcsán előzetes helyszíni bejárásra került sor 2020. 10. 13-án, a Belügyminisztérium 

szakértőinek közreműködésével. A szakértők a kárigényt  megalapozottnak ítélték.    

 

A fentiek alapján az alábbi helyszínekre és munkálatokra tudunk vis maior támogatást 

igényelni: 

 

1. Zsidahegyi utca helyreállítása (2039., 0109. hrsz.) A nagy mennyiségű csapadékvíz az 

út árkát és az út padkáját cca. 45,00 m hosszban kimosta. Az út feletti rézsű cca. 45,00 

m hosszban megcsúszott és a felette álló közműoszlop (villamos energia, hírközlés, 

közvilágítás) állékonyságát veszélyezteti. Az útpadka kimosódása, beszűkülése a helyi 

közlekedés biztonságát veszélyezteti.   

   



2. Alsópatak utca helyreállítása (3767. hrsz.-ú). A nagy mennyiségű lezúduló csapadékvíz 

cca. 35,00 fm hosszban 10-15 cm mélységben  kimosta az aszfaltburkolatú út padkáját. 

Az Önkormányzat a biztonságos közlekedés fenntartásának érdekében a padka 

kimosódást részben helyreállította, de további helyreállítás szükséges a biztonságos 

közlekedés helyreállításának érdekében. Az út árka cca. 70,0 m hosszban kimosódott, 

illetve feltöltődött.  

 

3. Űrhajós utca helyreállítása (3891. hrsz.-ú). Az aszfaltburkolat mellett a nagy 

mennyiségű lezúduló csapadékvíz a zúzottköves padkát cca. 45,0 m hosszban, cca. 10-

15 cm mélységben kimosta.  

 

A pályázathoz műszaki szakértő által összeállított nyilatkozatot is mellékelni kell, mely kiterjed 

a helyreállítás méret- és mennyiségszámításán kívül a helyreállítási költségek előirányzatának 

meghatározására is.  

 

Az utak, árkok, padka helyreállításának költsége bruttó  ,- Ft + egyéb költségek ,- Ft (szakértői 

nyilatkozatok elkészítése, illetve műszaki ellenőri feladatok ellátása) mindösszesen  ,- Ft.  

 

Mivel az újabb vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő időjárási csapás 

következtményeként alakult ki, az Önkormányzat a helyreállítási költségek 90 %-ának 

megfelelő mértékű támogatási igényt nyújthat be.    

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.193.126.- 10 

Biztosító kártérítése 0.-  

Egyéb forrás 0.-  

Vis maior támogatási igény 19.738.123.- 90 

Források összesen 21.931.249.-  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a vis maior támogatás benyújtásához szükséges 

képviselő-testületi határozatot meghozni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis 

maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2020. szeptember 3-i” rendkívüli időjárás 

(nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzés) következtében sérült önkormányzati 

utak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, partfal helyreállítása többletkiadásainak 

támogatása.  



 

Helye: 

Szentgotthárd, Zsidahegyi utca ( 2039, 0109 hrsz.) útpadka  helyreállítása, csapadékvíz-

elvezető rendszer helyreállítása, leomlott partfal helyreállítása 

 

Szentgotthárd, Alsópatak utca (3767 hrsz.) útpadka helyreállítása, csapadékvíz-elvezető 

rendszer helyreállítása 

 

Szentgotthárd, Űrhajós utca (3891hrsz) útpadka helyreállítása  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási igényt a 

rendkívüli időjárással (nagy mennyiségű, felhőszakadás-szerű esőzéssel) 

összefüggésben a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető körülmények 

megszüntetése kapcsán (úthelyreállítás, csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, 

partfal helyreállítása) felmerült többletkiadások részbeni támogatására nyújtja be. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (bizt. összeg nélkül) 2.193.126.- 10 

Biztosító kártérítése 0.-  

Egyéb forrás 0.-  

Vis maior támogatási igény 19.738.123.- 90 

Források összesen 21.931.249.-  

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21.931.249.- Ft 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelemek Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonát képezik.  

 

A bekövetkezett káreseménnyel érintett utakra, csapadékvíz-elvezető rendszerekre, 

partfalra  az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik*. 

 

Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlanoknak a 

költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni. 

 



2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2020. 

évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendeletében  belterületi 

vízrendezési keret terhére biztosítja. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert a vis maior pályázat benyújtására. 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

Szentgotthárd, 2020.10.15. 

 

 

         Huszár Gábor  

               polgármester  

                          

 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szociális szövetkezet Szentgotthárdon 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Bevezetés 

Különös időket élünk. Olyan változások vannak körülöttünk egyik napról a másikra, 

amilyeneket el sem tudunk képzelni. Felgyorsult világban élünk amit nem mellesleg mi magunk 

gyorsítottunk fel úgy, hogy az már sokszor inkább kárunkra van, mint hasznunkra. Az emberi 

elme sok mindent kitalál, amiből manapság többnyire fejlett technika lesz, amiből 

kényelmesnek elgondolt lesz a mindennapi élet, amitől   jobban érezzük magunkat a világban. 

Legalábbis ezt gondoljuk. Persze mindennek ára van, észrevétlenül beáldozunk sok mindent 

amit elsőre nem is veszünk észre. Aztán, hogy az elképzelt szép új világ megvalósulni látszik 

kiderül, hogy mindez milyen sérülékeny, milyen sebezhető. Hogy mást ne mondjunk egy 

mikroszkóppal látható vírus néhány hát alatt fel tudja borítani, gyökeresen meg tudja változtatni 

az életünket.  

De nemcsak a koronavírus néhány hónapja tartó világméretű támadása veszélyezteti 

mindennapjainkat. Sok éve beszélünk megváltozott klímáról, világméretű felmelegedésről 

aminek egyelőre meteorológiai következményei a leglátványosabbak, de nem lehetnek 

kétségeink afelől, hogy a meteorológiai jeleket követni fogja a növény- és állatvilágunk 

átalakulása, aztán a klímaváltozás miatti menekültek megjelenése és majd mindaz a negatív 

következmény ami ezekkel jár. 

Önkormányzati szinten vajon lehet-e tenni valamit? A klímaváltozást , a fenntarthatósági 

problémákat látva dolgoztunk ki különböző lehetséges megoldásokat a Zöld _Szentgotthárd 

Program elfogadásakor. Azután a Gazdasági- Társadalmi programunkban, különböző 

koncepciókban és stratégiákban.  

Most látszik eljönni az az idő, amikor ennek gyakorlati lépéseit is meg kell tennünk. Most, 

ebben az előterjesztésben egyetlen egy probléma körüljárásáról lesz szó. Már a világjárvány 

előtt illetve annak megjelenésekor történtek konkrét lépések. Rájöttünk, hogy a nagy, 

folyamatos növekedés és bővülés közepette teljesen kiszolgáltatottá váltunk például az alapvető 

élelmiszerekhez való hozzájutás kérdésében. Ma a legtöbb ember úgy él, hogy nem is 

rendelkezik otthoni tartalékokkal. Nincs rá szükség, hiszen minden megvehető az áruházakban. 

A boltokban jelen pillanatban árubőség látható, az ország, Európa sőt a világ távoli pontjairól 

érkező árukból tudjuk kielégíteni szükségleteinket. Ha belegondolunk szinte minden alapvető 

élelmiszerünk valahonnan máshonnan érkezik. Aztán ha a világban baj történik, hirtelen 

minden megkérdőjeleződik: a távoli pontokon megtermeli-e valaki a nekünk szükséges 

élelmiszert? És ha igen, akkor azt el akarja-e adni nekünk? És ha igen, akkor azt lesz-e aki 

ideszállítja? És ha akad erre jelentkező – mi van, ha valami megakadályozza a kamion 

érkezését?  



Ezeket a kérdéseket teszik fel azok is, akik rájönnek arra, hogy a helyi termék – elsősorban az 

élelmiszer – mekkora kinccsé tud válni. 

  

Szentgotthárdi előzmények 

Azt gondoltuk, hogy ezért is szükség van arra, hogy legyen kenyérgyártás Szentgotthárdon – 

és sikerült elérni, hogy a tulajdonos 2019-ben nem a Szentgotthárdi Kenyérgyárat zárta be. A 

vírushelyzet kialakulása idején láthattuk, hogy a húsellátás területén is jelentkeztek a 

problémák. Ezért láttuk fontosnak, hogy a városi tulajdonban lévő húsbolthoz olyan üzemeltetőt 

találjunk, aki lényegét tekintve helyi – 40 km-en belüli – hűsüzemből lát el bennünket hússal 

és szerződésben vállalja, hogy a húsellátást megnehezülő körülmények esetén is biztosítja – 

cserébe viszonylag kedvező feltételekkel adjuk az üzletet bérletbe. 

Az egyéb élelmiszerellátás: zöldség, gyümölcs, tojás, tej, méz, stb. biztosítása érdekében lenne 

most jó megoldást találni. Helyi termékként ezekből a termékekből sem állunk egyelőre   túl 

jól – ezen kellene változtatni. Ehhez kellenek helyi termelők is, olyan szereplők akik e 

termények felvásárlásával, feldolgozásával, raktározásával, szállításával, értékesítésével 

tudnak foglalkozni. Erre biztosan létre kellene hozni egy szervezetet. Magyarország  Kormánya 

jelen pillanatban  - szintén felismerve a világban végbemenő folyamatokat – jelentősen tudja 

támogatni az ilyen, helyi alapellátás biztosítására létrehozott szervezeteket. A szervezeti 

formája a szociális szövetkezet lehetne.  

 

Szociális Szövetkezet Szentgotthárdon  

Az elképzelésünk egy Szociális Szövetkezet megalakítása melynek magánszemély és jogi 

személy tagjai is vannak.  

Jogi személyként tagja Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárd és Vidéke 

ÁFÉSZ. Szívesen látnánk tagjai között a Kertbarát Egyesületet is, Ezen túlmenően olyan 

szakmai oldalról fontos szereplőket is magánszemélyként a szövetkezet tagjai közé lehet 

gondolni, akik egy – egy termék előállításéval már most is foglalkoznak, a szövetkezet tagjai 

sorába lépve a termékeiket is hoznák illetve az a tudás is a szervezet hasznára lehetne, amit 

évek alatt már megszereztek.  

A helyben előállított termékeken kívül – miután az nem minden területen elégítené ki az itteni 

szükségleteket – más Magyarországon termelő szervezetektől – első sorban szociális 

szövetkezetektől, esetleg kistermelőktől- is felvásárolná, raktározná és a szentgotthárdiak és 

környékbeliek számára értékesítené is az alapvető élelmiszereket.  

Ehhez raktárkapacitásra van szükség, melynek ma Szentgotthárdon a legjobb helyszíne a 

Barokk templom alatti pincerendszer. Nem mellesleg a Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ ezt a 

pincerendszert évtizedeken keresztül zöldség és gyümölcsraktárként használta. Tulajdonosa a 

Római Katolikus Egyházközség. Bodorkós Imre plébános úr a helyet szívesen és örömmel 

biztosítja. A későbbiekben ezt hűtőház és raktár kiválthatja majd.  

 

A Szociális Szövetkezet jelen pillanatban is pályázhat állami támogatásra ami az indulását 

biztosítaná. Ebből szállítójárművet, zöldség- és gyümölcsfeldolgozót, hűtőházat, raktárt lehetne 

felépíteni.  

Amennyiben ezt sikerül végigvinni, akkor a bevezetőben említett helyi élelmiszerellátás 

biztosítása a kenyér és a hús mellett az egyéb alapvető élelmiszerekből is megvalósulna.  



Fontos, hogy ezt a szociális szövetkezetet nem Szentgotthárd Város Önkormányzata alapítja, 

nem jön létre egy újabb önkormányzati szervezet – az önkormányzat csak tagságot vállal a 

szociális szövetkezetben.  

 

 

A Szociális Szövetkezet mint szervezeti forma, a benne rejlő lehetőségek 

 

Alapító tagok:  

Egy szociális szövetkezet alapításához minimum hét alapító tagra van szükség, amelyből 

legalább egynek helyi önkormányzatnak vagy nemzetiségi önkormányzatnak, illetve ezek jogi 

személyiségű társulásának (a továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy a jogszabályban 

meghatározott karitatív tevékenységet ellátó, közhasznú jogállású szervezetnek kell lennie. 

Fontos, hogy ezek legfeljebb az összes tag egynegyedét jelenthetik, a többi tagnak természetes 

személynek kell lennie.  

 

.Alapszabály megléte: 

 Minden szociális szövetkezetnek kell, hogy legyen egy – közjegyzői okiratba vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett magánokiratba foglalt – alapszabálya, amelyben feltünteti céljait, a 

működését irányító főbb szabályokat és alapelveket. A dokumentum tartalmának törvényileg 

meghatározott elemei vannak, amelyek tartalma azonban szabadon alakítható. A kötelező 

elemek mellett az alapszabályban megjelenhetnek további témakörök. A kötelező tartalmi 

elemek:  

► a szövetkezet neve;  

► a szövetkezet célja, fő tevékenysége;  

► a szövetkezet székhelye;  

► a tagok neve és lakóhelye (jogi személy esetén székhelye);  

► a vezető tisztségviselő(k) megnevezése;  

► a vagyoni hozzájárulás azon mértéke, amelynek teljesítése minden tag számára kötelező;  

► a tag személyes közreműködésének lehetséges módjai;  

► a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködésének meghatározása;  

► a közösségi alapra vonatkozó szabályok;  

► a természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik számára nyújtandó szolgáltatások 

formái, odaítélésének feltételei, eljárási rendje;  

► a szövetkezet szervei és azok hatásköre;  

► a tagokra és tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok;  

► a közgyűlés összehívásának és a szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja. 

 

Annak függvényében, hogy egy szociális szövetkezet milyen háttérrel és céllal jött létre, a 

fenntarthatóságnak adott esetben eltérő szempontjai jelenthetnek kihívást számára. A Szociális 

Szövetkezetek témakörében végzett kutatás a programban részt vevő szociális szövetkezeteket 

alapvetően három csoportba sorolta:  

► Nem vállalkozás szemléletű szövetkezetek: ezen szövetkezetek a hosszú távon sikeres 

működéshez legkevésbé a vállalkozási szempontokat, illetve a működési stratégia és a 

támogatási lehetőségek meglétét tartják fontosnak. Ezek jellemzően önkormányzati 



indíttatására, szociális jelleggel, a közfoglalkoztatás talaján indított szövetkezeteket jelent. A 

stratégiai szemlélet hiánya érdemben kihat a hosszú távú fenntarthatóságukra.  

► Támogatásorientált szövetkezetek: ezen szövetkezetek a támogatási lehetőségek 

meglétét tartják hangsúlyosnak a fenntartható működéséhez. Ez a csoport is jellemzően 

önkormányzati irányítású szövetkezeteket takar, ugyanakkor a vezetés proaktív 

szemléletének köszönhetően a fenntartható működés nagyobb biztonsággal érhető el.  

► Vállalkozói szemléletű szövetkezetek: lényegében mikrovállalkozásként működő szociális 

szövetkezetek, ahol az önkormányzat szerepe sokszor csupán formális. Sok esetben a 

fenntarthatóság a vezetőség kiterjedt kapcsolati hálójának és pénzügyi tudatosságának 

köszönhetően könnyebben biztosítható, ugyanakkor cserébe a szociális jelleg, a társadalmi cél 

sérülhet. 

A felsorolás szerinti megoldási lehetőségek közül Szentgotthárdra első sorban a második 

kategóriában írtak lehetnek a legjellemzőbbek a harmadik kategóriánál említett egyes 

elemekkel.  

 

 

Kapcsolati háló, hálózatosodási lehetőségek  

 

A szövetkezet és partnerei közötti kapcsolatépítés a szövetkezet fenntartható működésének 

egyik alappillére. Sokféle partner és együttműködés lehetséges:  

► A szociális szövetkezetben tag helyi önkormányzat: sokszor vezető szerepe van a szociális 

szövetkezet irányításában, sok múlik a szövetkezet és az önkormányzat együttműködésén. 

Ideális esetben az önkormányzat mindenben támogatja a szövetkezetet: kihasználatlan 

ingatlanát (akár ingyen, akár egy jelképes bérleti összeg fejében) átadhatja, a meglévő 

eszközparkot is a szövetkezet rendelkezésére bocsáthatja, rendelhet meg nagyobb volumenben 

a szövetkezet termékéből vagy 67 szolgáltatásából, illetve kiterjedt kapcsolati hálójával 

segítheti az értékesítési tevékenységet.  

► Más, környékbeli önkormányzatok: a magánszemélyek mellett egy szociális szövetkezet 

leglogikusabb vevőköre a környező önkormányzatok lehetnek, az együttműködés létrejöttében 

a szövetkezetben tag önkormányzat vezetése érdemben tud segíteni.  

► Más szociális szövetkezetek: a szociális szövetkezetek együttműködésére számos példa 

akad, és nem véletlenül. Amennyiben tevékenységük nem ütik egymást (tehát például nem 

mindketten tésztát gyártanak), erősíthetik egymást és egyszersmind csökkenthetik a 

költségeiket azzal, ha közösen végzik az értékesítést (például közösen jelennek meg vásárokon 

vagy együtt nyitnak egy szövetkezeti boltot). Az együttműködésnek egy másik formája, ha 

egymás beszállítójává válnak (például az egyik szövetkezet vágópontot üzemel, a másik pedig 

feldolgozza a húst). Az is elképzelhető, hogy az együttműködés kimerül információcserében, 

azonban ez is gazdagítja a szövetkezeteket.  

► Beszállítók: megfelelő minőségű és volumenű alapanyag nélkül kevés tevékenység 

fenntartható. A megbízható beszállítók azonosítása és a kapcsolattartás kiemelten fontos.  

► Vevők: talán a legfontosabb partnerek, hiszen közvetlen hatásuk van a szövetkezet 

fenntarthatóságára, számosságuk és összetételük jó visszajelzést adnak egy szövetkezet 

teljesítményéről. Ideálisan a bevétel legalább nagyjából felét intézményi (nagyobb 



mennyiségben rendszeresen rendelő) vevők alkotják, a másik felét pedig a kisebb (jellemzően 

lakossági) vevők, mindenesetre érdemes elkerülni, hogy széttöredezzen a vevői struktúra.  

► Egyéb társadalmi és piaci szereplők: természetesen más partnerek is hozzá tudnak járulni a 

szövetkezet hatékony működéséhez. Ide tartoznak például a bevont külsős szakértők 

(élelmiszermérnök, könyvelő, marketing szakértő, stb.) vagy az érintett hatóságok. 

 

A Szociális Szövetkezet megalapítása nem igényel külön alaptőkét, csak a tagok által biztosított 

hozzájárulást – a bevett gyakorlat 5-10.000,- Ft/év.  

A Szociális Szövetkezet Alakuló ülésen jön létre, ahol elfogadják az Alapszabályt, 

megválasztják a tisztségviselőket, majd gondoskodnak a szervezet bírósági bejegyeztetéséről. 

Azután a könyvelés, a számlavezető bank kiválasztása, az üzleti terv kidolgozása következik.  

 

Jelen pillanatban is vannak meghirdetett pályázatok, amelyeken bejegyzett szociális 

szövetkezetek indulhatnak – ezért is szükséges a mielőbbi döntés az önkormányzat 

csatlakozásáról, hiszen önkormányzati csatlakozás nélkül ez a forma nem tud eredményes leni.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete fontos önkormányzati célnak 

tartja a településen a lakosság alapvető élelmiszerellátásának helyben-, illetőleg 40 km-es 

távolságon belül termelt termékekkel való biztosítását, illetve azt, hogy az alapvető 

élelmiszerekből az ellátás helyi szinten való megszervezését. Ehhez a zöldség, gyümölcs, tej, 

méz, stb. termékek biztosítása céljából szociális szövetkezet létrehozását támogatja, ahhoz 

csatlakozik. A szükséges hozzájárulást biztosítja. Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a 

megalapítás, illetve csatlakozás során a szükséges dokumentumokat aláírja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Dr. Dancsecs Zsoltjegyző  

 

Szentgotthárd, 2020. október 08. 

 

         Huszár Gábor  

         Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 



Tárgy: Tűzoltók elismerése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. október 15- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A csatolt kérelem érkezett Király Lajostól, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjétől – lásd: 1. sz. melléklet. 

 

A Magyar Tűzoltók Napja május 4., Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének az ünnepe. 

Ezen a napon tűzoltók kapnak elismerést országszerte. A vírushelyzet miatt ez a rendezvény 

idén ugyan elmaradt, ennek ellenére kérik, hogy Önkormányzatunk a Kirendeltségen 

szolgálatot teljesítő tűzoltók közül 2 főt Szentgotthárd város nevében elismerjen. 

 

A Körmendi Katasztrófavédelem Szentgotthárd tűz- és katasztrófavédelmét egy 

Katasztrófavédelmi őrs segítségével ellátja – tehát a kérelmet előterjesztő szervezet 

Szentgotthárd védelméről is jó színvonalon gondoskodott az elmúlt évben. 

 

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

szíveskedjen. Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület ehhez a támogatását megadni 

szíveskedjen. (Tavaly 2 fő kitüntetésére összesen 150 ezer forintot utaltunk.) 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A kitüntetni kívánt tűzoltók jutalmazása a támogatással biztosan megoldható. 

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

feltételek?  

Nincs tervezett forrása, a Képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy a 2020. évi 

költségvetésben biztosít-e forrást erre. 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően használják 

fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele. 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A kitüntetni kívánt tűzoltók nem kapnak, vagy kisebb mértékű jutalmat kapnak.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző ügyintézőnek vannak, majd az utalást 

végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző köztisztviselőknek 

jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 



 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen dolgozók közül …. Szentgotthárdon szolgálatot teljesítő  személy 2020. évi 

jutalmazásához …….. Ft támogatást biztosít a …………… keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. október 09. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



Tárgy: Kemping fejlesztési lehetőség 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. október 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdona az Alpokalja Motel és Kemping. A 

létesítményeket a SZET Szentgotthárdi Kft hasznosítja, működteti. Az elmúlt években több 

jelentős fejlesztés is történt pályázati pénzek felhasználásával. Most újabb lehetőségünk nyílt a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda - Biztosi Titkársági Főosztályéhoz támogatási kérelem 

benyújtására. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által kezelt Támogatási Alaphoz 

benyújtandó kérelemnek párhuzamban kell lennie az Aktív Magyarországért Program 

célkitűzéseivel, tehát a kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

megvalósítását kell tartalmaznia. Ennek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

tavalyi évben sikeresen megvalósított Kempingfejlesztés második ütemét valósíthatná meg: 

Sor kerülhetne csónakház és közösségi főzőhely, illetve 6 db szálláshelyként funkcionáló 

faház kialakítására a Kemping területén.  

 

A Támogatáskezelővel történt egyeztetés alapján önerő biztosítása szükséges, aminek olyan 

módon is eleget tudunk tenni, hogy a csónakház és a közösségi főzőhely kialakítását mi magunk 

vállaljuk, azaz ezek nem képezik a projekt részét és így a faházak kialakítására nyújtanának 

100%-os támogatást, 100% előleg biztosításával. 

 

Tevékenység Összeg (bruttó) 

Csónakház kialakítás 5.976.938,- Ft 

Közösségi főzőhely kialakítás 6.306.185,- Ft 

Faház kialakítás 23.689.437,- Ft 

Összesen: 35.972.560,- Ft 

Támogatás: 23.689.437,- Ft 

Saját forrás: 12.283.123,- Ft 

 

Egyeztetve az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező SZET Szentgotthárdi Kft-vel, mint 

a Kemping üzemeltetőjével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy saját maguk vállalják a csónakház 

és a közösségi főzőhely kialakításának megvalósítását, mivel a területükön megvalósuló 

fejlesztések a Kft működését is segítik. Így az Önkormányzatnak önerőt nem kellene 

biztosítania. A megvalósuló fejlesztések egy részét így a SZET Szentgotthárdi Kft., míg a 

faházakat a Miniszterelnöki Kabinetiroda - Biztosi Titkársági Főosztálya finanszírozná. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának arról kell nyilatkoznia, hogy egyetért a vázolt 

elképzeléssel és –a SZET Eszközkezelő Kft-n, mint saját tulajdonú vállalkozásán keresztül - 

megvalósítja az önerőnek minősülő fejlesztéseket. 

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

szíveskedjen. 

Hatásvizsgálat 



1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Folyamatosan növekvő igény mutatkozik olyan szálláshely kínálatra, amely eltér a 

szállodák által megszokott kínálattól. A Kemping területén megtalálható sátrak számos 

esetben ki vannak téve az időjárásnak, így célszerű lenne faházakat is kialakítani, 

amelyet időjárástól függetlenül tudunk az aktív turizmus kedvelői számára biztosítani. 

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

feltételek?  

Rendelkezésre állnak, pozitív döntés esetén – a 100%-os tulajdonában álló SZET 

Szentgotthárdi Kft-n keresztül - a megvalósításhoz szükséges forrást, illetve az 

előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét biztosítja. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A Kemping üzemeltetése a faházak és az egyéb kiszolgáló épületek megvalósulása 

esetén  eredményesebbnek, turisztikai szempontból sikeresebbnek tűnik. . 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincsen kockázata – különösen akkor, ha az önkormányzatnak ténylegesen nem kell az 

önerőt biztosítania. . 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A tervezett fejlesztések más városban valósulnak meg, így az általunk elérni kívánt 

célcsoport más desztinációt választ magának. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, Támogatáskezelővel folytatott konzultáció, sikeres pályázat esetén a 

projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, megvalósítás, elszámolás. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint támogatási 

kérelmet nyújtson be a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztosi Titkársági Főosztályához a 

szentgotthárdi 1568/14 hrsz-on található Alpokalja Kemping fejlesztésére vonatkozóan. 

Sikeres elbírálás esetén vállalja a csónakház és a közösségi főzőhely önerőből történő 

megvalósítását. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. október 14. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 

1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


