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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 28 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

                  

                 A 61/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

• Szaktervezővel méreteztettük a Hársas-tó közüzemű szennyvíz-csatornahálózatra 

történő csatlakoztatása esetén szükséges vezeték, illetve átemelő szivattyú méreteit. 

A méretezés alapján képviselői kérésre árajánlatot kértünk a Hársas-tóhoz D110 

KPE vezeték fektetésére a tervezett villamos földkábellel közös munkaárokban. 

Amennyiben a lefektetésre kerülő villamos földkábellel közös munkaárokba kerül 

egy D110-es KPE vezeték a leendő szennyvíz nyomóvezeték felhasználásra, akkor 

mélyebb és szélesebb munkaárkot kell kialakítani, mint ahogy a villamos földkábel 

fektetéséhez szükséges lett volna. A villamos-energia földkábel 830 fm hosszúságú 

nyomvonalán a meglévő földárokba történő D110-es vezeték fektetésének 

bekerülési költsége 4.648,- eFt + ÁFA összesen 5.903,- eFt. Ez a vezeték szakasz 

még nem éri el a Máriaújfalu városrészen üzemelő közüzemű szennyvíz-csatorna 

utolsó aknáját ehhez még az állami közút padkájában 250 fm hosszon szükséges 

majd vezetéket fektetni. Továbbá a rendszer beüzemeléséhez természetesen egy 

szennyvíz-átemelőt kell majd építeni. A fennmaradó munkák várható bekerülési 

költsége bruttó 9,4 millió forint. 

 

 

A 67/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

• A 67/2020. számú Képviselő-testületi határozatban foglaltakkal kapcsolatban az 

alábbiakról intézkedtünk: 

o Kértük az STKH Kft-től, mint hulladékgyűjtési közszolgáltatótól a jelenleginél 

szélesebb méretű hulladékgyűjtő zsákok biztosítását. Válaszlevelükben 

tájékoztattak arról, hogy a zsákok űrtartalma 120 literben van megállapítva, 

azonban feltehetően arányai miatt okoz gondot a kezelése a lakosság részére. 

Ígéretük szerint, amennyiben a készletük kifutásra kerül, megvizsgálják a 
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lehetőségét más típusú hulladékgyűjtő zsák beszerzésének, addig sajnos nincs 

lehetőségük ezek lecserélésére. 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2020. OKTÓBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult 

Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon elnevezésű projekttel 

kapcsolatos 1 éves garanciális felülvizsgálati eljárás 2020. október 21-re összehívásra 

került. 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult Várkert 

és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése elnevezésű projekttel kapcsolatos 2 éves 

garanciális felülvizsgálati eljárás 2020. október 28-ra összehívásra került. 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult Arany 

János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon elnevezésű projekttel kapcsolatban 

rendkívüli garanciális felülvizsgálati eljárás 2020. október 29-re összehívásra került. 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósuló A 

Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem - Szentgotthárd, 

Ipari Park III. ütemű területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve 

közműveinek (vízellátás, szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése elnevezésű 

projekttel műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott. Jelenleg a projekt során megvalósult 

létesítmények forgalomba-helyezési, illetve vízjogi üzemeltetési eljárásának 

előkészítése zajlik. 

 

• A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását 

és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési 

elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, 

www.kozvilhiba.hu. 2020. szeptember-október hónapokban 6 egyedi hibát és 1 

szakaszhibát kellett bejelentenünk. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az 

elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az 

önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. 

 

• Árajánlatokat kértünk a Füzesi kerékpárút napelemes lámpákkal történő 

megvilágítására a vasúti átjáró és Európa út közötti szakaszon. 

 

• Az engedélyező hatóság kiadta a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó 0,4 kV-os 

villamos-energia ellátásának építési engedélyét. A vezetékjog bejegyzésével 

kapcsolatos földhivatali eljárás lezajlott. 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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• Megrendeltük a Képviselő-testület által elfogadott Temető Fejlesztési koncepció 

alapján az alábbi munkákat: 

o Hunyadi úti régi temető kerítése mellett 10 db elszáradt fenyőfa kivágása, 

temető főbejárati kapujának átépítése; 

o Hunyadi úti új temető bejárata előtti fák metszése; 3 személyes halotthűtő 

beszerzése, ravatalozóban raktárhelyiség kialakítása; 

o Rábafüzesi temető DNY-i oldalán lévő kerítés felújítása, javítása; 

o Rábatótfalusi temető új ravatalozóján kisebb javítási munkák (lábazati kő 

pótlása, tartólábak felújító festése); 

o Zsidai temető kapuinak felújítása, zárhatóvá tétele; 

o Farkasfai temető hátsó kapujához zúzottköves út kialakítása; 

o Rábakethelyi temető NY-i oldali kapu és kerítés javítási munkái; 

parkolótábla kihelyezése; D-i oldali épület maradványainak elbontása. 

o Jakabházi temető ereszcsatorna kiépítése, a temető területén lévő fák 

gallyazása, elkorhadt kereszt cseréje, pad kiszállítása; 

 

• Megrendeltük és befejeződtek a Szentgotthárdi zárt-csapadékcsatorna hálózat 

mosatási munkák az alábbi helyszíneken: 

o Kossuth L. u. 15 és a Várkerten keresztül a Rábáig 

o Bethlen G. utca Széchenyi utca – Árpád utca közötti szakasza 

o Hunyadi utcában a kínai áruháztól a buszmegálló csatlakozójáig 

o Május 1 utcában a Hunyadi úttól a nyílt árokig a kaszagyári kerítés mentén 

o Rábatótfaluban a Váci M. utca előtti áteresz 

o Máriaujfaluban a Parkerdő utcában 

o Kis utca 13-15 számú házak között induló út alatti áteresz 

o Árpád utcában a Honvéd úti kereszteződéstől a kettős körforgalomig 

 

Kivitelező: Vasi HEPI Bt.  

  

• Szerződést kötöttünk és elkészült a Szentgotthárd, Zsidahegyi út deltájának 

felújítására. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.  

 

• Szerződést kötöttünk és folyamatban vannak a nagy felületű burkolat javítási 

munkák az alábbi helyszíneken: a Kis utca Bem utcai kereszteződése előtti 25 

méteres szakaszon, a Felsőpatak utca felső szakaszán, a Gárdonyi utcában a Lipa 

Hotelhez vezető cca. 45 méteres járdaszakasz, a Széchenyi utca 21 számú ház előtti 

cca. 35 méteres járdaszakasz, Jókai utca Baross G. utcai kereszteződése előtti cca. 

16 méteres járdaszakasz. 

 

• Folyamatban van a szerződéskötés a Kiserdő utca kőzúzalékos felújítására 

csökkentett műszaki tartalommal. Vállalkozó: SZET Szentgotthárdi Kft. 
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• Képviselői kezdeményezésre kértük a hulladékgyűjtési közszolgáltatót a Fővég utcában, az 

Andrásszeri utcát követő néhány háztartást érintően a zsákos gyűjtés bevezetését az út 

további romlásának megelőzése érdekében, melyre pozitív választ kaptunk. Ezen kívül 

tájékoztattak jövőbeni terveikről: szeretnének olyan speciális hulladékgyűjtő járművet 

beszerezni, amivel megoldható a házhoz menő, kukaedényekből történő hulladékszállítás a 

problémás területeken is. Ennek megvalósulása esetén folyamatosan kivezetik a 

szolgáltatási területükön a zsákos gyűjtést és mindenhol áttérnek az edényekből történő 

gyűjtésre. Az edények beszerzéséről ez esetben a lakosságnak kell majd gondoskodnia. 

 

• Tájékoztattuk továbbá a hulladékgyűjtési közszolgáltató kft-t az üveggyűjtési pontok 

módosításáról szóló rendelet módosításáról is. A konténerek áthelyezésére helyszíni 

bejárást kezdeményeztünk, melynek időpontját hamarosan kitűzzük, ezt követően pedig 

a szolgáltató a jelzett konténerek áthelyezését 2020. december 31-ig elvégzi. 

 

• Szt/2091-16 /2020. számú keretmegállapodás alapján megrendeltük az alábbi 

munkálatok: 

 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): kerékpártároló szilárd burkolatának 

kiegészítése 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár: gyermekkönyvtár közlekedő: fűtési rendszer 

felülvizsgálata, javítása, gyermek WC - ben fűtés kiépítése 

 Szentgotthárd – Jakabháza Művelődési ház: eresz javítása, rendelő bejárata feletti 

előtető javítása, rendelő bejáratánál a sérült járólap javítása 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: kialakított új irodahelyiségben elektromos 

fűtőtest elhelyezése, fűtés biztosítása 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár: emeleten zuhanyzó helyiségben a szennyvízszag 

megszűntetésére bűzelzáró beépítése, szellőzőcső kivezetése helyiségen kívülre 

 Rendelőintézet Szentgotthárd (Hunyadi u. 18.): keringető szivattyú csere 

 

• Szt/2091-16 /2020. számú keretmegállapodás alapján árajánlatot kértünk az alábbi 

munkálatokra: 

 Szentgotthárd – Jakabháza Művelődési ház: orvosi rendelőben és a váróteremben 

járólap javítása, kultúrház bejáratánál az elkorhadt lambéria javítása 

 Múzeum (Hunyadi út 9.): keringető szivattyú csere 

 Városi Gondozási Központ: Arany J. u. 3. szám alatti különálló épület használaton 

kívüli kéményének visszabontása tetősíkig 

 

• Megrendeltük az Időutazó Múzeum épületénél az 5 és 6 hrsz-ú telkek közös telekhatárán 

új kerítés építési és a meglévő kerítésrések bontási munkálatait: 

 tereprendezés         43 m2 

 meglévő drótfonatos kerítés elbontása betonoszlopokkal   15 fm 

 meglévő téglafal elbontása, törmelék elszállítása    4 fm 

 telekhatárra új kerítés építése:  

drótfonatos horganyzott kerítés építése 1,9x65x65x1200  

méretben, beton oszlopokkal, feszítő huzallal, kiegészítőkkel  43 fm 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 



 
6 

Teljesítési határidő: 2020. december 15. 

 

• Megrendeltük az Időutazó Múzeum épületének csapadékvíz elvezetésének munkálatait: 

Előkészítő- és földmunkák: 

 munkaárok kiemelése csapadékcsatorna fektetéséhez  16 m3 

 föld visszatöltése, tömörítése     16 m3 

 tükör készítése       24 m2 

 homok ágyazat készítése      5 m3 

Közműépítés: 

 D 110 KGEM csatornacső beépítése    40 m 

 eresz lefolyó csatorna rákötése     4 db 

 beton tisztító aknára kötés      2 db 

Kivitelező: VÍZÉPTEK BT. (Szombathely) 

Teljesítési határidő: 2020. november 15. 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. – vel az önkormányzati 

tulajdonú- és egyéb önkormányzati feladatellátásához szükséges épületeknél a 

kötelezően előírt érintésvédelmi, villamos berendezések tűzvédelmi és villámvédelmi 

felülvizsgálatának elvégzésére és a jegyzőkönyvek kiállítására.  

17 intézményi épületnél készülnek el a jegyzőkönyvek és a jegyzőkönyvekben rögzített 

hiányosságok javítására vonatkozó tételes árajánlatok.  

Szentgotthárd Háziorvosi rendelő, Szentgotthárd Szakorvosi rendelő: 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

Múzeum: 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Széchenyi tornaterem: 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

Gimnázium tornaterem: 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

Városi Gondozási Központ (Arany János u. 1., 3.) 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal garázs épülete 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

SZEOB Tótágas Bölcsődéje: 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

SZEOB Játékvár Óvodája: 
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villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Rábafüzes Könyvtár (Kodály Z. út 2.) és az orvosi rendelő, Művelődési ház (Kodály Z. út 

11.): 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Jakabháza Művelődési ház, orvosi rendelő, könyvtár (Fő út 9.) 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Farkasfa Művelődési ház 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Rábatótfalu Könyvtár (Tótfalusi út 149.), Művelődési ház (Tótfalusi út 92.) 

villamos érintésvédelmi felülvizsgálat 

villamos tűzvédelmi felülvizsgálat 

villámvédelmi felülvizsgálat 

Teljesítési határidő: 2020. november 30. 

 

Lomtalanítás tapasztalatai 

2020. 

Az idei lomtalanítást a szolgáltató 2020. szeptember 19-én, illetve szeptember 26-án 

biztosította. 

A szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a közszolgáltatás 

keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető, nagydarabos hulladékokat 

(lomokat) szállította el a lakosságtól díjmentesen.  

Ahogy a lomtalanítási plakátokon felhívtuk rá a figyelmet, a gumiabroncsokat és az elektronikai 

hulladékokat nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a hulladékudvarban 

biztosított. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az építési törmelék, faág, 

fanyesedék, veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási műveletekből, ipari- és kereskedelmi 

tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A fenti egyértelmű meghatározások 

ellenére idén is kerültek ki a lomtalanítás során közterületre olyan hulladékok, amelyeket 

a szolgáltató nem szállított el. 

Ezeket a rendezett városkép érdekében az önkormányzat kénytelen összegyűjteni és 

elszállíttatni, melynek jelentős költsége van.  

Továbbá a szolgáltató csak 10 kg/fő mennyiségig szállítja el díjmentesen a lomhulladékokat. 

Az ezen felüli mennyiségeket kezelési, ártalmatlanítási költség felszámítása mellett viszi el, 

mely idén közel 1.200.000,- forintjába került az önkormányzatnak.  

Összességében elmondható, hogy az idei lomtalanításon sem javult a helyzet – a 

szentgotthárdiak egy része nem tudja és nem is akarja betartani a lomtalanításra vonatkozó 

előírásokat. Már a lomtalanítás előtt két héttel megjelentek az első kirakott lomok. A 

lomtalanítás előtti napokban megjelentek a lomgyűjtók utánfutókkal, a kevésbé tehetősek kézi 

kiskocsikkal vagy biciklivel és még nagyobb rendetlenséget hagyva maguk után elszállítottaák 

a lomok egy részét. Különösen a szabálytalanul kirakott elektronikai eszközök keltették fel az 
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érdeklődésüket – de senkinek ne legyenek kétségei, hogy az otthon a használható (értékesíthető) 

alkatrészek kiszedése után az eszközök maradéka az erdők szélén lesz megtalálható néhány 

héten belül. A lomtalanítás előtti napon a közterület-felügyelő olyan helyen, ahol már pénteken 

délelőtt kirakták az elektronikai eszközöket meg az autógumikat írásban is figyelmeztette a 

szabálytalankodókat – de azt nem lehet elvállalni, hogy ezt minden háztartásnál meg lehessen 

tenni.  

 Mindent összeszámolva 2 millió forintot vett el az önkormányzat költségvetéséből, amiből 

más, egyéb fontos beruházás is megvalósulhatott volna. (Pl.: járdafelújítások, vízelvezető 

rendszerek felújítása, veszélyes fák kivágása, növény telepítések, kopott KRESZ táblák cseréje 

stb.). 

Mindeközben a lakosság rendelkezésére áll az INGYENESEN igénybe vehető hulladékudvar, 

ahol ugyanezek a hulladékok leadhatók. 

Sajnos a részletes tájékoztatás és a díjmentes hulladékudvar ellenére minden évben jelentős 

mennyiségben kerülnek ki olyan hulladékok, amiket az önkormányzatnak kell elszállítania.  

Álláspontunk szerint megfontolandó, hogy a jövőben érdemes-e ilyen módon lomtalanítást 

szervezni. A következő hónapokban a hulladékudvart népszerűsítő kampányt indítunk, aminek 

a végső célja ennek a mára teljesen idejétmúlt hulladék-kihelyezési akciónak véget vetni - a 

befektetett energiát és pénzösszegeket inkább a város fejlődésének javára fordítjuk. 

 

 

PÉNZÜGY 

 

Folyamatos költségvetési feladatok 

 

− az intézményi könyvviteli, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása 

− kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról 

− önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása 

− segélyek kifizetése 

− adóbevallások, statisztikai jelentések elkészítése  

− a beérkező kérelmekre adóigazolások, hatósági igazolások kiadása, hagyatéki és 

végrehajtási adó- és értékbizonyítványok kiállítása, túlfizetések kiutalása, 

valamint határozatok hozatala folyamatosan történik. 

− folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók, 

vállalkozások adatait, bevallásait. 

 

A III. negyedévről adatszolgáltatások elkészítése MÁK felé (PMINFO, mérlegjelentés, 

adózárás) megtörténtek. 

 

Az idei évben az iparűzési adóbevallások benyújtási határideje szeptember 30. volt, a beérkezett 

bevallások ellenőrzése, feldolgozása megtörtént. 

 

Szintén változás vonatkozik az idegenforgalmi adóra, amely értelmében év végéig nem kell 

idegenforgalmi adót fizetnie az adó alanyának, viszont a bevallások elkészítése kötelező, így a 

bevallások alapján az önkormányzat támogatásként megigényelheti a kieső adóbevételt. Az 

igénybenyújtás megtörtént a MÁK felé. 

  

Állami normatív támogatás témában helyszíni ellenőrzésre került sor, melynek időpontja 

szeptember 14-15. volt. 
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Témája  

− Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019.évi bölcsődei támogatása, annak 

szabályos felhasználása 

− Apátistvánfalva Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester 2019. évi 

illetményére kapott támogatás szabályos felhasználása. 

Mindkét területen a vizsgálat lezárult, nem keletkezett sem visszafizetési kötelezettség, illetve 

póttámogatási kötelezettség sem. 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-  21/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete:         

   a   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról 

   valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet módosításának változtatására a  

   mostani, októberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.  

 

- 22/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete: 

   a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról,    

   természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló önkormányzati rendelet módosítást  

   nem igényel. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2020. szeptember 

 

Dr. Haragh László: A Vakarcs Kálmán utca déli oldali útárkába bemosódott árok részű 

hordalékának kiszedését a SZET Szentgotthárdi Kft.-től megrendeltük.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 Szentgotthárd, 2020. október 19. 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2020. október 19-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

86/2019. 

195.077.835,- 
150.000.000,- 

43.401.687,- 

1.676.148,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

13.340.747,- 

- 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- - 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 

156/2016. 

269/2018. 
333.215.000,- 

299.765.000,- 

20.632.815,- 
1.224.638,- - 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft 0,- Ft - 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város kialakítása 
TOP-2.1.2-15-VS1-

2016-00002 
138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

2020. október 28-án kerül sor a 2. 

éves jótállási helyszíni szemlére. 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € - 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 
8.890.000,- Ft 

(futókör esetén) 
- 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-2017-

00005 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős 

Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 

37/2020 

312.098.737,- Ft 199.991.746,- Ft 112.106.991,- Ft 

Szerződéskötés megtörtént a 

tematikus szobák kialakítására a 

Private Moon Studios Bt.vel. 

Szerződésben vállalt határidő: 2021. 

április 22. 

A fogadótér bútorozására is 

megkötöttük a vállalkozási 

szerződést az Asztalos-Kovács Kft-

vel. Szerződésben vállalt határidő: 

2021. február 21. 

Az 5. szakmai beszámolót a 

Közreműködő Szervezet felé 2020. 

október 15-én benyújtottuk.   

KOLOSTOR épület 28 db 

ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

keleti homlokzaton 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 

támogatása 2018  

Belügyminisztérium 

98/2019 22.365.404-, Ft  11.182.702 
Megvalósítás folyamatban, 

határideje 2020. december 31. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft 1.000.000, -Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás megtörtént, számlák 

kifizetve. Záró elszámolás 

benyújtva. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztérium  3.981.000,- Ft 2.000.000,- Ft 0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

fejlesztése (kiállítási katalógus, 

foglalkoztató füzet. kiállítások 

promóciója) pályázat 

támogatásban részesült. A 

támogatási szerződés megkötése 

megtörtént. A kiállítás katalógus, 

foglalkoztató füzet is elkészült. 

Kifizetés még folyamatban. 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2020 

Belügyminisztérium  3-981.450,- Ft  0,- Ft 

Pályázati anyag beadva, tervezett 

beruházás a múzeumba klíma 

berendezés beszerzése. 

Támogatási döntés még 

folyamatban 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok Nélkül 

Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 

Kivitelezői szerződéskötés 

folyamatban, a hónap végéig 

megkezdődhetnek a munkák. 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 6.622.669,- 

Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft - 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok Nélkül 

Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft - 

HUNGARIKUM 2019. Agrárminisztérium - 4.000.000,- 3.000.000,- - 

„A Szentgotthárd Települési 

Értéktár népszerűsítése és könyv 

Széll Kálmánról” címmel 

megvalósult a projekt, beszámoló 

benyújtásra került. 

 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

Belügyminisztérium 142/2019. 150.000.000,- Ft 150.000.000,- Ft 0 

2020. szeptember 29-én helyszíni 

szemlét tartottak az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a 

Magyar Kézilabda Szövetség 

munkatársai, a helyszínen 

mindent rendben találtak. 

Jelenleg parkolóépítési 

munkálatok zajlanak. Az EMMI 

felé benyújtott 19-20. 

részelszámolásunk elfogadása 

folyamatban van. Továbbra is heti 

rendszerességgel koordinációt 

tartunk a helyszínen, egyeztetve 

az aktuális kérdésekről, 

problémákról a VSE 

vezetőségével is. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének férőhely-

bővítése 

TOP-1.4.1-19-VS1-

2019-00012 
164/2019. 153.985.599,- 153.985.599,- 0,- 

NYERT 

Támogatási szerződés megkötésre 

került, támogatási előleg igénylés és 

tervezés folyamatban. 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- Ft 

 
36.347.700,- Ft 0,- 

Projektindító sajtótájékoztatót 2020. 

szeptember 24-én tartotta meg 

Vaskeresztesen aSporthorgász 

Egyesületek Vas megyei 

Szövetsége. A közbeszerzési eljárás 

előkészítése van folyamatban. 

PKKE Színház felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-

Települések közösségi 

célú fejlesztése 

99/2019. KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 

 
4.525.321,- Ft 1.719.781,- Ft 

A PKKE aláírta a kivitelező Musits 

Bt.-vel a vállalkozási szerződést a 

Színház alsó szinten lévő öltözői és 

a hozzá kapcsolódó szocális blokkok 

felújítására vonatkozóan, teljesítési 

határidő: 2021. február 26. 

Hangtechnikai eszközök beszerzése 

folyamatban.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a várkerti 

játszótér kalandparkká 

történő továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-2-17 

Térségi turisztikai 

attrakció fejlesztés 

225/2019. KT 

határozat 
19.348.430,- Ft 10.909.313,- Ft 7.739.622,- Ft 

A kombinált játszóvár ünnepélyes 

átadására 2020. október 15-én került 

volna sor, azonban az időjárási 

körülményekre tekintettel az 

eseményt lemondtuk. Új időpont 

egyeztetése folyamatban. Az 

információs táblák tartalma 

egyeztetés alatt van a Honismereti 

Klubbal. 

Közös kultúra, közös érték 

- Szentgotthárd és Szépvíz 

kulturális kapcsolatának 

erősítése 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-

000415 

- 1.918.686,- Ft 1.800.000,- Ft 0,- Ft - 

A lendvai bronzöntő 

műhely c. rendezvény 

előkészítése 

Szentgotthárdon 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

VI/1896-3/2020 

- 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 0,- Ft - 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

Belügyminisztérium - 496.300,- Ft  100.000,- Ft 

Pályázatot nyújtottunk be 

színháztechnikai berendezések 

beszerzésére. A kérelem elbírálása 

folyamatban. 

KOLOSTOR épület 

ABLAKOK FELÚJÍTÁSA 

II. ütem 

Belügyminisztérium 38/2020. 34.118.793,- - 17.059.397,- 

ELBÍRÁLÁS alatt 

24 db „irodai” ablak és 30 db folyosó 

ablak, 8 db toronyablak felújítása 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2020. Agrárminisztérium - 3.990.430,- - - 

ELBÍRÁLÁS alatt 

„Az épített környezet értékei 

Szentgotthárdon” címmel kiadvány, 

kisfilm, kiállítás 

Emléktábla avatása és 

ünnepi megemlékezés IV. 

Károly magyar király 

visszatérési kísérletének 

100. évfordulója 

alkalmából 

Nemzeti Kulturális 

Alap 
-  1.000.000,- - - 

A pályázatot benyújtottuk jelenleg 

elbírálás alatt áll 



 

Tárgy: Önkorm. vagyongazd. helyzete, 2021. évi vagyongazdálkodási 

irányelvek elfogadása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 10.28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselő-

testületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális 

Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne 

változtatni. 

A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt 

olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé tárni 

azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel évek óta 

visszatérő, meg nem oldódott problémák 

I. 

Beszámoló a 2019. évben elfogadott Vagyongazdálkodási Irányelvek megvalósulásról: 

 

1.) Beépítetlen belterületi ingatlanok: 

1.1.) Építési telkek 

1.1.1.) Új önkormányzati telkek kialakítása és értékesítése: 

Építési telkek mindazok az önkormányzati ingatlanok, melyek a helyi építési szabályzat alapján 

ilyen besorolásba tartoznak. Csak azokon a területeken értékesítünk telket, ahol több telek 

alakítható ki és értékesíthető és ahol a szükséges infrastruktúra már kialakult (a közművek már 

rendelkezésre állnak) vagy ahol pályázati pénzből az önkormányzat a közművesítést ki tudja 

alakítani vagy ahol a közművesítést az ingatlanok vevői illetve ha vannak, akkor a már ott lévő 

tulajdonosok is finanszírozzák. Az új telkek kialakítására első sorban olyan területeken kerüljön 

sor, amelyek a városközponthoz közelebb vannak – azért, hogy legyen minél több lehetőség 

arra, hogy az ott építkezők lehetőleg gépjármű használata nélkül is el tudják érni a legfontosabb 

közintézményeket – hogy ne növekedjen tovább a gépjármű terhelés. Különösen ilyenek: 

Akasztó domb nyugati oldala, a József A. utcában lévő beépítetlen területek a Vakarcs K. 

utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakítása – ez 

utóbbiak művelés alól történő kivonása, a telekalakítás is szükséges a közművesítésen 

túlmenően. 

 

1.1.2.) A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 

bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 

 

1.1.3.) A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület valamennyi belterületi ingatlan 

esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 

Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 

Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott ár 

nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 



 

Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 

az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a 

vételár részét képezi. 

  

 

1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi stb. célra hasznosítható területek 

1.2.1.) Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében mind az önkormányzati 

tulajdonú, mind a Szentgotthárdi Ipari Park KFT tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről 

gondoskodni kell – ki kell használni azt az előnyt, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 100 %-

os önkormányzati tulajdonú társaság és a jelentkező befektetők számára a másik szervezet 

tulajdonában lévő területeket is említeni, ajánlani, koordinálni lehet.  

1.2.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetését biztosítani kell. Egyúttal ki kell használni 

azt az előnyt is, hogy az ipari parkunk tudományos technikai park minősítéssel is rendelkezik. 

Ennek előnyei vannak – első sorban a nem képviselőtestületi tag alpolgármester bevonásával 

biztosítani kell annak személyi feltételeit, amely ezen előnyök feltárásához és kihasználásához 

eddig hiányoztak. 

Ezzel egyidejűleg mint tudományos-technikai parknak meg kell találni azon vonzó befektetéshez 

szükséges feltételek biztosítását ami könnyebbé teszi vállalkozások letelepítését 

 

1.2.3.) További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as 

gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése annak érdekében, hogy a közlekedési és 

közműberuházás kialakítása után legyen ipari terület, ahová a befektetők meg is tudják 

valósítani beruházásaikat. 

 

1.2.4.) A városi sporttelep tulajdonjogát a sportcsarnok építésének sikkeres befejezése után 

rendezni szükséges.   

 

1.2.5.) A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán megszerzett 

önkormányzati területek idegenforgalmi hasznosítását lehetővé kell tenni. Ehhez rendezni 

szükséges azok státuszát (nagyvízi meder részei; művelés alól nincsenek kivonva stb.)  

 

1.2.6.) További, a mai használattól eltérő célra is hasznosítható önkormányzati területek 

(ingatlanok) hasznosítási elképzeléseit számba kell venni, a lehetséges változtatási 

elképzeléseket ki kell dolgozni és az elfogadott változtatások megvalósításához hozzá kell 

kezdeni.  

 

- 2019 novembere óta építési telek értékesítésére és új telkek kialakítására nem került sor. 

Javasolt az Akasztó domb keleti oldalának felvétele a fenti listába, s a rendezési terv 

átdolgozását is kezdeményezzük ezzel kapcsolatosan, mely egy másik előterjesztés részét 

képezi. Itt szinte csak önkormányzati ingatlanok vannak, forrás rendelkezésre állása esetén 

közutakat, közműveket kell kiépíteni, s nem kell ingatlanokat vásárolni, s tulajdonosokkal 

egyezkedni. Ugyanakkor járható útnak gondoljuk azt is, hogy az út- és közműépítéseket az 

ingatlanok megvásárlói finanszírozzák (saját beruházás) hiszen akkor nem kell várni arra, hogy 

az önkormányzat majd ezekre a feladatokra forrásokat szerez. Természetesen az ingatlanok ára 

teljesen más közművesítetlen és közművesített telkek esetén.   

Az elfogadott településrendezési eszközök a telek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. Az I. ütemben megvalósítható, Vadvirág 

utcai megközelítéssel legalább 10 db építési telek kialakítható - közmű- és útfejlesztés 

szükséges. Ahogy írtuk itt a rendezési terv felülvizsgálata szükséges. Bizonyos feltételek 

biztosítása esetén itt látszik olyan érdeklődő, aki hajlandó lenne a közművesítésbe 

bekapcsolódni. Jelenleg 2 ingatlanra vonatkozóan van vételi ajánlatunk. Itt több terület is 

haszonbérbe van adva, továbbá Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 



 

 

  

- A már 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a 

volt ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem 

került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a 

„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem 

jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek után, 

de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész, ill. azon belül az 

ingatlanok elhelyezkedése) jelenleg nem vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen 

ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási 

költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt eredményeznek.  

- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető közművesített építési telkek - mint amilyen 

éveken keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

A Vakarcs K. úttól déli irányban lévő területből hármat 100%-ban megvásároltuk, itt több 

építési telek kialakítható lesz. Ezen ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd telekalakítást 

követően közművesíteni kell, s ezután értékesíthetővé válnak A negyedik ingatlan esetében a 

nehézséget legfőképp az okozza, hogy a közúthoz közel eső kis területnagyságú teleknek 

nagyon sok tulajdonosa van, s nem is mindig lehet felvenni velük a kapcsolatot (Külföldi 

állampolgárok is vannak köztük cím nélkül, továbbá a Magyar Állam is tulajdonos benne). 

Ugyanígy nehéz a vételárról is megegyezni, mivel van, akinek csak pár száz forint jutna a 

vételárból.  

 

- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban:  

Az elfogadott településrendezési eszközök a telkek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. 

Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük 

többszörösébe kerülnének.  

A Testület döntött az ingatlanok értékesítéséről, vételáráról melyeket meg is hirdettünk több 

ízben, sőt az értékbecsült ár alatt is. a Testület álláspontja az volt, hogy az ingatlanokat akkor 

értékesíti, ha mindegyik ingatlanra érkezik vételi ajánlat. Vételi ajánlat 2-3 ingatlanra érkezett. 

Igazából a terület közművesítése nélkül ez a területfejlesztés nehezen fog megtörténni, a 

közművesítésre viszont anyagi forrással nem rendelkezünk. Itt is elvileg megoldás lenne az, ha 

a vevők saját beruházásban közművesítenének.  

 

- A József A. u. 29. és 33. ügyében elakadt az értékesítés, - 3.048.000.-Ft bánatpénz befizetésre 

került, az ingatlanok vételára br. 30.480.000.-Ft. Az értékesítésről 2018. szeptemberében 

döntött a Testület, melyről a Kft-t is tájékoztattuk, -a szerződést nekik kell elkészíttetniük, 

továbbá a z MNV ZRT-től is kezdeményeztük az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat 

megadását.  

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérte, hogy olyan 

dokumentumot kell küldeni részükre, amely ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául 

szolgálhat. Több dokumentum mellett az Adás-vételi szerződést is szükséges számukra 

megküldeni, viszont annak létrejöttéhez szükséges az ingatlanok megosztása-telekhatár 

rendezése.  
A telekalakítás miatt egyeztettünk a Kft. ügyvezetőjével, Tóth Lászlóval, s arról tájékoztatott, 

hogy a két ingatlan közti 1326 hrsz-ú terület is megvásárolja, s kérte, hogy majd azután 

történjen meg a telekalakítás - figyelembe véve a beépíthetőséget és a parkolók kialakítását. 

Sajnos azóta már eltelt két év – nem jött létre megállapodás, többszöri megkeresés és ígéret 

ellenére sem. Tóth László szóbeli tájékoztatása alapján javaslattal fog élni. 

 

-  A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására 

a Képviselő-testület 176/2018. sz. határozata alapján megállapodás köttetett az ÉPBEST 



 

Hungary Kft-vel, mely ingatlanon társasház épül, s a beruházást követően az Önkormányzat 1 

db., legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakáshoz jut. Az ingatlanra 2019. júliusában a 

Képviselő-testületi határozat alapján a korábbi megállapodás módosítása és tulajdonosi 

hozzájárulást tartalmazó ráépítési szerződés aláírásra került. Az eredetileg tervezett határidőig, 

2019.12.31-ig a beruházás nem valósult meg, a határidő 2020.12.31-ig történő 

hosszabbításához a Testület 14/2020. sz. határozatával hozzájárult. Tóth László a beruházó 

ÉPBEST Kft ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatása alapján ezen határidőig sem tudja az 

építkezést befejezni, s az Önkormányzat által előírt határidő felülvizsgálatra kerül oly módon, 

hogy a határidő tarthatatlanságára tekintettel a vállalkozó külön írásbeli kérelmet nyújt be az 

Önkormányzathoz a határidő meghosszabbítására.  

- A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán lévő szentgotthárdi 

04/14 (10.553 m2) és 04/16 (10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlása megtörtént, az 

ingatlanok az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A Testület a 82/2018. sz. határozata alapján 

az ingatlanok idegenforgalmi fejlesztéséhez befektető partnert keres. A 04/16 hrsz-ú ingatlan 

tulajdoni lapjára nagyvízi mederben való elhelyezkedés van bejegyezve, melynek törlése a 

terület feltöltését és geodéziai magassági felmérését követően indítható el. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen 

növelte a tulajdonában lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére 

maga az Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés volt az 

ingatlanokra, 2 terület is értékesítésre került 2019-ben (Pallós Marcell; JF Ingatlan Kft.) és 

további területekre is folynak tárgyalások.  A 0256/5 hrsz-ú ingatlan értékesítését a Szlovén-

Magyar Logisztikai Kft részére jóváhagyta a Testület.   

Az Ipari Park III estében, vápától északra lévő területekkel az M8-as gyorsforgalmi úthoz 

szükséges telekalakítást követően lehet továbblépni. 

 

- Az Ipari Park II. területén közlekedőfelület kialakítása (egyesített kerékpárút- és 

járda) megtörtént.  Az ipari parkban már működő és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozások 

számára az alapinfrastruktúra kialakítása elengedhetetlen, így ezen vállalkozások térségbe 

vonzásához, illetve megtartásához szükséges a III. ütemmel történő bővítés is,).  

 

Az Önkormányzat által elnyert „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése”, TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 pályázati projekt összköltsége 478.000.000,- Ft, 

100%-os támogatási intenzitás mellett. A fejlesztés megvalósult, a projekt által a közlekedési 

infrastruktúra (út) kiépítése és a teljes közművesítés (víz, csatorna, áram, közvilágítás) is 

megvalósult.  Így ha a gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív marad a térségben, 

akkor a területek megszerzésével és értékesítésével foglalkozni kell. Területek vásárlását a 

jelentkező igények esetén az igényeknek megfelelően érdemes elkezdeni vagy ilyen pályázati 

lehetőség esetén pályázati pénzből meg lehet szerezni akár az összes területet is.  

  

- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező 

területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak, a beruházás önkormányzati 

koordinációval hamarosan befejeződik – a tulajdonjog rendezésére ezt követően lehet 

visszatérni.    

  

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, szántó,) 

 

Át kell tekinteni a korábban már értékesíteni kívánt 1. számú mellékletben látható 

külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú ingatlanok körét abból a szempontból, 



 

hogy azokat értékesíteni esetleg haszonbérbe adni lehessen, esetleg azok 

hasznosításáról saját magunk gondoskodjunk – akár a földalapú támogatás felvételét is 

mérlegelni kell  

  

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre 

vonatkozó külön előírások:   

2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az 

ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az erdőgazdálkodó a felelős. 

 

2.3.) A külterületi ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 

értékesíteni. 

Az értékesítés elvei: 

- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 

- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

 

- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi 

ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta. (ezen ingatlanok 

a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.) 

 Az idei évben eddig nem került értékestésre ilyen ingatlan. 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan forgalomképes 

vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség megszüntetése céljából 

egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van lehetőség. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az 

erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag 

miatt.  

- Külterületi ingatlanokhoz kapcsolódóan megemlítenénk, a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú rét, 

kert, kivett közforgalom elől el nem zárt magánútat, (kiskertek) amit a Magyar államtól szeretne 

az önkormányzat megvásárolni településfejlesztés céljából, erről a Testület legutóbb a 91/2020 

sz. határozattal döntött.    

 

3.) Lakások: 

3.1.) Az önkormányzati lakásokkal Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET Szentgotthárdi 

Kft bevonásával hatékony lakásgazdálkodást kíván folytatni a lakáskoncepcióban 

meghatározottak szerint 

3.2.) Szociális alapon nem utal ki összkomfortos lakásokat, még komfortos lakások esetén is 

alaposan vizsgálja a lakás állapotát a szociális alapon történő kiutalás előtt.  

3.3.) Lakások értékesítésére kivételesen kerül sor 

3.4.) A piaci alapon kiadott lakások állagát javítani kell a minél jobb kiadhatóság érdekében.  

3.5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült lakás-

felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati forrásokat kell keresni, 

illetve külső tőke bevonását is keresni kell. Ilyen igény esetén soron kívül kell döntést hozni.  

3.6.) A piaci alapon történő bérbeadás miatt növekvő bérleti díj bevételek egy részéből a 

rosszabb állapotú lakások felújítására is pénzeszközöket kell fordítani,  

3.7.) A hosszabb ideje üresen álló bérlakások felújítását meg kell kezdeni vagy azokat, mint 

alacsony komfortfokozatú lakásokat ki kell utalni szociális rászorultság alapján.  

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2017. augusztusi ülésén a 199/2017. számú képviselő-

testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium 

kiírásában a 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet alapján meghirdetett, a „Munkásszállások 



 

kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében benyújtható felhívásra, azzal a céllal, 

hogy Szentgotthárd – Rábakethelyi egykori laktanyaépületben (Szentgotthárd, Kossuth L. út 

103.) munkásszállást alakítson ki. A pályázatot megnyertük, aminek keretében 202 fős, 54 

szobás munkásszállás került kialakításra. A kivitelezés 2019. májusában elkészült.  

- 2019 és 2020. évben lakásértékesítés nem történt.  Ugyanakkor rossz állapotú 

lakásingatlanokat is tartalmazó épületet (Széchenyi u. 18.) szeretnénk értékesíteni azért, hogy 

a befolyó bevételt önkormányzati bérlakások felújítására lehessen fordítani másrészről pedig, 

hogy ne kelljen a leromlott állapotú ingatlant nagy költséggel magunknak felújítani.   

Korábban szóba került az átépítése, ez azonban jelentős összegeket emésztene fel, sikeres 

értékesítés esetén a vételárból 3-4 önkormányzati lakás felújítását terveztük megoldani.  

- A Sztg. Széchenyi u. 10. sz. alatti társasházi ingatlanra az épület elbontásával új lakásokat, 

társasházat szeretnénk építtetni. A jelenlegi 4 db. lakás helyett egy új építésű lakást kapnánk. 

Ezen új lakás/lakások piaci alapú bérbeadásával több bevételre teszünk szert, mint a jelenlegi 

szociális alapú lakbérekkel.  

 

- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások –

ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten elsősorban 

piaci alapon kerülnek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb bevételre lehet 

szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni felújításra is.  

 

- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen 

komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 

1990. óta - megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része jó állapotú és a piaci értéke magas 

míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke esetenként 

igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi forrást évről-

évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

(melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi években az alábbiak 

szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-ben 36,5 Millió, 2015-

ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió, 2017-ben: 15,4 Millió, 2018-ban ilyen célra a kialakult 

helyzet miatt nem került sor, 2019-ben: 14.6 Millió Ft, 2020-ban: 31 Millió. 

 

- Képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában lévő (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest, Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky 

Egyetemi Kórház 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443, hrsz-ú, 

természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 

776 m2 területű ingatlan térítésmentes tulajdonba vételét a 83/2018. és a 227/2018., 128/2019. 

számú Képviselő-testületi határozat alapján. Az ingatlant lakás- és helyiséggazdálkodás, 

kulturális szolgáltatás ellátásához szükséges épületigény kielégítése céljára kívánjuk 

felhasználni.  

Az ingatlanon lévő lakóház 10 éve üresen áll, az épületben 5 lakás található. 

Az épület állapota a karbantartás hiánya miatt erősen leromlott, tetőbeázás, vizesedés, vakolat 

mállások tapasztalhatók. Az épületben lévő lakások elrendezését korszerűtlennek mondhatjuk 

mai szemmel nézve: magas belmagasság, a wc-k a lépcsőházban lakáson kívül találhatóak, az 

összes közművezeték elavult, nyílászárók cserére szorulnak.  

Amennyiben itt lakások kialakítására gondolunk az épületre 50 Millió forintot minimum lehet 

kalkulálni.  

A tulajdonjog átíratása folyamatban van,  Állami Egészségügyi Ellátó Központtól várjuk a 

tulajdonba adási szerződés megküldését.  



 

 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

4.1.) Üzlethelyiségek: 

Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 

korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő a 

munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött megállapodás szerint a 

költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  

4.2.) Értékesíthető garázsok:  

Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény jelentkezik, úgy 

a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 

 

4.3.) A Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) felújításához első sorban 

pályázati lehetőségeket kell keresni, az elnyert pályázatból a pályázat szerinti felújítást 

2020.ban el kell végezni.  

 

- Üzlethelyiség ilyen jellegű felújítására 2019-ben a Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség 

esetében került sor. 

- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.  

Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartjuk járhatónak.  

- A garázsok bérbeadásából 2019. évben 2.855.646.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 

Pályázat keretében 2020-as évben a polgármesteri hivatal keleti oldalán lévő ablakok (28 db) 

felújítása megtörtént.     

 

5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm Kft. 

üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a 

fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.  

5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 

élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni 

kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban 

vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.  

5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi kontrollt 

kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati 

feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját a következő évben ki 

kell alakítani.”   

 

- Az üzletrészünk (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben sem került sor mivel 

nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása.  

- A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a Gotthárd-

Therm kft esetében inkább elsősorban az ügyvezető és a polgármester, kisebb részben a kft 

felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetések formájában történik.   

- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll heti 

szinten megtörténik.  

 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 

„6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 

vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is 

ennek fontosságát tartalmazza.   



 

Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és a Takács 

Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, működtetésük a tankerületi 

központot illeti meg,  

A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási intézményekben a sportterek 

(Sportcsarnok és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes egészében az 

önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra fontos feladat 

ezen a területen.” 

 

A III. Béla Szakképző Iskola vagyonkezelésbe adása megtörtént a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal részére.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január 

1-től a köznevelési intézmények a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésében vannak.   

A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti sportterek (Sportcsarnok és 

tornaterem) tulajdonosa az önkormányzat, így azok hasznosítása teljes egészében az 

Önkormányzatnál maradt.  

 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és 

működtetése Szentgotthárdon 

 

7.) 7.1.) A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 

Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 

meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé 

válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal 

és a kft között.  

7.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése keretében ezt a szervezettet is be kell vonni 

az önkormányzati feladatok megoldásába is. Ugyanakkor mint tudományos és technikai park 

címet elnyert szervezetnek ebben a minőségében előre kell lépni. Ehhez szükséges a nem 

képviselőtestületi tag társadalmi megbizatású alpolgármester bevonása. 

7.3.)  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek az Önkormányzat, ezen belül 

különösen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetőjének 

koordinálásával végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. 

A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal 

továbbá a közterület – felügyelettel.  

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően 

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1-

től minden szakterületet az irányítása alá vont. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol 

napi egyeztetés történik a Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén 

dolgozókkal továbbá a közterület-felügyelettel.  

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése folyamatos feladat. A SZET Szentgotthárdi Kft 

és Szentgotthárdi Ipari Park Kft ügyvezetője ez 2018 év közepétől ismét ugyanaz a személy.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2019. és 2020-as 

év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 
2019. 

2020.01.01– 

2020.09.30. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

34.250.e-Ft 318.e-Ft 

 

 



 

 

Ebből: 

 
2019. 

2020.01.01– 

2020.09.30. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
0.-Ft 0.-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

0.-Ft 0. -Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
0. –Ft  0.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
2.500.e -Ft 318.e.-Ft 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

önkormányzati bevétel 

31.750.e-Ft 0.e.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 2017-ben: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság 

részvényeinek értékesítése: 27.087.-Ft  

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

2017-ben: 0.-Ft 

2018-ban: Busieness Park, Heiligenkreuz 3.238.500.-Ft 

2019-ben: Busieness Park, Heiligenkreuz 6.412.000.-Ft osztalék, RÉGIÓHŐ KFT 

osztalék: 8.750.000.-Ft 

 

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 

kivételével)  

   

 2015-ben: 8.473.853.-Ft (ebből közterület: 2.221.934.-Ft, haszonbérlet: 1.451.919.-Ft, 

Charpatia vízerőmű: 4.800.000.-Ft, tekepálya: 542.830.-Ft) 

 2016-ban: 3.547.312.-Ft (ebből közterület: 1.724.091.-Ft, haszonbérlet: 1.354.971.-Ft, 

tekepálya: 468.250.-Ft) 

 2017-ben: 6.290.269.-Ft, (ebből közterület: 2.094.115.-Ft, haszonbérlet: 1.388.804.-Ft, 

tekepálya: 407.350.-Ft, Charpatia vízerőmű: 2.400.000.-Ft) 

 2018-ban: 6.040.290.-Ft  (ebből közterület: 1.615.135.-Ft, haszonbérlet: 1.347.438.-Ft, 

tekepálya: 667.717.-Ft, Charpatia vízerőmű: 2.400.000.-Ft 

 2019-ben: AXILL koncessziós díj: 268.240.000.-Ft, 6.828.299.-Ft (ebből: közterület: 

1.566.610.-Ft, haszonbérlet: 1.330.302.-Ft., Charpathia vízerőmű: 2.400.000.-Ft, tekepálya: 

735.039.-Ft, DIGI bérleti díj: 796.348.-Ft)  

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

   

 2015-ben: 30.699.500.-Ft 

 2016-ban: 30.883.117.-Ft 

 2017-ben: 33.002.043.-Ft 

 2018-ban: 34.017.610.-Ft 

 2019-ben: 33.556.501.-Ft 

 

6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából 

származó bevételek összege: 

  



 

 2015-ben: 8.448.885.-Ft  

 2016-ban: 8.259.660.-Ft 

    2017-ben: 9.805.405.-Ft 

 2018-ban: 9.109.024.-Ft 

 2019-ben: 14.807.008.-Ft (ebből: C.Tessile kollégium hátsó épület: 3.255.000.-Ft, 

sportcsarnokok: 6.033.223.-Ft, Just Food konyhák bérlete 5 évre előre: 5.518.785.-Ft) 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2019. 2020.01.01– 2020.09.30. 

2.393.e.-Ft 3.491.e. –Ft 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke: 

2015: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft 

2016.ban: hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken. 

2017-ben: Ipari Park II-ben 1615 hrsz.: 2.860.000.-Ft 

2018-ban: --- 

2019-ben:--- 

 

9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft 

  

A Vagyongazdálkodási Irányelveknek az Előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakat 

javasoljuk. Az elvi kitételeket kell az év során megtölteni konkrét tartalommal és a 

beszámolóban majd a most meghatározott inkább elvi pontokat töltjük meg tartalommal. Az 

irányelvek mellékletében szerepelnek konkrét főleg külterületi ingatlanok helyrajzi számai is – 

ez viszont azonos a korábbi években követett gyakorlattal.   

 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

Javaslat:………………………………………………………………………………….. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelveket az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

Szentgotthárd, 2020. október 14. 

          

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr.Dancsecs Zsolt  

jegyző 



 

1. számú melléklet  

Vagyongazdálkodási irányelvek 

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 
 
I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
    1.1.) Építési telkek 
    1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi célra hasznosítható területek 
2. Külterületi ingatlanok 
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő) 
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 
  
1.) Beépítetlen belterületi ingatlanok: 
1.1.) Építési telkek 
1.1.1.) Új önkormányzati telkek kialakítása és értékesítése: 
Építési telkek mindazok az önkormányzati ingatlanok, melyek a helyi építési 
szabályzat alapján ilyen besorolásba tartoznak. Csak azokon a területeken 
értékesítünk telket, ahol több telek alakítható ki és értékesíthető és ahol a szükséges 
infrastruktúra már kialakult (a kozművek már rendelkezésre állnak) vagy ahol pályázati 
pénzből az önkormányzat a közművesítést ki tudja alakítani vagy ahol a közművesítést 
az ingatlanok vevői illetve ha vannak, akkor a már ott lévő tulajdonosok is 
finanszírozzák. Az új telkek kialakítására első sorban olyan területeken kerüljön sor, 
amelyek a városközponthoz közelebb vannak – azért, hogy legyen minél több 
lehetőség arra, hogy az ott építkezők lehetőleg gépjármű használata nélkül is el tudják 
érni a legfontosabb közintézményeket – hogy ne növekedjen tovább a gépjármű 
terhelés. Különösen ilyenek: Akasztó domb nyugati oldala, Akasztó domb keleti oldala, 
a József A. utcában lévő beépítetlen területek a Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező 
utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakítása – ez utóbbiak művelés 
alól történő kivonása, a telekalakítás is szükséges a közművesítésen túlmenően.  
 
 
1.1.2.) A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
1.1.3.) A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület valamennyi belterületi 
ingatlan esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, 
kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  



 

 
1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmim stb. célra hasznosítható területek 
1.2.1.) Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében mind az 
önkormányzati tulajdonú, mind a Szentgotthárdi Ipari Park KFT tulajdonát képező 
ingatlanok értékesítéséről gondoskodni kell – ki kell használni azt az előnyt, hogy a 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság és a 
jelentkező befektetők számára a másik szervezet tulajdonában lévő területeket is 
említeni, ajánlani, koordinálni lehet.  
1.2.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetését biztosítani kell. Egyúttal ki kell 
használni azt az előnyt is, hogy az ipari parkunk tudományos technikai park 
minősítéssel is rendelkezik. Ennek előnyei vannak – első sorban a nem 
képviselőtestületi tag alpolgármester bevonásával erősíteni lehet a személyi 
feltételeket, amik ezen előnyök feltárásához és kihasználásához eddig hiányoztak. 
Ezzel egyidejűleg mint tudományos – technikai parknak meg kell találni azon vonzó 
befektetéshez szükséges feltételek biztosítását ami könnyebbé teszi vállalkozások 
letelepítését 
 
1.2.3.) További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-
as gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése illetve befektetők szerzése 
már az Ipari Park III-ba is. Befektető jelentkezése estén a befektetői igényeknek 
megfelelő terület megszerzését kell rendezni.  Cél, hogy a közlekedési és 
közműberuházás kialakítása után legyenek befektetők, akik ott tudják megvalósítani 
beruházásaikat. 
 
1.2.4.) A városi sporttelep tulajdonjogát a sportcsarnok építésének sikeres befejezése 
után rendezni szükséges.   
 
1.2.5.) A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán 
megszerzett önkormányzati területek idegenforgalmi hasznosítását lehetővé kell tenni. 
Ehhez rendezni szükséges azok státuszát (nagyvízi meder részei; művelés alól 
nincsenek kivonva stb.)  
 
1.2.6.) További, a mai használattól eltérő célra is hasznosítható önkormányzati 
területek (ingatlanok) hasznosítási elképzeléseit számba kell venni, a lehetséges 
változtatási elképzeléseket ki kell dolgozni és az elfogadott változtatások 
megvalósításához hozzá kell kezdeni.  
 
2.) Külterületi ingatlanok: 
 
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 
 
Át kell tekinteni a korábban már értékesíteni kívánt 1. számú mellékletben látható 
külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú ingatlanok körét abból a 
szempontból, hogy azokat értékesíteni esetleg haszonbérbe adni lehessen, esetleg 
azok hasznosításáról saját magunk gondoskodjunk – akár a földalapú támogatás 
felvételét is mérlegelni kell  
 
  
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   



 

2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági 
előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az 
erdőgazdálkodó a felelős. 
 
 
2.3.) A külterületi ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei: 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 
 
 
3.) Lakások: 
3.1.) Az önkormányzati lakásokkal Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET 
Szentgotthárdi Kft bevonásával hatékony lakásgazdálkodást kíván folytatni a 
lakáskoncepcióban meghatározottak szerint 
3.2.) Szociális alapon nem utal ki összkomfortos lakásokat, még komfortos lakások 
esetén is alaposan vizsgálja a lakás állapotát a szociális alapon történő kiutalás előtt.  
3.3.) Lakások értékesítésére kivételesen kerül sor 
3.4.) A piaci alapon kiadott lakások állagát javítani kell a minél jobb kiadhatóság 
érdekében.  
3.5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati forrásokat 
kell keresni, illetve külső tőke bevonását is keresni kell. Ilyen igény esetén soron kívül 
kell döntést hozni.  
3.6.) A piaci alapon történő bérbeadás miatt növekvő bérleti díj bevételek egy részéből 
a rosszabb állapotú lakások felújítására is pénzeszközöket kell fordítani,  
3.7.) A hosszabb ideje üresen álló bérlakások felújítását meg kell kezdeni vagy azokat 
mint alacsony komfortfokozatú lakásokat ki kell utalni szociális rászorultság alapján.  
 
 
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
4.1.) Üzlethelyiségek: 
Azoknál az üzleteknél, ahol valóban halaszthatatlanul fontos, jelentős, a tulajdonos 
önkormányzatot terhelő felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra feltétlenül 
szükség van, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze 
és az önkormányzattal előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a 
bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  
4.2.) Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 
 
4.3.) A Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) felújításához első 
sorban pályázati lehetőségeket kell keresni, az elnyert pályázatból a pályázat szerinti 
felújítást 2021-ben el kell végezni.  
 
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 



 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm Kft. 
üzletrészének értékesítését szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele 
a fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan 
megszüntetése.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is 
keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös üzemeltetésben, 
üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös 
formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos kontrollt kell 
gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati feladatok 
megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját valamennyi szervezet 
esetében egységes elvek alapján a következő évben ki kell alakítani.    
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási 
terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és 
a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, működtetésük 
a tankerületi központot illeti meg,  
 
 
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti sportterek (Sportcsarnok 
és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes egészében az 
önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra fontos 
feladat ezen a területen.   
 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása 
és működtetése Szentgotthárdon 

 
7.) 7.1.) A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon 
kezelőjévé válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között.  
7.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése keretében ezt a szervezettet is be 
kell vonni az önkormányzati feladatok megoldásába is. Ugyanakkor, mint tudományos 
és technikai park címet elnyert szervezetnek ebben a minőségében előre kell lépni. 
Ehhez szükséges a nem képviselő-testületi tag társadalmi megbízatású 
alpolgármester bevonása. 
7.3.)  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek az Önkormányzat, 
ezen belül különösen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési vezetőjének koordinálásával végzik – minden szereplő a 
vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát 
elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – 
felügyelettel.  
 



 

Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 

Értékesítésre, hasznosításra javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 1950 1.83 74 649    
Sztg-Farkasfa 

       

 

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 2961 0.62 10 116    Rábafüzes-Jakabh. 
közt Észak 

2 __0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 950 0.33 5 385    

 

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

1 ___036/103/_/ 
3960 1320 3 / 9 szántó (1) 15.84 

305 341  Sztg-Rábakethely 
2067 689 3 / 9 rét (2) 8.27 

2 __0104/100/_/ 3783 1891 4 / 8 rét (2) 1.32 21 532    Sztg-Zsidah. 

3 __0651/_34/_/ 1619 72 8 / 180 szántó (1) 4.23 7 674    Sztg-Máriaújf. 

4 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    

S
z
tg

-F
a
rk

a
s
fa

 

5 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

6 __0699/_14/_/ 2383 132 3 / 54 rét (2) 2.57 4 646    

7 __0699/_16/_/ 1034 57 3 / 54 rét (2) 1.12 2 015    

8 __0699/_17/_/ 1098 61 3 / 54 rét (2) 1.19 2 157    

9 __0699/_18/_/ 910 51 3 / 54 rét (2) 0.98 1 792    

10 __0699/_19/_/ 807 45 3 / 54 rét (2) 0.87 1 583    

11 __0699/_21/_/ 1491 83 3 / 54 rét (2) 1.61 2 925    

12 __0699/_22/_/ 478 27 3 / 54 rét (2) 0.52 959    

13 __0703/__6/_/ 986 55 3 / 54 rét (2) 0.35 637    

14 __0707/__4/_/ 5157 368 3 / 42 rét (2) 5.57 12 971       

15 __0741/105/_/ 3246 541 8 / 48 szántó (1) 3.05 20 736    

16 __0775/_52/_/ 2828 566 4 / 20 rét (2) 0.99  6 466       

17 __0795/_11/_/ 2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 9 392 

18 
__0795/_11/_/ 
__0798/_39/_/ 

2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  9 392 
1 807    2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 

19 __0817/_33/_/ 1447 482 4 / 12 rét (2) 0.51  5 544       

20 __0826/__3/_/ 778 43 1 / 18 szántó (1) 0.49 1 105    

21 __0826/__4/_/ 1738 97 1 / 8 szántó (1) 1.09 2 482    

22 __0826/_16/_/ 260 26 1 / 10 rét (2) 0.28 914    

23 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    



 

Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

1 ___054/_18/_/ 3665 1629 24 / 54 3665 
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2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

3 ___054/_24/_/ 1.1328 m2 3304 m2 21 / 72 1.1328 m2 

4 ___054/_26/_/ 5544 m2 2464 m2 48 / 108 5544 m2 

5 ___054/_46/_/ 4184 m2 523 m2 2/16 4184 m2 

6 ___054/_49/_/ 4370 m2 1457 m2 4/12 4370 m2 

7 ___054/_52/_/ 7091 m2 2364 m2 8/24 7091 m2 

8 ___054/_61/_/ 1.4098 m2 2820 m2 2/10 1.4098 m2 

9 ___055/_13/_/ 256 m2 6 m2 15 / 630 256 m2 

10 ___055/_20/_/ 369 m2 164 m2 48 / 108 369 m2 

11 ___055/_26/_/ 330 m2 111 m2 8/24 330 m2 

12 ___055/_27/_/ 268 m2 15 m2 1260 / 22050 268 m2 

13 ___055/_36/_/ 734 m2 245 m2 48 / 144 734 m2 

14 ___057/_10/_/ 286 m2 143 m2 1/2 281 m2 

15 ___057/_18/_/ 504 m2 378 m2 3/4 504 m2 

16 ___057/_24/_/ 1162 581 m2 1/2 1162 

17 ___057/_28/_/ 568 m2 5 m2 96 / 12096 568 m2 

 ___059/_33/_/ 1583 m2 528 m2 48 / 144 1583 m2 

19 ___059/_42/_/ 467 m2 27 m2 1260 / 22050 467 m2 

20 ___059/_43/_/ 574 m2 191 m2 8/24 574 m2 

21 ___059/_49/_/ 502 m2 223 m2 48 / 108 502 m2 

22 ___059/_56/_/ 398 m2 9 m2 15 / 630 398 m2 

23 ___070/_13/_/ 3870 m2 3225 m2 120 / 144 3870 m2 

24 ___070/_14/_/ 1.0334 m2 2583 m2 6/24 1.0334 m2 

25 ___070/_53/_/ 8184 m2 468 m2 1260 / 22050 8184 m2 

26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

1 ___070/_19/_/ 1694 m2 1694 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 
Hársas Tó és Zsida között 

2 ___070/_22/_/ 1709 m2 1709 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

3 ___075/__2/_/ 332 m2 332 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg. Zrínyi u. vége 

4 __0402/___/_/ 1279 m2 1279 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes Északra 

5 __0412/___/_/ 1224 m2 1224 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes- Jakabháza között 
Északra 6 __0413/___/_/ 1334 m2 1334 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

7 __0422/___/_/ 2242 m2 2242 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

Sztg-Rábafüzes Észak 8 __0425/___/_/ 725 m2 725 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

9 __0427/___/_/ 6827 m2 6827 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

10 __0440/___/_/ 2840 m2 2840 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábafüzes Észak-Határ 

11 __0807/_47/_/ 2977 m2 2977 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg-Farkasfa 

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 



 

27 ___070/_67/_/ 5102 m2 2268 m2 15 / 630 5102 m2 

28 ___070/_73/_/ 768 m2 43 m2 672 / 12096 768 m2 

29 ___070/_77/_/ 2827 m2 67 m2 15 / 630 2827 m2 

30 ___088/__1/_/ 36 2 1260 / 22050 36 

31 ___088/__2/_/ 108 36 8/24 108 

32 ___088/_11/_/ 1521 m2 85 m2 672 / 12096 1521 m2 

33 ___088/_43/_/ 76 m2 4 m2 672 / 12096 76 m2 

34 ___097/_15/_/ 3915 m2 1958 m2 2/4 3915 m2 
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 35 ___097/_18/_/ 747 m2 374 m2 2/4 747 m2 

36 ___097/_21/_/ 1601 m2 801 m2 2/4 1601 m2 

37 ___097/_51/_/ 7097 m2 1774 m2 2/8 7097 m2 

38 ___097/_53/_/ 6679 m2 1670 m2 2/8 6679 m2 

39 ___097/_58/_/ 3235 m2 404 m2 6 / 48 3235 m2 

40 ___099/__5/_/ 3920 m2 980 m2 2/8 3920 m2 

41 ___099/__6/_/ 4135 m2 1981 m2 23 / 48 4135 m2 

42 __0100/__5/_/ 1769 m2 590 m2 4/12 1769 m2 
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43 __0100/_17/_/ 1972 m2 246 m2 3/24 1972 m2 

44 __0104/_18/_/ 2392 m2 1196 m2 4/8 2392 m2 

45 __0104/_35/_/ 1895 m2 632 m2 4/12 1895 m2 

46 __0104/_58/_/ 1.0996 m2 5498 m2 2/4 1.0996 m2 

47 __0104/_67/_/ 3436 m2 229 m2 8 / 120 3436 m2 

48 __0104/_70/_/ 2.0193 m2 4039 m2 8 / 40 2.0193 m2 

49 __0104/_71/_/ 877 m2 88 m2 1/10 877 m2 

50 __0104/_74/_/ 5559 m2 1112 m2 8 / 40 5559 m2 

51 __0104/_87/_/ 2.9576 m2 4929 m2 60 / 360 2.9576 m2 

52 __0110/_15/_/ 1.5673 m2 2612 m2 60 / 360 1.5673 m2 

53 __0110/_17/_/ 1.8874 m2 5995 m2 81 / 255 1.8874 m2 

54 __0112/__1/_/ 1.1718 m2 3722 m2 81 / 255 1.1718 m2 

55 __0119/__2/_/ 6049 m2 2898 m2 23 / 48 6049 m2 

56 __0119/__9/_/ 1.3548 m2 2694 m2 21 / 96 1.3548 m2 

57 __0119/_33/_/ 4604 m2 307 m2 8 / 120 4604 m2 

58 __0121/__2/_/ 1.3002 m2 867 m2 8 / 120 1.3002 m2 

59 __0439/___/_/ 3821 m2 318 m2 5 / 60 3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ 

60      
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

62 __0703/_16/_/ 3219 m2 644 m2 1/5 3219 m2 

63      

64 __0711/_20/_/ 7996 m2 5331 m2 10/15 7996 m2 

65 __0711/_24/_/ 2.0106 m2 1127 m2 2 / 36 2.0106 m2 

66 __0718/__2/_/ 2753 m2 918 m2 6/18 2753 m2 

67 __0718/__3/_/ 2731 m2 910 m2 24 / 72 2731 m2 

68 __0726/__7/_/ 3072 m2 1024 m2 48 / 144 3072 m2 

69 __0731/179/_/ 903 m2 151 m2 8 / 48 903 m2 

70 __0741/__9/_/ 1117 m2 559 m2 2/4 1117 m2 

71 __0741/_26/_/ 4186 m2 2791 m2 18 / 27 4186 m2 

72 __0741/_31/_/ 856 m2 161 m2 15 / 80 856 m2 

73 __0741/_41/_/ 4700 m2 2350 m2 2/4 4700 m2 

74 __0741/111/_/ 1272 m2 424 m2 6/18 1272 m2 

75 __0741/112/_/ 1990 m2 618 m2 6/18 1990 m2 

76 __0741/138/_/ 6732 m2 4208 m2 25 / 40 6732 m2 

77 __0741/139/_/ 2922 m2 1461 m2 2/4 2922 m2 

78 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 

79 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

80 __0745/__4/_/ 2815 m2 528 m2 15 / 80 2815 m2 



 

83 __0745/__7/_/ 1.2567 m2 3142 m2 120 / 480 1.2567 m2 

84 __0745/_11/_/ 5685 m2 3790 m2 12/18 5685 m2 

85 __0745/_12/_/ 3227 m2 605 m2 15 / 80 3227 m2 

86 __0745/_17/_/ 3684 m2 461 m2 3/24 3684 m2 

87 __0745/_26/_/ 2651 m2 1326 m2 2/4 2651 m2 

88 __0745/_51/_/ 1036 m2 207 m2 4/20 1036 m2 

89 __0745/_54/_/ 449 m2 90 m2 4/20 449 m2 

90 __0745/_57/_/ 3296 m2 165 m2 18 / 360 3296 m2 

91 __0762/__4/_/ 1636 m2 545 m2 5/15 1636 m2 

92 __0762/__8/_/ 6698 m2 372 m2 2 / 36 6698 m2 

93 __0762/_10/_/ 8505 m2 473 m2 2 / 36 8505 m2 

94 __0762/_11/_/ 1.1474 m2 637 m2 2 / 36 1.1474 m2 

95 __0762/_29/_/ 3908 m2 651 m2 1/6 3908 m2 

96 __0765/__4/_/ 1393 m2 464 m2 5/15 1393 m2 

97 __0767/__5/_/ 4920 984 36 / 180 4920 

98 __0767/_13/_/ 2.6117 m2 1451 m2 2 / 36 2.6117 m2 

99 __0767/_16/_/ 3.1007 m2 9819 m2 57 / 180 3.1007 m2 

100 __0767/_18/_/ 5857 1171 36 / 180 5857 

101 __0767/_20/_/ 5385 m2 1077 m2 36 / 180 5385 m2 

102 __0770/_35/_/ 1.5892 m2 5297 m2 48 / 144 1.5892 m2 

103 __0770/_55/_/ 1.0594 m2 6621 m2 25 / 40 1.0594 m2 

104 __0770/_57/_/ 7467 m2 3734 m2 2/4 7467 m2 

105 __0770/_68/_/ 6093 m2 1333 m2 7 / 32 6093 m2 

106 __0770/_76/_/ 8259 m2 1377 m2 3/18 8259 m2 

107 __0775/_26/_/ 109 m2 14 m2 15 / 120 109 m2 

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 
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109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

110 __0775/_55/_/ 2465 m2 1233 m2 2/4 2465 m2 

111 __0775/_58/_/ 1.0288 m2 5141 m2 2/4 1.0288 m2 

112 __0775/_74/_/ 3388 m2 677 m2 23328 / 166640 3388 m2 

113 __0775/_79/_/ 3249 m2 650 m2 23328 / 166640 3249 m2 

114 __0775/_81/_/ 948 m2 190 m2 36 / 180 948 m2 

115 __0775/_89/_/ 2068 m2 414 m2 36 / 180 2068 m2 

116 __0775/104/_/ 923 m2 185 m2 36 / 180 923 m2 

117 __0775/106/_/ 498 m2 100 m2 36 / 180 498 m2 

118 __0775/107/_/ 3842 m2 768 m2 36 / 180 3842 m2 

119 __0775/110/_/ 4360 m2 872 m2 36 / 180 4360 m2 

120 __0775/120/_/ 9542 m2 4771 m2 1/2 9542 m2 

121 __0775/126/_/ 4877 m2 975 m2 36 / 180 4877 m2 

122 __0775/129/_/ 2935 m2 587 m2 36 / 180 2849 m2 

123 __0777/_19/_/ 1835 m2 229 m2 15 / 120 1835 m2 

124 __0777/_20/_/ 7860 m2 2858 m2 12 / 33 7860 m2 

125 __0777/_29/_/ 2.1449 m2 7150 m2 1/3 2.1449 m2 

126 __0777/_32/_/ 1.0222 m2 5111 m2 1/2 1.0222 m2 

127 __0777/_35/_/ 9904 m2 5777 m2 14 / 24 9904 m2 

128 __0777/_37/_/ 3445 m2 646 m2 15 / 80 3445 m2 

129 __0779/__6/_/ 805 m2 45 m2 6 / 108 805 m2 

130 __0779/_15/_/ 7622 m2 423 m2 6 / 108 7622 m2 

131 __0779/_20/_/ 677 m2 395 m2 14 / 24 677 m2 

132 __0779/_21/_/ 159 30 m2 15 / 80 159 

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 

134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

135 __0779/_62/_/ 1.6066 m2 10041 m2 25 / 40 1.6066 m2 

136 __0779/_66/_/ 5289 m2 1744 m2 12 / 36 5289 m2 



 

137 __0779/_67/_/ 4904 m2 1635 m2 6/18 4904 m2 

138 __0779/_71/_/ 3093 m2 1856 m2 12/20 3093 m2 

139 __0779/_81/_/ 5922 m2 1110 m2 15 / 80 5922 m2 

140 __0779/_84/_/ 1.0308 m2 1581 m2 88 / 576 1.0308 m2 

141 __0779/_91/_/ 9192 m2 1532 m2 8 / 48 9192 m2 

142 __0779/_96/_/ 1745 m2 291 m2 9 / 54 1745 m2 

143 __0779/_97/_/ 5966 m2 994 m2 8 / 48 5966 m2 

144 __0781/__2/_/ 1496 249 8 / 48 1469 

145 __0781/__4/_/ 504 m2 202 m2 46656 / 166640 504 m2 

146 __0781/__9/_/ 12 m2 7 m2 12/20 12 m2 

147 __0781/_11/_/ 3143 m2 1048 m2 1/3 3143 m2 

148 __0781/_14/_/ 1498 m2 899 m2 12/20 1498 m2 

149 __0781/_17/_/ 5294 m2 1059 m2 8 / 40 5294 m2 

150 __0781/_18/_/ 3989 m2 2393 m2 12/20 3989 m2 

151 __0781/_52/_/ 5490 3050 60 / 108 5490 

152 __0789/_20/_/ 1495 m2 83 m2 3 / 54 1495 m2 

153 __0792/100/_/ 2.0923 m2 13077 m2 75 / 120 2.0923 m2 

154 __0792/132/_/ 6804 952 23328 / 166640 6804 

155 __0792/138/_/ 8332 m2 4999 m2 12/20 8332 m2 

156 __0792/139/_/ 7958 m2 1592 m2 1/5 7958 m2 

157 __0792/140/_/ 5545 m2 1848 m2 1/3 5545 m2 

158 __0792/142/_/ 2875 958 1/3 2875 

159 __0795/_41/_/ 3510 1755 m2 1/2 3510 

160 __0798/_55/_/ 8588 m2 5153 m2 12/20 8588 m2 

161 __0798/_68/_/ 7549 m2 2516 m2 1/3 7549 m2 

162 __0798/_72/_/ 885 m2 531 m2 12/20 885 m2 

163 __0798/_73/_/ 9017 m2 5410 m2 12/20 9017 m2 

164 __0798/_76/_/ 5349 m2 1783 m2 1/3 5349 m2 
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165 __0802/__7/_/ 1.7081 m2 6832 m2 24 / 60 1.7081 m2 

166      

167 __0807/_24/_/ 1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880 1.5939 m2 

168 __0807/_28/_/ 3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880 3.4142 m2 

169 __0815/__1/_/ 1.3796 m2 4599 m2 6/18 1.3796 m2 

170 __0815/__9/_/ 9405 m2 3135 m2 1/3 9405 m2 

171 __0815/_13/_/ 6239 m2 1248 m2 4/20 6239 m2 

172 __0817/_27/_/ 260 m2 87 m2 6/18 260 m2 

173 __0817/_36/_/ 1791 m2 299 m2 12 / 72 1791 m2 

174 __0826/_36/_/ 954 m2 318 m2 4/12 954 m2 

175 __0826/_37/_/ 6743 m2 2452 m2 2880 / 7920 6743 m2 

176 __0826/_38/_/ 1701 m2 619 m2 2880 / 7920 1701 m2 

177 __0826/_39/_/ 1699 m2 618 m2 2880 / 7920 1699 m2 

178 __0826/_40/_/ 4376 1459 4 / 12 4376 

179 __0826/_41/_/ 1.8104 m2 6037 m2 66 / 198 1.8104 m2 

178 __0826/_42/_/ 8262 m2 3004 m2 2880 / 7920 8262 m2 

179 __0828/_24/_/ 4912 m2 388 m2 270 / 3420 4912 m2 

180 __0860/_14/_/ 8132 3253 144 / 360 8132 
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181 __0860/_18/_/ 3749 m2 1875 m2 36 / 72 3749 m2 

182 __0864/__1/_/ 36295 7260 12 / 60 36295 

183 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 

184 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

185 __0864/_50/_/ 24401 6354 125 / 480 24401 

186 __0866/__3/_/ 1257 m2 629 m2 1/2 1257 m2 

187 __0869/__1/_/ 3.1158 m2 2077 m2 1/15 3.1158 m2 



 

188 __0869/__8/_/ 5598 m2 1866 m2 12 / 36 5598 m2 

189 __0869/_35/_/ 3300 m2 1650 m2 2/4 3300 m2 

190 __0878/_13/_/ 4.6795 m2 9359 m2 2/10 4.6795 m2 

Sztg-Rábatótfalu 191 __0882/__8/_/ 6422 m2 3211 m2 1/2 6422 m2 

192 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 

 



 

Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 
Sztg-Rábafüzes 

Átkelőnél  2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 

3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 29235 97.49 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 
Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 0395 
Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 5621 m2 szántó  2522 2.37 96 677    

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

Korlát. 
forgalomképes  
törvény a. (3) 1.1768 m2 rét  6124 16.47 671 843    erdő 5644 

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 szántó  9886 31.73 1 294 327    

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 legelő  5940 5.58 227 619    

szántó 9886 
m2, műv.alól. 
Kiv.: 2917 m2 

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

0705/9 46174 15391 12 / 36 rét  2415 0.85 9 246    

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

2 0826/46 11662 649 8 / 144 legelő  1786 0.38 690    9876 m2 erdő 

3 0844/16 21705 7461 11 / 32 legelő 4758 1.66 18 621    
16983 m2 
erdő 

Sztg-Rábatótf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: A közlekedés helyzete Szentgotthárdon  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2020. október 28-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  

Bevezetés 

 

 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a települési 

önkormányzatok tulajdonában vannak.  

Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével átfogóan legutóbb a 

Képviselő-testület 2019. novemberi ülésén foglalkozott. 

A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 

rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott kiegészítésekkel és 

kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 

jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell vizsgálni, és ha szükséges, 

módosítani kell. 

A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente egyszer, 

az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a képviselő-

testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, behajtási 

tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a sürgős 

beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók: 

1. 8. sz. főútvonal  

2. Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

3. Mártírok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

4. Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

5. Árpád u. (7458. sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

6. Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

7. Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

8. Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

9. Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

 

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, engedélyezése. 

Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve hozzájárulása 

nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti jelzőtáblákat ezen utak 

mentén.  



 

 

II.  

Útfelújítások 

 

Ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek 

burkolat-felújítására kerül / került sor: 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom 
Bekerülési 

költség (br. Ft) 

1.) Zsidahegyi bekötőút 

deltájának kiszélesítése 

(2052 hrsz.)   

22,00 fm hosszúságú árokszakasz 

lecsövezése, aszfaltburkolat javítása 1.488.313,- Ft 

2.) Szentgotthárd város 

önkormányzati tulajdonú 

útjain, járdáin nagy 

felületű burkolatjavítási 

munkák 

- Mária utcában 16 m2 járdaszakaszon 

aszfaltos javítási munkák  

- Széchenyi utcában 45 m2 

járdaszakaszon aszfaltos javítási 

munkák  

- Jókai utcában 25 m2 járdaszakaszon 

aszfaltos javítási munkák, törött 

csőáteresz cseréje 

- Gárdonyi utcában 67,5 m2 

járdaszakaszon aszfaltos javítási 

munkák  

- Kis utca 257 hrsz-ú 25 fm-es 

szakaszán nagy felületű aszfaltburkolat 

javítási munkák  

 

 

1.802.670,- Ft 

3. Ipari Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése II. ütem (Ipari 

Park III. ütemű területek új 

feltáró út építése, 

közművesítés) 

565,04 m hosszúságú új feltáró út 

csapadékvíz-elvezetéssel, vízi-

közművekkel, közvilágítással (villamos-

energia ellátás áramszolgáltató 

beruházásában (fejlesztési forrás 

átadásával) 

A műszaki átadás-átvétel megtörtént a 

forgalomba-helyezés folyamatban! 

286.651.245,- Ft* 

 

• * A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedés fejlesztéseket 

érintő kivitelezési munkákra eső költsége 

 

III. 

Forgalmi rend változások  

 

Tájékoztatás a legutóbbi 2019. októberi ülésen, a 194/2019. és 223/2019. számú Képviselő-

testületi határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis utcában (Máriaújfalui 

út felőli végén lévő oldalághoz) „Elsőbbségadás 
A táblák kihelyezése megtörtént. 



 

kötelező”, „Zsákutca”, „5 tonnás súlykorlátozás + 

kivéve célforgalom” táblák kihelyezése 

A városi kerékpárutak forgalmi rendjének, és a 

forgalomtechnikai kialakításának közlekedési 

szakértő útján történő felülvizsgálat 

A felülvizsgálat megtörtént. A 

felülvizsgálatban leírt intézkedések 

végrehajtását az önkormányzat 

költségvetésében erre a célra 

rendelkezésre álló forrás figyelembe 

vételével 2021-ben lehetne 

elvégeztetni. 

Szentgotthárd, Felső utcában a Kethelyi úti 

csatlakozástól az Új utcai csatlakozást követő 50,00 

m-es szakaszon a várakozási tilalom elrendelése 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

A Szentgotthárd, István Király utcától a Füzesi út 

irányába elhelyezett közlekedéscsillapító borda 

(Fekvőrendőr) felülvizsgálata 

A vizsgálat a 2019. decemberi 

képviselő-testületi ülésre elkészült. 

A Szentgotthárd, István király utca 0+280 km 

szelvényében lévő forgalomtechnikai küszöb 

megszüntetése, illetve a Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú 

közforgalom elöl el nem zárt magánút ki-, illetve 

bejáratánál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyén, 

illetve a parkoló közepén a sebességcsökkentés 

érdekében burkolatszint emelések kialakításával. 

A 0+280 km szelvényében lévő 

forgalomtechnikai küszöb 

megszüntetése megtörtént, a 

sebességcsökkentő küszöbök tervei 

elkészültek. Az előzetes költségbecslés 

alapján cca. 1,5 millió Ft/db lenne a 

kialakításuk. 

A Szentgotthárd, István Király út keleti oldalán a 

Kossuth út – Kilián utca közötti szakaszon meg kell 

vizsgálni a megállási tilalom elrendelésének 

lehetőségét. 

A felülvizsgálat megtörtént 

Szentgotthárd-, Déryné utcában az útszűkületet jelző 

táblák kihelyezése 
A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Széchenyi utca 27-43. illetve 32-38. 

számú ingatlanok közötti szakaszán megállási tilalom 

elrendelése 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-10. számú 

lakóingatlanok előtti területen a 8 férőhelyes ferde 

állású parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán a 

jelenlegi járda területét is felhasználva párhuzamos 

várakozóhelyek kijelölésének vizsgálata 

A vizsgálat a 2019. december 11-i 

testületi ülésre elkészült. 226/2019. 

számú Képviselő-testületi határozatban 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 8-

10. előtt lévő ferde felállásos parkoló 

kiszolgáló útjának déli oldalán 

párhuzamos várakozóhelyek kijelölési 

lehetőségének vizsgálatával 

kapcsolatos szakértői jelentést 

megismerte és elfogadta. 

Szentgotthárd, Alkotmány úton a szentgotthárdi 2364. 

hrsz.-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati 

irányban érvényben lévő megállási tilalom 

megszüntetése 

A tábla bevonása megtörtént. 



 

Szentgotthárd családi házas övezeteiben a családi 

házakban lakók ház előtt, a közterületen tartott 

gépjárműveinek saját ingatlanon belüli elhelyezését 

kell szorgalmazni ezzel a közterületen való 

folyamatos parkolás miatti balesetveszélyt meg kell 

szüntetni – ennek érdekében szemléletformáló 

kampányt kell indítani és lefolytatni. 

A szemléletformáló kampánnyal 

kapcsolatos felhívás elkészítése 

folyamatban van 

A Szentgotthárd, Petőfi utca Zsida patak mellett futó 

részén hiányzó közvilágítási oszlop vagy lámpatest 

kihelyezésének vizsgálata. 

A kihelyezés lehetőségét 

megvizsgáltuk, közvilágítási szál 

hiányában erre az oszlopra nem lehet 

lámpatestet kihelyezni. 

A Szentgotthárd, Rózsa Ferenc utca biztonságosabbá 

tétele érdekében a Mária szobor mellett magasra nőtt, 

kilátást akadályozó sövény lenyírásának elrendelése 

A tulajdonosok felszólítása és a sövény 

nyírása megtörtént. 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. alatti Sportpályánál 

valamint a Kethelyi úton a most kialakított új 

buszmegállónál (Alsó utca – Kethelyi út csatlakozása 

mellett) továbbá a Brenner János térnél gyalogos 

átkelő kialakítása lehetőségének vizsgálata. 

Az állami közútkezelő nem tartja 

indokoltnak a kialakításukat. 

Szentgotthárd, Móra F. utca felső szakaszán 3,5 t 

súlykorlátozó tábla kihelyezésének vizsgálata, illetve 

ezen útszakaszon a forgalmi rend esetleges 

átalakításának lehetősége. 

A vizsgálat a 2019. decemberi 

képviselő-testületi ülésre elkészült. 

223/2019. számú Képviselő-testületi 

határozatban Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárd-Rábafüzes, 2239. hrsz-

ú közút - Móra F. utca 2. illetve 9. 

számú ingatlanok közötti – 

gépjárművel jelenleg nem használható 

szakasza járhatóvá tételével 

kapcsolatban az útszakasz járhatóvá 

tételével elvben egyetért, azzal, hogy a 

költségvetési lehetőségek 

függvényében napirenden kell tartani a 

megvalósítást 

Szentgotthárd-Rábafüzes 2239. hrsz.-ú út 2250. - 

2245. hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszán 3,5 tonnás 

súlykorlátozás elrendelése. 

A tábla kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utcában 20 km/h-ás 

sebességkorlátozás elrendelése, illetve az utca 

Felsőpatak utcai kereszteződéséhez 

forgalomtechnikai tükör kihelyezése. 

A tábla és tükör kihelyezése 

megtörtént. 

 

 

IV.  

Javaslatok  

 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 



 

1. A Deák F. utca 9-11. társasházból érkezett kérelem hivatalunkba az említett 

társasház mélygarázsából történő életveszélyes kihajtás miatt. (1. sz. melléklet) A 

kérelemben megfogalmazottak szerint a balról közvetlenül parkoló autók zavarják 

a kilátást, emiatt biztonsággal nem lehet kikanyarodni. Kérték a „Megállni tilos” 

tábla kihelyezését vagy az aszfalt felfestését. 

A „Megállni tilos” tábla kihelyezésének indokoltságát megvizsgáltuk és 

indokoltnak tartjuk, ezért ideiglenes közútkezelői intézkedésként „Megállni tilos” 

tábla kihelyezését rendeltük el a Deák F. utca elejére a Széchenyi utcai 

kereszteződés felől, mivel az út szélén parkoló autók jelentősen zavarják az utca 

forgalmát. Ezzel a táblával csak az út szélén történő megállás tiltott, a zöld sávok 

helyén kialakított térköves beállókban továbbra is szabályos a megállás. Ezekben a 

beállókban történő parkolás véleményünk szerint nem zavarja az utca forgalmát, 

továbbá a kevés számú parkolóhely miatt szükséges a megtartásuk.  

A szóban forgó garázs nem önkormányzati tulajdon, az onnan történő 

biztonságosabb kihajtás megoldása a tulajdonosok feladata. Ennek érdekében 

javasoltuk tükör felszerelését, illetve a járdára a gyalogosok figyelmét felhívó 

felfestést, melyhez kérelem alapján szintén a Képviselő-testület tudja hozzájárulását 

adni, azonban ennek költsége a Társasházat terheli. Javasoljuk az ideiglenes 

közútkezelői intézkedés – táblakihelyezés – véglegesítését. 

 

2. Az illegális hulladéklerakások megakadályozása érdekében piros-fehér 

szalagozással elkerítettük az István király utca önkormányzati területeit, továbbá 

ideiglenes közútkezelői intézkedésként elrendeltük a Rábaliget lakópark mögötti 

önkormányzati tulajdonú (jelenleg földút) útszakaszon „Mindkét irányból behajtani 

tilos” tábla és „Kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla kihelyezését, továbbá a 

műfüves pályához „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla kihelyezését, „Kivéve 

engedéllyel” és „Kivéve személyszállítás” kiegészítő táblákkal. (2.sz. melléklet) 

Javasoljuk az ideiglenes közútkezelői intézkedés – táblakihelyezések – 

véglegesítését. 

 

3. A Magyar Közút NZrt. év elején küldött tájékoztatása szerint (3. sz. melléklet) a 

forgalmi rend felülvizsgálatára került sor a 74328. j. Szentgotthárd vasúti 

bekötőút 0+000 – 1+523 km szelvények között. Ennek alapján kérték, hogy a 

Hunyadi - Baross Gábor utcai kopott „Elsőbbségadás kötelező” tábla cseréjét, 

továbbá a Gárdonyi-Hunyadi utcai „Elsőbbségadás kötelező” tábla cseréjét „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára. A táblacserék megtörténtek. Javasoljuk az 

ideiglenes közútkezelői intézkedés – Gárdonyi-Hunyadi utcai „Elsőbbségadás 

kötelező” tábla cseréjét „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára – 

véglegesítését. 

 

4. Ideiglenes közútkezelői intézkedésekként elrendeltük a forgalmi rend 

egyértelműsítése végett „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezését a 

Máriaújfalui és Radnóti úti játszóterekhez. (4. sz. melléklet) Javasoljuk az 

ideiglenes közútkezelői intézkedés – táblakihelyezések – véglegesítését. 

 

5. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2020. október 15-

én megtartott ülésén javasolta az Árpád utca, Vörösmarty utcai kereszteződésében 

lévő „Megállni tilos” jelzőtábla alá a 15 méteres kiegészítő tábla kihelyezését 

annak érdekében, hogy az Árpád utcára történő kikanyarodás balesetmentesen 

kivitelezhető legyen. (5. sz. melléklet) 

Jelenleg a nemrégiben kialakított vegyesboltba érkezők részére nincs megállási 

lehetőség a bolt környezetében. A közeljövőben, a korábbiakban a parkoló 



 

kialakítási ütemtervben már meghatározottak szerint érdemes lenne a Liget déli 

oldalán is parkolókat kialakítani. (5. sz. melléklet) Ideiglenes megoldásként 

javasoljuk a Vörösmarty utcai „Várakozni tilos” tábla 20 méterrel nyugati 

irányba történő áthelyezését is. 

 

 

- A gyorshajtásról és a gyorshajtókról: 

Folyamatosan érkeznek lakossági, képviselői jelzések bizonyos útszakaszokon a 

sebességhatárok túllépésével kapcsolatban. A polgármesteri online fogadóórák kérdései 

között is felmerült már ez a téma. Az érintett útszakaszok szinte kivétel nélkül a nagy forgalmú 

városi fő közlekedési utak, amelyek állami tulajdonú és kezelésű utak városi átkelési szakaszai, 

ahol jelentősen túllépik a sebességhatárokat (pl.: Árpád út, Széchenyi út-Tótfalusi út, Füzesi út, 

Kethelyi út stb.). Az állami közútkezelő a legtöbb kezelésüket érintő utakkal kapcsolatos 

kérelmünket elutasítja, hozzájárulásukat akkor hajlandók kiadni, ha kérést valaki más például 

az önkormányzat finanszírozza.  

 

A sebességkorlátozásnak vannak költségesebb intézkedései (forgalomlassító sziget kiépítése, 

fix sebességmérés kialakítása, sebességkijelző berendezés telepítése stb.), illetve kevésbé 

költségesebb formái pl.: sebességkorlátozás elrendelése jelzőtáblák kihelyezésével, de ezek 

nem igazán hatásos eszközök a gyorshajtókkal szemben. Az érintett szakaszokon így is 50 km/h 

a sebességkorlátozás, tapasztalatok azt mutatják, hogy egy sebességkorlátozás elrendelése 

után az adott helyen ideig-óráig 15-20 km/h-val csökken a járművek sebessége, de ha ezt nem 

ellenőrzik, mérik, illetve szankcionálják, akkor a száguldozó autósokat egy jelzőtábla nem 

riasztja vissza a deviáns magatartásuktól. A fenti útszakaszokon ezek elrendelését is csak 

kezdeményezheti a képviselő-testület és az állami közútkezelő jóváhagyása, hozzájárulása 

esetén lehet az önkormányzat költségén kihelyeztetni a jelzőtáblákat. 

A Rendőrség jó pár éve jelentős forrásból hozta létre a VÉDA Közúti Intelligens 

Kamerahálózatot, ami változtatható helyű, illetve fix telepítésű Komplex Közlekedési 

Ellenőrző Pontból és egy ehhez kapcsolódó adatfeldolgozó rendszerből áll. A fix telepítésű 

pontok bővítése az ORFK jóváhagyásával történhet, a költsége pedig információink szerint 50-

60 millió forint, ezért VÉDA kapu telepítésére a fentiekben felsorolt városi útjainkon 

véleményünk szerint csekély esély kínálkozna.  

Az országban kísérleti jelleggel úgy tudjuk egy helyszínen működik tesztüzemben egy fix 

sebességmérő készülék, amelyet ugyancsak integrálni tudnak a VÉDA rendszerbe, de 

nagyságrendekkel kisebb költséggel kivitelezhető. Információink szerint egy ilyen, mindkét 

forgalmi sávban sebességmérést végző készülék telepítésének költsége egy helyszínen 5-6 

millió forint. Ehhez is a rendőrség hozzájárulása szükséges, mivel VÉDA rendszer 

adatfeldolgozó rendszerébe kell integrálni őket és így nekik kell üzemeltetniük. A jelenleg 

kiépített adatfeldolgozó rendszer kapacitása véges természetesen nem képes korlátlan 

mennyiségű fix sebességmérő berendezést fogadni. Az országban bizonyára számos olyan 

útszakasz van, ahol indokolt lenne fix sebességmérő berendezések telepítése, így kérdéses, 

hogy mennyire lehet életszerű a jelenlegi szabályozás mellett, hogy ezek a viszonylag kedvező 

költséggel telepíthető fix traffipaxok országosan elterjedhetnek. Az is kérdés mennyire hatásos 

egy idő után a fix sebességmérő berendezés, mivel egy idő után ezeknél a pontoknál mindenki 

lelassít, majd utána a száguldozók újra gyorsítanak.  

Egy másik gyakran alkalmazott módszer a sebességcsökkentésére sebességkijelző 

berendezések kihelyezése, amelyek mérik a közlekedők sebességét és amennyiben túllépik az 

adott útszakaszra vonatkozó sebességhatárt, akkor figyelmeztető jelzést adnak a gyorshajtónak, 

de semmilyen szankció nincsen ebben az esetben, ezek a kijelzők nincsenek bekapcsolva a 

rendőrség rendszerébe, nem is alkalmasak rá, ezért sokan nem veszik figyelembe ezeknek a 

tábláknak a jelzését. Egy ilyen sebességkijelző berendezésnek a telepítése is közel 2 millió 

forint. A 8-as számú főúton Jakabháza városrész belterületén már van ilyen berendezés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Rend%C5%91rs%C3%A9g


 

telepítve, viszont már hosszú ideje nem működik, mert a teljes egységet cserélni kellene és ez 

is több milliós nagyságrendű költséget jelentene és eddig pénzügyi forrás hiányában nem tudtuk 

cserélni őket. 

Az elmúlt években történtek már intézkedések némely útszakasznál a fentiekkel kapcsolatban 

a Széchenyi – Tótfalusi út közötti szakasz például lakott terület lett, így ott már 50 km/h-ás a 

sebességhatár, viszont innen is érkeznek folyamatos jelzések az út mellett lakóktól, hogy sok a 

gyorshajtó. Az Árpád úton már több baleset történt a Rózsa F. utca, illetve Bethlen G. utca 

kereszteződésben megjegyezzük, hogy nem elsősorban a gyorshajtás miatt, hanem az 

elsőbbségadási kötelezettség meg nem adása következtében. Itt a korábbi években 

forgalomtechnikai tükrök kerültek kihelyezésre, illetve a csatlakozó útszakaszokon burkolati 

jel felfestéssel (felálló vonal, STOP felirat) kiegészített elsőbbségadás szabályozásra került sor.  

Továbbá a rendőrség a városban több helyen, rendszeresen végez mobil traffipaxok 

kihelyezésével ellenőrzést. 

A fentieket összefoglalva a valamilyen pozitív eredményt is felmutató intézkedésnek 

(forgalomlassító sziget, fix traffipax) jelentős költségvonzata van és csak az intézkedések 

helyszínén csökken a járművek sebessége, mivel mindenhol nem helyezhetünk ki ilyen 

berendezéseket. Véleményünk szerint a több helyszínen a rendőrség által végzett rendszeres 

mobil sebességmérésekkel lehet valamilyen eredményeket elérni a gyorshajtások 

visszaszorítása érdekében. 

 

- A Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca lakói közlekedési tükör kihelyezését kérték. (6. 

sz. melléklet) A kérelem szerint a Tótfalusi útról a Felsőpatak utcába kerékpárral és autóval is 

nehéz a nagy ívű balra kanyarodás, ezért a Felsőpatak úti útkereszteződéshez közlekedési tükör 

elhelyezését kérik. 

A kérelemben leírtak nem egyértelműek. Nem derül ki, hogy a „balról érkező forgalom” a 

Tótfalusi úton szemben közlekedőket vagy a Felsőpatak utcából kihajtókat takarja-e. Előbbi 

esetében balra kanyarodáskor elsőbbséget kell adni a szembejövő forgalomnak, amennyiben az 

út vonalvezetésével, beláthatóságával van probléma azt az út kezelőjének, a Magyar Közút 

NZrt. felé kell jelezni. 

A Felsőpatak utcából érkezők pedig a Tótfalusi útról érkezőknek kell, hogy elsőbbséget 

adjanak, ezért az a balra kanyarodást nem befolyásolhatja. A kérelmezőket arra kértük, hogy 

térképen szíveskedjenek bejelölni hova gondolták a közlekedési tükör kihelyezését, továbbá 

kezdeményeztük a helyszíni egyeztetés kitűzését. Az előterjesztés elkészültéig nem érkezett 

tisztázó válasz a kérelmezőktől, ennek hiányában most nem tud a testület érdemi döntést 

hozni. 

 

 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., „Megállni tilos” tábla kihelyezése a Deák 

F. utca elejére a Széchenyi utcai 

kereszteződés felől 

A kihelyezés megtörtént, így annak már nincs 

további költségvonzata. 

2., István király utcában, a Rábaliget lakópark 

mögötti úton (1694 hrsz.) „Mindkét irányból 

behajtani tilos” tábla és „Kivéve engedéllyel” 

kiegészítő tábla, továbbá a műfüves pályához 

vezető úthoz (1682 hrsz.) „Mindkét irányból 

A kihelyezés megtörtént, így annak már nincs 

további költségvonzata. 



 

behajtani tilos” és „Kivéve engedéllyel”, 

„Kivéve személyszállítás” kiegészítő táblák 

kihelyezése 

3., Szentgotthárd, Gárdonyi-Hunyadi utca 

kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás 

kötelező” tábla cseréje „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” jelzőtáblára 

A kihelyezés megtörtént, így annak már nincs 

további költségvonzata. 

4., Szentgotthárd-Máriaújfalui út, Radnóti út 

„Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezése 

a játszóterek megközelítésére szolgáló 

útszakaszokra. 

A kihelyezés megtörtént, így annak már nincs 

további költségvonzata. 

5., Szentgotthárd, Árpád utca Vörösmarty 

utcai kereszteződésétől a Megállni tilos tábla 

alá 15 méteres kiegészítő tábla kihelyezése. 

Vörösmarty utcában lévő Várakozni tilos 

tábla 20 méterrel nyugati irányba történő 

áthelyezése 

46.165,- Ft 

 

A fentiekben részletezett javaslatokat Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottsága 2020. október 15-én megtartandó ülésére is előterjesztettük. A bizottság a fenti 

javaslatokat részletesen tárgyalta, illetve véleményezte, valamint kiegészítéseket is kért (Árpád 

út), valamint a bizottsági ülésen felvetett többi problémával kapcsolatban nem tartotta 

indokoltnak intézkedések megtételét (Deák F. utca megállási tilalom, Széchenyi tömbbelső 

egyirányú közlekedés változtatása). Továbbá a rendőrség képviselője részéről városban több 

nem egyértelmű forgalomtechnikai kialakításról is jelzés érkezett, amelyekkel kapcsolatban 

nem szükséges döntést hozni, a szükséges közútkezelői intézkedéseket megtettük. 

 

 

V. 

Gyalogos közlekedés helyzete 

 

31/2018. számú Képviselő-testületi határozatában fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Közlekedésfejlesztési 

koncepcióját (2018 – 2028). A koncepció részletesen foglalkozik a gyalogos közlekedés 

helyzetével, továbbá a fejlesztés irányaival. 

A meglévő gyalogjárdák hálózatának bővítése nagyobb forgalmú, balesetveszélyes helyeken 

indokolt. A balesetmentes gyalogos közlekedés érdekében indokolt a meglévő gyalogjárdák 

felújítása is, ott ahol a járdák állapota jelentős mértékben leromlott. Az építéseknél, 

felújításoknál mindig el kell végezni az akadálymentesítéseket, ahol a gyalogosoknak el kell 

hagyniuk a járdát. A városban gyalogos-átkelőhely kijelölésének igénye a Kossuth L. utcában 

(Tompa M. utcai kereszteződésnél, az épülő sportcsarnoknál, az Alsó utcai csatlakozásnál, a 

Brenner J. térnél), illetve a Hunyadi J. úton (Pável Ágoston Múzeum környezete, volt autóbusz 

pályaudvarnál, Ady E. utcai kereszteződésnél) merült fel. Ezek közül egyedül  a Kossuth L. 

utcai (Tompa M. utcai kereszteződésnél) valósult meg. Indokolt esetben a járda felújítási 

programot is felül kell vizsgálni. A városközpont elkerülése jelenleg önkormányzati utakon 



 

történhet, amelyek műszaki, illetve egyéb paraméterei miatt nem alkalmasak az átmenő 

forgalom lebonyolítására, így a városközpont gyalogos övezetté nyilvánítása nem lehetséges. 

 

Sajnos az utóbbi évtizedekben elmaradt folyamatos karbantartási, felújítási munkák miatt a 

városban lévő járdák nagy része nagyon leromlott állapotba került.  

A Szentgotthárd – Máriaújfalui városrész szennyvíz-csatornázása után a legsürgetőbb feladat a 

városrészen lévő járdák elkövetkező években történő ütemezett felújítása hiszen ma már a 

városrészi járdákon gyakorlatilag nem lehet közlekedni. A Máriaújfalui út szűk keresztmetszeti 

kialakítása miatt a járda felújítást a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása, zárttá tétele 

mellett lehet csak megoldani. Továbbá a városrész járdái jelenleg állami tulajdonban és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, így ezeket önkormányzati tulajdonba is 

kellene venni, amelynek hosszú folyamata van. Az Európai Unió 2021-2027. közötti évekre 

vonatkozó költségvetési ciklusa keretében induló Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program megyei tervezéséhez kért projekt javaslatok között szerepeltettük Szentgotthárd 

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, amelynek része a Máriaújfalui úton a Hársas-tó 

felöli végétől a sportpályáig zárt-csapadékcsatorna kiépítése és mivel ez az új zárt csatorna a 

meglévő járda alatt, mellett épülne meg, így a járda burkolatot is meg kellene újítani, új járdát 

építeni.  

A városban lévő többi, felújításra szoruló – önkormányzati tulajdonú -  járdák burkolatát pedig 

az előre meghatározott ütemterv szerint folytatni kell. 

Új járdák építését nagy forgalmú, balesetveszélyes helyeken kell megtenni. Jogos igényként 

jelentkezik, hogy a Rózsa utca- Tompa M. utcai kereszteződés utáni zsidai városrész irányába 

tartó szakaszán, illetve a Felső utca egyes szakaszain, az Árpád út egy részén, a Máriaújfalui 

úton Magyarlak irányába és a Május 1 út egyes szakaszain kiépítésre kerüljenek. Hosszabb 

távon pedig  a városrészeken nagyobb forgalmat lebonyolító útjain ahol még nincsenek járdák 

– a Zsidai – Örökzöld utakon, a Kethelyi mezőben, a Kis utcában, a Zsidahegyi városrészen is 

el kell érni, hogy a hiányzó járdák kiépítésre kerüljenek. Rövid távon legalább a tervek 

elkészítéséig, engedélyeztetéséig el kell jutnunk ahhoz, hogy a kiépítéshez szükséges forrásokat 

majd tervezni tudjuk. Az Ipari Park II. ütemű területen működő üzemek kezdeményezésére 

megterveztettük és engedélyeztettük a Haris vasúti megállónál egy új vasúti gyalogos-

átkelőhely, illetve a Felsőliget utcáig egy új gyalogjárda építését. A megvalósításához 

szükséges pénzügyi forrásokat az érintett ütemek hozzájárulásával lenne célszerű előteremteni.  

A város fejlesztési terveiben több helyen megjelenik a Pável Á. ltp-nél a gáttól gyalogos korzó 

építése a Rába mentén, illetve vízi erőműnél egy gyalogos híd építése. A NYUDUVIZIG egy 

sikeres EU-s projekt eredményeképpen árvízvédelmi fejlesztéseket fog 

végrehajtani többek között a Rába bal parti védműveknél, amely projektnek része a gyalogos 

korzó részbeni kiépítése. (A beruházás folyamatban van).  

Az önkormányzat költségvetésében évente a közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére 

rendelkezésre álló források legalább 20 %-át a környezetbarát közlekedési módok elősegítő 

elemek felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, fejlesztésére) kell fordítani. Ebben az 

évben ugyan közvetlen önkormányzati forrásból az előterjesztés első részében részletezett 

kisebb nagyon rossz burkolatú rövidebb járdaszakaszok megújítására került sor a 

költségvetésben biztosított karbantartási keretünkből. Továbbá az előterjesztés II. fejezetében 

is már ismertetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedés 



 

fejlesztéseket érintő projektjei során 2020-ban Szentgotthárdon 60,00 fm új járda épült a 

Felsőliget utcában (új buszöböl – AMES üzem bejárójáig). 

A fentiek alapján a gyalogos közlekedés fejlesztésével kapcsolatban elkövetkező években 

(rövid-, közép- és hosszútávon) elérendő célokat (új járdák építése, meglévő járdák felújítása) 

az előterjesztés 7. számú mellékletéhez csatolt táblázatban aktualizáltuk.   

 

A gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá tétele érdekében az óvodai gyalogátkelő mellé a 

tavalyi évben került ki sárgán villogó jelzőfény a táblára. Sajnos több baleset is történt a 

könyvtári és gimnáziumi átkelőknél, ezért indokolt lenne valamilyen figyelemfelkeltő 

berendezés kihelyezése ezeken a helyeken is. Ezek a forgalmas útszakaszok a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. Sajnos amint azt fentebb is írtuk a legtöbb kezelésüket 

érintő változtatási javaslatunkat, kérelmünket elutasítják, azonban ha hajlandó az önkormányzat 

forrást hozzárendelni hozzájárulásukat adják. Így volt ez a Kossuth Lajos utcai (óvoda) 

gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele esetében is.  

A biztonságosabb „zebráknak” több változata létezik a felfestés látványosabbá tételétől a 

táblákra szerelt villogókon át a burkolatba épített, érzékelős villogókig. A műszaki 

megoldásnak csak a rendelkezésre álló források szabnak határt (és persze a kezelő 

hozzájárulása).  

Árajánlatokat kértünk intelligens átkelők kialakítására a város több helyszínén (könyvtár előtti, 

gimnáziumnál lévő, illetve Füzesi úti gyalogos-átkelőhelyekre). (8. számú melléklet) 

 A SMART ROAD SYSTEM (SRS) rendszer egy magyar fejlesztésű rendszer, amely az 

útburkolat megbontása nélkül telepíthető. A rendszer működési elve, hogy szenzorokkal 

érzékeli az átkelőhelyhez érkező gyalogosokat, illetve kerékpárosokat és ekkor az átkelő mellé 

telepített LED-es jelzőoszlopok villogó fénnyel jelzik a járművezetőknek az átkelési szándékot. 

Amikor a gyalogos, vagy kerékpáros átkelt az átkelőn, akkor az időzítő áramkör lekapcsolja a 

jelzőfényeket és várja az újabb gyalogos érkezését. A rendszer fénymérővel van ellátva, ezért 

nappal erősebben, éjszaka lágyabb fényerővel villognak. A kiépítési költségük egy gyalogos-

átkelőhelynél bruttó 3-3,4 millió forint (napelemes kivitelű drágább, viszont a fix betápos 

kivitelhez az elektromos hálózatot biztosítani kell). A kivitelezési költség tartalmazza a 

telepített rendszer 1 éves távfelügyeletét és 2 éves garanciáját. Ezt követően a távfelügyelet díja 

28-38 ezer forint / hó / db, amely igénybevétele a garanciális időszak megnövekedését is 

biztosítja. Összehasonlításképpen a Kossuth L. utcai (óvoda előtti) gyalogos-átkelőhelynél 

kiépített napelemes, folyamatos sárga villogó rendszer bekerülési költsége közel bruttó 1 millió 

forint volt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével, valamint parkolók kialakításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

 

Határozati javaslatok: 

1.  

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Deák F. 

utcában a Széchenyi utcai kereszteződésétől a megállási tilalom elrendelését.  



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. 

utca forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: … 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd, István király utcában, a Rábaliget lakópark mögötti önkormányzati úton 

(1694 hrsz.) a behajtási tilalom kivéve engedéllyel elrendelését, továbbá egyetért a 

műfüves pályához vezető úthoz (1682 hrsz.) behajtási tilalom kivéve engedéllyel, 

kivéve személyszállítás elrendelését.  

 

Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, István 

király utca (1694 hrsz., 1682 hrsz.) forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza: … 

 

Határidő: … 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd, 

Gárdonyi utca Hunyadi utcai kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás kötelező” tábla 

„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára történő cseréjét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet Gárdonyi 

utca Hunyadi utcai kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás kötelező” tábla „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára történő cseréjével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui úti (2718 hrsz.), illetve Szentgotthárd-

Rábakethely, Radnóti úti (475/38 hrsz.)  játszóterek megközelítésére szolgáló 

útszakaszokon az „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezését. 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui úti (2723 hrsz.), illetve Szentgotthárd-

Rábakethely, Radnóti úti (475/38 hrsz.)  játszóterek megközelítésére szolgáló 

útszakaszokon az „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

5. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Árpád úton a Szabadság téri Liget déli oldalán lévő út kereszteződésében lévő megállási 

tilalom 15 m szakaszra történő korlátozásával, illetve a Szabadság téri Liget déli oldalán 

lévő úton a várakozási korlátozás kezdetének az út kereszteződéstől nyugati irányba 20 

méterrel történő áthelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád 

utca, illetve Szabadság téri Liget déli oldalán lévő út forgalmi rendjével kapcsolatban 

az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: … 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

gyalogos közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót, illetve a 7. számú melléklet szerinti 

járdaépítési, -felújítási ütemtervet elfogadja.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

gyalogos közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót a következőt rendeli el:... 

 

Határidő: … 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

           

 Huszár Gábor 

 polgármester 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

1.számú melléklet 

 

 



 

2.számú melléklet 

 
 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

 



 

4. számú melléklet 

 
 

 



 

5.számú melléklet 



 

6.számú melléklet 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

7.számú melléklet 

 

S.sz. 
Gyalogos közlekedés fejlesztési javaslat 

megnevezése 

Várható 

bekerülési költség 

Tervezett időtáv 

rövid/közép/hosszú 

1. 

Máriaújfalui városrész meglévő járdák felújítása 

I. ütemben (Máriaújfalui út Hársas-tó felöli 

végétől a sportpályáig),  

65,- mFt  rövid 

2. 
Haris új gyalogos vasúti átjáró, illetve új 

gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig 
30,- mFt* rövid 

3.  

Szentgotthárd délnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása I-II. ütemben (Arany J. 

utca, Széchenyi utca, Rákóczi F. utca, József A. 

utca, Vörösmarty M. utca, Eötvös J. utca, 

Bethlen G. utca)  

45,- mFt rövid 

4. 

Szentgotthárd északnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Baross G. utca, Móricz 

Zs. utca, Jókai M utca, Ady E. utca, Gárdonyi 

G. utca, Mátyás király utca) 

35,- mFt 
rövid 

 

5. 

Máriaújfalui városrész meglévő járdák felújítása 

II-III. ütemben (Máriaújfalui út II. ütem, Kis 

utca, Parkerdő utca, Fenyvesalja utca, Fő utca) 

50,- mFt közép 

6. 

Zsidai városrészre vezető új járda kiépítése 

(Rózsa F. utca – Zsidai út (Tompa M. utca 

kereszteződésétől – Zsida-patak hídjáig) 

40 mFt közép 

7. 

Szentgotthárd délkeleti rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Mária utca, Táncsics M. 

utca, Petőfi S. utca, Kisfaludy S. utca) 

25 mFt közép 

8. 
Máriaújfalui út új járda kiépítése hiányzó 

szakaszon (Magyarlak felé vezető szakaszon) 
15 mFt közép 

9.  Felső utca új járda kiépítése hiányzó szakaszon  6 mFt közép 

10. 
Árpád utca új járdaszakasz kiépítése hiányzó 

szakaszon 
5 mFt közép 

11.  
Május 1. út új járdaszakasz kiépítése hiányzó 

szakaszon 
15 mFt közép 



 

12. 
Kethelyi úton a meglévő járda felújítása (keleti 

vége) 
15 mFt közép 

13.  
Tótfalusi utca új járdák építése hiányzó 

szakaszokon I-II. ütemben 
70 mFt hosszú 

14. 
Zsidai városrészen új járdák kiépítése I-II. 

ütemben (Zsidai utca, Örökzöld utca) 
60 mFt hosszú 

15. 

Kethelyi mezőben új járdák kiépítése hiányzó 

szakaszokon I-II-III. ütemben (Vakarcs K. utca, 

Radnóti M. utca, Tóth Árpád utca, Zöld Mező 

utca, Felsőmező utca, III. Béla király utca, 

Duxler utca) 

120,- mFt hosszú 

16. 
Kis utca, Sallai I. utca új járdák kiépítése 

hiányzó szakaszokon 
30 mFt hosszú 

17. 
Rábafüzes városrészen meglévő járdák felújítása 

(Alkotmány út, Kodály Z. utca) 
30 mFt hosszú 

18. Jakabháza városrész meglévő járdák felújítása 10 mFt hosszú 

19. Farkasfa városrész meglévő járdák felújítása 15 mFt hosszú 

20. Zsidahegyi városrészen új járdák építése 60 mFt hosszú 

 

*az Ipari Park II. területén működő üzemek anyagi hozzájárulásával csökkenthető összeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.számú melléklet 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. 10. 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Előzmények 

Ez a napirendi pont minden évben kötelező napirendet jelent a Testületnek. Minden évben 

tavasszal szoktunk ezzel foglalkozni, a munkatervünk szerint idén is akkor került volna sorra. 

A vírushelyzet miatti rendkívüli helyzetben – amikor a polgármester járhatott el a képviselő – 

testület hatáskörébe tartozó ügyekben is – ezt a témát nem készítettük elő mondván, hogy az év 

vége felé amikor majd a testület működik, akkor előterjesztjük.  Így kerül ez a napirend most 

elénk. 

 

Néhány éve eldöntöttük, hogy Szentgotthárdon az önkormányzati bérlakás állományt annak 

értékesítése helyett inkább a lakások megfelelő bérbeadásával szeretnénk hasznosítani. Azóta 

növeltük a piaci alapon bérbeadott lakások számát, a megüresedett összkomfortos lakásoknál 

mindig, a komfortosoknál, ha csak lehet megpróbálkozunk a lakás piaci alapon való 

bérbeadásával. A jelek azt mutatják, hogy ezt sikerrel tudjuk tenni annál is inkább, mert az 

önkormányzati lakásaink „piaci bérleti díja” alatta van a szabad piaci bérleti díjaknak, így 

meglehetősen népszerűek. A megürülő lakások estén azonban ez azzal is jár, hogy azokat a 

szokásosnál jobban kell helyreállítani, illetve felújítani – amivel a SZET Szentgotthárdi Kft 

foglalkozik. A bevételeken is látszik, hogy megéri piaci alapon bérbe adni a lakásokat – 

ráadásul Szentgotthárdnak elég sok szóba jöhető lakása van. Különösen érdekes, hogy nagyon 

nagy számban vannak összkomfortos önkormányzati bérlakások szociális alapon kiadva – ezek 

mielőbbi felszabadítására lenne szükség. Még azt is végig kellene gondolni, hogy a lejáró 

bérleti szerződéseket összkomfortos lakásban ne hosszabbítsuk meg automatikusan hanem 

keressünk a 232 lakásunk között olyat, ahol nem összkomfortos körülmények között lehet 

valaki szociális bérlő.  

Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha lehet, akkor új lakások is kerüljenek a lakásaink közé – erre 

is számtalan példa volt az elmúlt években és ilyenre példa a következőkben is lesz.  

 

A kintlévőségek miatt ki kellett alakítani egy hatékonyabb végrehajtási rendszert. A legelső 

eredmény, hogy legalább elkezdett megvalósulni erre egy elgondolás, ami eredményeket is 

mutat. Ezt a tavalyi és tavaly előtti évben megtörtént kilakoltatások és átköltöztetések is 

mutatják.  

Azért, hogy hatékony lakásgazdálkodásunk legyen   létrehoztunk egy alkalmas, több elemet is 

magába foglaló szerveződést, amit Lakásügyi Koordinációnak neveztünk el. Ennek szereplői: 

a SZET Szentgotthárdi Kft, amely a bérleti szerződéseket köti, a bérleményeket ellenőrzi, a 

kintlévőségeket behajtja, a megürült lakásokat felújítja. A következő fontos elem az Pénzügyi, 

Jogi és Gazdasági Bizottság, amelyik a lakásokat átruházott hatáskörben eljárva kiutalja. A 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, ahol a lakásigénylők nyilvántartásával, a 

pályázatok előkészítésével, a nyilvántartások vezetésével foglalkozunk. ami egy viszonylag 

rugalmas szerveződés, amely egybe vonja az önkormányzati lakásgazdálkodás szereplőit 

(Hivatal, Bizottság, SZET Szentgotthárdi Kft. végrehajtásban működő ügyvéd – és mind rövid 



 

távú kérdésekben mind esetenként koncepcionális dolgokban is tud együtt gondolkodni. 

Valószínűleg a jövőben a jelenleginél nagyobb szerepet is kaphat ez a szerveződés.  

Amit még nem sikerült maradéktalanul megoldani, az a lakások fenntartása, karbantartása. 

Ennek rendszerét még jobban fel kell építeni és természetesen pénzeszközök szükségesek 

hozzá. Ha ez sikerül, akkor egy igazán sikeres lakásgazdálkodás valósulhat meg 

Szentgotthárdon.  

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott 

el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra 

kattintva érhető el: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-

koncepciok.html 

Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd pedig azok teljesüléséről 

számolunk be. 

 

A koncepció teljesüléséről:  

(a koncepcióban megfogalmazottakat színes betűvel közöljük) 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. 

Ennek megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. 

Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni 

helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb 

viszonyairól készített nyilatkozata. 

 

Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. 

Jelenleg szociális alapon 32 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 6 db. lakásigénylést tartunk 

nyilván. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló 

szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2019-es évben 3 db. lakás 

szociális, 7 db. piaci alapon, 1 db munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá megtörtént 

4 minőségi lakáscsere. A Bizottság 20 bérleti jogviszony folytatásához járult hozzá, melyből 2 

bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a jövedelmük meghaladta a szociális szintet. 

 

„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi 

határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendeletében az októberi ülésen tárgyalja egy másik előterjesztés 

részeként, javaslatunk ugyanaz lenne mint a korábbi évben, kb. a nettó minimálbér + 10.000.-

Ft, amit 2021. januárjától alkalmaznánk.  

 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része. Az egy főre 

jutó jövefelmi határ 109.085.-Ft s a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (egyedülálló 

személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében 

a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 

kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 

ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.  

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html


 

A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének 

előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az 

igénylés benyújtásakor.  

 

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása 

esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a 

továbbiakban. 

Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük 

megváltozott (javult), de a lakást nem kívánják visszaadni lehetőségük van új bérleti szerződést 

kötni a vonatkozó rendeletek szabályai szerint.  Az is lehetséges, hogy a nem szociális 

bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát 

megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú (minőségű) lakásra 

elsősorban ők tarthatnának igényt. 

 

Az éves jövedelemi, vagyoni viszony felmérését követően, akik nem jogosultak szociális 

bérlakásra, úgy költségelven bérelhetik a lakást tovább, a szerződés lejártáig. A szerződés 

lejártát követően új bérleti szerződés megkötése piaci lapon történhet. 

Ahogy az első pontnál is írtuk 2019-ben 2 bérlő esetében a bérleti szerződés lejártát követően 

piaci alapon került megkötésre az új bérleti szerződés, mivel jövedelmi viszonyuk alapján nem 

jogosultak szociális bérlakásra, s ez nyilvánvalóan elégedetlenséggel járt részükről. 

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért 

való bérbeadására is. Erre összkomfortos, jobb állapotban lévő komfortos lakások 

esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 

 

- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban is nagy jelentősége lehet a 

kialakult vírushelyzettől függetlenül, – a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések 

következtében megnövekedett bérlakás igények miatt, bízunk az Ipari park fejlesztésében, 

másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal, hogy ők Ausztriában 

vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.  

 

2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig 

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a 

bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában 

meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos 

fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a 

felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel: a felújításhoz előzetes 

hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor 

a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való 

igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 
 

A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  

A 2019-es évben nem született ilyen megállapodás. Ezt a lakásokat kezelő SZET Szentgotthárdi 

Kft sem nagyon szorgalmazza, hiszen miközben a bérlő befektet a lakásba tulajdonképpen a 

ZET Szentgotthárdi Kft illetve az önkormányzat helyet és saját maga számára kényelmesebb 

körülményeket teremt, de közben befektetését „lelakja” vagyis nem fizet lakbért – esetenként 

hosszabb ideig , addig a lakás után nem folyik be bérleti díj bevétel. Ennek megfelelően 



 

helyesnek mondható az a gondolkodás, hogy a bérlő saját beruházásait csak kivételes 

alkalmakra kell szorítani.   Látni kell azonban ennek a másik oldalát is, nevezetesen, hogy 

miközben a lakás  bizonyos szempontok szerint megújul, a bent lakó bérlőnek ez komfortosabb 

érzetet okoz, ugyanakkor az így, a saját szempontjai szerint kényelmesebbé tett bérlakásáért a 

bérlő egy jó ideig nem is fizet bérleti díjat (költségeit „lelakja”), de ezt követően is majd a régi, 

sok esetben szociális lakbért fizet a szociális szintnél magasabb színvonalú lakásáért. Ami 

annyit jelent, hogy az önkormányzat cége felé a lelakás időszakában nem folyik be semmilyen 

bérleti díj, később pedig kevesebb, mint amennyi a lakás állaga alapján reális volna.  

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a 

lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség 

magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell 

megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet 

A lakások bérletéről szóló rendelet 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelettel történő 

módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és piaci alapon bérbe adott lakások 

bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők 

jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 

felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban: 

ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló 

rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az 

ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.  

A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette kötelezettségét. Azon bérlőknek, 

akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten kiküldésre került a 

felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy 2020 . április 1-től 

visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal 

megemelkedik. 

 

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak/lehetnek 

ellentmondások az igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek 

tisztáznia kell az ingatlankezelő felé. 

 

A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az ingatlankezelő 

közli a bérlőkkel.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 

Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés folyamatosan 

egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális lakásra nem 

jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő szociális 

helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet 

a lakás kiutalása előtt. 

 

Az együttműködés a Városüzemeltetés és a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási 

Hivatala Okmányiroda között folyamatos.  

 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén 

az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj 

megállapításáig) hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő 

öregségi nyugdíjas. 

    



 

  Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtak szerint járunk el.  

   

7.) a./ A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott 

lakások értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás 

teljes piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

 

b./ Olyan önkormányzati tulajdonú bérlakás, mely 100%-ban Önkormányzati tulajdonú 

több lakásos lakóházban, vagy társasházban található, nem értékesíthető 

 

Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre, továbbá 100%-ban önk-i tulajdonú 

lakóházban sem került értékesítésre lakás. Jelenleg a Széchenyi u. 18. sz alatti lakóházat 

hirdetjük eladásra, melyben 3 lakás található.  

 

8.)  

a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a 

bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, továbbá a 

társasházban fizetendő felújítási hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső 

részt is a lakások bérletéről szóló rendeletben meghatározottak szerint, s ezen 

kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.  

A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 

karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek 

tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási 

tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel 

végzendő karbantartások, felújítások” címén. 

b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó 

lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg 

felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A tervet 

a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges 

 

Az üzemeltetési költség bérlők általi megfizetése fokozatosan lett bevezetve s 2013. július 1-

től 100% kerül beszedésre.  

A 2018-as évben az áprilisi ülésen módosította a rendeletet úgy, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői kötelesek megtéríteni az 

ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költségen felül a társasházban fizetendő felújítási 

hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső részt is. 

A Szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a felújítási hozzájárulás összegéből 20 Ft/m2 

összeget, az üzemeltetői költségbe tartozó társasházkezelői díjból bruttó 850 Ft-ot fizetnek 

meg.  

A fentiek alapján javasoljuk a 8. a) pont módosítását is. 

 

A 2019. év alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a bérleti díjra az előírás 

47.675.400,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 47.032.746.-Ft 

 

2019-es évben kimutatásuk szerint 22.655.926.-Ft-ot fordítottak felújításra, karbantartásra s a 

befizetett lakbérek 1/3-a: 15.003.156.-Ft. 

 

A bérleti díjra az előírás 2020-as évben kimutatásuk szerint 48.463.908.-Ft-ot SZET 

Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2020. évi tervezett felújítások, karbantartások 16.155.000.-

Ft-tal szerepel.  

 



 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) 

lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben 

az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott 

bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

Piaci alapon történő lakás kiutalásra 2019-ben 9 alkalommal került sor (ebből 7 volt pályázat 

útján, 2 pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során). 

 

II. 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 

tartani. 

 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.  

A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron 30 első lakáshoz jutót 

tudunk támogatni, így évente erre a célra 5.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben 

minden évben lesz 10 igénylő. 

 (Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése 

céljából ezen összeg növelhető.) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő, 

2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben 

2 igénylő, 2018-ban 2 igénylő, 2019-ben: 4 igénylő.) 

 

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletünknek 1998 óta 

eszközölt módosításai és egységes szerkezetbe foglalása átvizsgálásra került, mely alapján 

több ponton kellett pontosítani és módosítani, ezért a Testület a 2019. márciusi ülésén új 

rendeletet alkotott. 

 

III. 

1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell 

megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a 

Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére 

kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani. 

A laktanya munkásszálóvá történő kialakítása 2019-ben megvalósult. A költségvetésünk 

jelenlegi helyzete alapján ezen felül nem számíthatunk bérlakások építésére, forráshiánnyal 

küzdünk még a szükséges felújításoknál is. 

A Széll K. tér 20. sz. alatti társasház tetőtér beépítésével 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-

es) lakás bérbeadása megtörtént piaci alapon.   

- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása. 

  

Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre 

került, de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának 

lehetőségét. A jövőben egyik hasznosítási lehetőségként továbbra is napirenden kell tartani az 

iskola átalakítását, hasznosítását.  

- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan beépítése elkezdődött az ÉPBEST HUNGARY KFt által, 

mely Kft. - a hosszabbítási kérelmét jóváhagyva - 2020.12.31-ig korszerű energiatakarékos 

lakóházat épít, mely lakóházban 1 db., összesen legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás 



 

kerül önkormányzati tulajdonba. –A jelenlegi állapot szerint az épület 2020.12.31-ra nem 

készül el. 

- az előző ingatlan szomszédságában lévő Sztg. Széchenyi u.10. sz. alatti társasházas ingatlan 

elbontásáról és új, társasház építéséről is döntött a Tetsület a 18/2009. sz. határozatával, ahol a 

nyertes ajánlatevő ugyancsak az ÉPBEST HUNGARY Kft. volt. A jelenlegi társasház elbontása 

során itt is új társasház épülne 2021.12.31-ig,, mely során 1 db. 70 m2 területű lakást kap az 

Önkormányzat cserébe az ingatlanban. A jelenlegi társasházban (annak elbontása végett) a 

bérlők elhelyezése folyamatban van.  Az előre látható, hogy új társasház 2021. 12. 31-ig nem 

fog megvalósulni.  

 

- A József A. u. 33., 1329 hrsz-ú és a közelében elhelyezkedő József A. u. 29., 1327 hrsz-ú 

Önkormányzati területet is értékesítésre meghirdettük, s a Testület a 197/2018. sz. határozatával 

a nyertes ajánlattevő az ÉPBEST HUNGARY KFT lett, akivel az Adásvételi-szerződés 

megkötése még mindig nem valósult meg. Továbbá a Magyar Államnak is nyilatkozni kell az 

elővásárlási joggal kapcsolatban, s megkeresésünkre tájékoztattak arról, hogy azt addig nem 

adják ki, míg a telekhatár rendezést követően az értékesítésre kerülő ingatlanok ténylegesen 

nem jönnek létre. (A telekhatár rendezésre az 1327-es hrsz-ú ingatlanból ki kell vetetni egy 

útterületet a mögötte lévő József A. u. 29. sz. alatti ingatlan megközelítéséhez, továbbá a két 

önk-i terület között egy magántulajdonban lévő 1328 hrsz-ú ingatlan is található, melyet a KFT 

meg kíván vásárolni, s annak megszerzését követően lehet ill., érdemes telekhatár rendezést 

megoldani, s ezt követően adás-vételi szerződést kötni, melyre a magyar Állam kiadja a 

nyilatkozatát. (A KFT és a magántulajdonos közt azóta sem történt meg az adásvételi szerződés 

megkötése)    

Itt br. 30.480.000.-Ft lett volna a vételár, 3.048.000.-Ft bánatpénz befizetésre került, de azóta 

sem történt előre lépés, mérlegelendő az, hogy ezen ügyletet továbbra is fenn tartsuk vagy 

elálljunk tőle. A KFT ügyvezetője egyeztetést kezdeményez.    

 

A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége 

lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap 

létrehozása. – ebből a célból szeretnénk értékesíteni kettő lakóingatlant is. További lehetőségek 

is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 

vállalkozó, befektető bevonásával.  

 

Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült 

egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a T. Testület döntött is arról, hogy 

melyik megvalósítását támogatja.  8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre nem 

került forrás. A megyei TOP-os fejlesztések között ezt a beépítést is kezdeményeztük a Vas 

megyei Önkormányzat felé.  

Jelenleg a Gondozási Központnak van szüksége a helyiségekre, ahol irattár, mosókonyha, 

közösségi tér lett kialakítva. Továbbá Roma Nemzetiségi Önkormányzat használ egy 

helyiséget. 

- A jövőben tervezni lehet a Szentgotthárd. Baross G. u. 8. sz. alatti épülettel is a tulajdonba 

kerülést követően – akár pl. fiatal házasok otthonaként is 

 

3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően 

egy külön lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a 

korosztályba tartozó fiatal házasok szociális bérlakáshoz juttatása a meglévő 

lakásállomány egyes – komfortos és összkomfortos - lakásainak felhasználásával, vagy 

külön felépítendő Fiatal Házasok Otthonának kialakításával. Egy olyan rendszert kell 

létrehozni, melyben a rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel 



 

önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: meghatározott időn- célszerűen öt éven – 

belül saját lakást vásárolnak vagy építenek és az önkormányzati lakásból kiköltöznek. 

Ennek érdekében az előtakarékoskodást igazoltan el kell kezdeni és folyamatosan 

folytatni kell – ennek tényét folyamatosan kell igazolni. Amennyiben a meghatározott 

idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér a szentgotthárdi piaci 

lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek megállapításáról 

szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.  

 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

 

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal 

párok és fiatalok kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel 

vagy építkezéssel és előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést 

kötnek és legfeljebb öt éven át havonta be is fizetik az előtakarékossági 

szerződésben vállalt összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az önkormányzat 

számára lehetővé is teszik. Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. 

építik fel. Az FHO-ban legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell 

szerezni a saját ingatlant (venni kell vagy építeni és ki kell költözni, vagy ha erre 

nem kerül sor, akkor az 5. év végétől a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér.  

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a 

piaci lakbér ¼-e számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így 

az életüket önállóan kezdhetik meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell 

piaci bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem 

feltétele az FHO-ba kerülésnek a szociális rászorultság. Előny, ha gyermek(ek) 

van(nak). Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba.  

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági fajta, amit bankkal meg kell 

kötni és ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak 

költözni a lakásból; az a lakás, ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani.  

- A kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek. 

- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória 

támogatására. Egy FHO-lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e 

Ft, 5 FHO lakás bérleti díja egy év alatt 600 e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor 

ez öt év alatt 3 millió Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás az Első lakáshoz 

jutók előtakarékosságának támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe 

tartozók segítésére. 

 

Tekintettel arra, hogy a bekezdésben említett II. kategória eltörlését fogjuk javasolni, így ez a 

legutolsó bekezdést is törölni kell.  

A részletek kidolgozása során a következőket lehet majd rendeletbe foglalni: A lakásokban 

történő elhelyezésre jogosultak lennének azok a fiatalok maximum 5 éves időtartamra, akik 

házassági életközösségben élnek legalább az egyik fél 1 vagy 3 éve (eldöntendő) életvitel 

szerűen Szentgotthárdon lakik, a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 

35. életévét, nem rendelkeznek beköltözhető lakással, lakrésszel. Vállalják, hogy a lakásügyük 

megoldása érdekében előtakarékosságot kezdenek, melynek legkisebb összege a mindenkori 

netto minimálbér 4-szerese. A lakáshasználati szerződés megkötésének feltétele, ezen igazolás 

benyújtása. Továbbá havonta minimum a nettó minimálbér 30-35%-át (jelenleg 32.100 – 

37.470.-Ft) is kötelesek megtakarítani, melyet fél éves ütemezésben igazolniuk kell. Azt nehéz 

előírni, hogy milyen formában kötelesek megtakarítani, hiszen a bankbetétek, takarékbetétek 

jelenleg elenyésző hozamot ígérnek. De számtalan egyéb befektetési forma van ma, amivel 



 

előtakarékoskodni lehet a bankok/biztosítók ajánlotta unit linked életbiztosítással egybekötött 

megtakarításoktól, akár a fizikai arany vásárlásáig.   

Tehát kérdés, az hogy előírjunk konkrét megtakarítást vagy csak általánosságban legyen, 

feltétel a megtakarítás és igazolják azt, hogy befizették és fizetik folyamatosan – végső soron 

felmutatnak előtakarékoskodást.  

 

 

II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása 

 

- Aki nem kap FHO- lakást az önkormányzattól, de saját lakás vétele vagy építése 

érdekében előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal 

és meghatározott időn keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan 

takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-lakások egy évi bérleti díját – továbbra 

is a példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a fiatal által 

összetakarékoskodott összeghez hozzárakja – célszerűen  akkor, amikor a 

megvenni szándékozott lakás már megvan vagy az építkezés már befejeződött.  

Maga a támogatás kifizetése, mint az első lakáshoz jutók támogatása viselkedik.   

- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, 

akár kamatoztatni lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig 

csak maximum annyian férnek bele ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van. Az 

ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első 

lakáshoz jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy 

csak a rendeletben meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb 

folyamatos együttműködést vár el a város és a fiatal között; az előzetes 

takarékoskodást támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem tud 

lakást szerezni vagy elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az 

első lakáshoz jutók szokásos támogatásának a dupláját jelenti 

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági fajta, amit bankkal meg kell 

kötni és ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is 

lehessen kezdeni egy önálló szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, 

ahogyan az FHO-ból befolyó bérleti díjat külön tartjuk és felhasználjuk  

A II. fejezetben írottak eddig sem működtek, de ennek realitása a jövőben is kérdéses - 

javasolni fogjuk a II. fejezet törlését a koncepcióból.  

 

 

IV. 

 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, 

 

- Lakótelkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán: 

ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban 

van viszont a beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek gondoljuk a terület 

beépítését.  

A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési 

engedéllyel rendelkezünk.  

 

- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. 

A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a 

beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva 



 

kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre nem 

biztosított. 

- Az Akasztódomb tetején a Vadvirág utca szomszédságában lévő 5,2 ha-os 4904 hrsz-ú 

ingatlanon építési telkek kialakításának lehetősége: a Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út 

által határolt területen a szerkezeti terv szerinti úthálózat kiépítésével önkormányzati területen 

37 db, összesen a területen cca. 60 db építési telek kialakítására nyílna lehetőség. A 37 db. 

önkormányzati építési telek kialakítása közművekkel kb. 250 millió forint. 

A fent leírt akasztó dombi ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv átdolgozását 

kezdeményezzük, egy optimálisabb, mai kor igényeinek megfelelő telek, közterület 

kiosztással. 

Annyival kedvezőbb a helyzet, hogy itt szinte csak önkormányzati tulajdonban lévő 

területek vnnak. 

 

- Az Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan található, út és közmű 

kiépítése szükséges hozzá. – ezen ingatlanokat egyben értékesítésre meghirdettük, de nem jött 

létre értékesítés. 

 

- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által behatárolt 

területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. A területeket az 

önkormányzat ehhez megvásárolta, ill. a tulajdonszerzés folyamatban van. 

 

- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása 

lehetséges. 

Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

V.  

Lakásfelújítási programterv 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 

határozza meg:   

1.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház –az 

üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) 

2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

 

A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek a jövőben is 

megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 

Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja 

eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  

Javasoljuk a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását az utolsó helyre sorolni, mivel az 

értékesítés alatt áll.  

A Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.  Nagyon „katasztrófális” 

állapotban van a Május 1. u. 2. sz. alatti társasházunk is, számos tetőszerkezeti és 

födémproblémával, szinte életveszélyes állapotokat kell orvosolni aládúcolással... Az épületben 



 

9 lakás van, teljesen leromlott vizes falakkal, beázásokkal. A környezet mindenki előtt ismert, 

az ingatlan felújítására jelentős összeget kellene költeni, értékesítés esetén az ott lakók 

elhelyezése nem kis gondot okozna. Javasoljuk felvenni a listára akár az első helyre. 

  

A VÉ-KO terv Bt-vel még 2008-ban készíttettünk felmérési- felújítási tervet 4 tisztán 

Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., 

és a József A. u. 1..  

 

Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának kerete 

14.600.000.-Ft,  

A 2017. évi döntésnek megfelelően a Kossuth L. u, 3, szám alatti társasház homlokzatának 

felújítására felújítási tervet készíttettünk, mely alapján a tervezett költség 26.000.000.-Ft volt. 

A földszinti üzlet (köznyelven: „háztartási bolt”) tulajdonosa Vincze Csaba, tavaly új ajánlattal 

állt elő, mely alapján az ingatlan tetőterét (emelet, plusz tetőtér ráépítéssel 5 lakás 

kialakításával) beépítené cserébe a társasház homlokzatát is felújítja, így az önkormányzatnak 

ezen felújításra nem kell költenie. Viszont a tervek elkészülte után a kivitelezői árajánlat alapján 

a beruházást felfüggesztette, mivel a számításainál jelentősebb összegbe kerülne.    

 

A lakásfelújítási programtervben szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház felújításánál a 

szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg 

kezelni. 

 

Felmerült korábban, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti 

lakóház felújítását, átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok 

bérlői elhaláloztak, s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. 

Ehhez Önkormányzat anyagi támogatására is szükség lenne. – sikeres értékesítés esetén ez 

tárgytalanná válna.  

 

 

Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell. 

 

VI. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 

Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 

alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások esetleges 

értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, 

hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.  

A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 

- tervező által készített felmérési rajz 

- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  

- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  

 

VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját 

alakítja ki azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések 

tartását a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs megbeszélésen 

részt kell vennie a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó illetékesének, a 

lakásfenntartási tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat végző személynek, 



 

a Közös Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési Csoport lakásügyekkel 

foglalkozó vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a jegyzőnek, továbbá 

tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság 

bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a Városüzemeltetési Vezető hívja 

össze. 

 

A kontrollmegbeszélések a fentiek alapján bevezetésre kerültek és éthavi rendszerességgel 

működnek.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal 

kiegészíti.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Városüzemeltetés 

 

Szentgotthárd, 2020. október 14. 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 



 

1. sz. melléklet: 
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros 

betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük) 

 

1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszer része, indokolt ha az egy 

főre jutó jövedelmi határ 109.085.-Ft 125.630.-Ft - minimum a mindenkori netto minimálbér 

+10.000.-Ft. .  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre 

jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket 

egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni 

(ahogyan erre most is van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 

kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 

ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak. 

  

2. A lakáskoncepció III. fejezet 4.) pont I. rész a következők szerint módosul: 

Számozása: III. Fejezet 4.) pont.  

4.)  Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

 

- Ez egy piaci alapú lakásbérlet, amikor a bérleti szerződés megkötése mellett ahhoz 

kapcsolódik egy FHO-megállapodás is amiben a fiatal házasok teendői lesznek rögzítve 

a lakásbérleti jogviszony végéig amikor néhány évi lakás – előtakarékosság -  után a 

fiatalok saját szentgotthárdi otthonukba költöznek.  A rendszer  célja, hogy a fiatalok 

Szentgotthárdon alapítsanak családot, és ott vegyék meg vagy építsék fel lakásukat 

(házukat). Az FHO rendszerébe  elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok és fiatalok 

kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel vagy építkezéssel és 

előtakarékoskodást vállalnak. A piaci alapon megkötött lakásbérleti szerződésük 

alapján fizetendő lakbér 95%-át nem kell megfizetniük – ez az önkormányzat 

támogatása részükre – amennyiben a lakásból való kiköltözésig de legfeljebb öt évig 

előtakarékoskodást vállalnak és ezt az önkormányzat részére folyamatosan – félévente 

– igazolják - vagyis az előtakarékoskodás folyamatos ellenőrzését az önkormányzat 

számára lehetővé teszik. Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. építik 

fel. Az FHO-ban legfeljebb az önkormányzati bérlakásból való kiköltözésig de 

legfeljebb 5 évig lehet maradni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját ingatlant 

(venni kell vagy építeni és ki kell költözni). Ha a kiköltözésre nem kerül sor, akkor az 

FHO-szerződés megszűnik, a piaci lakbér ki nem fizetett 95%-át – visszamenőleg be 

kell fizetni és a lakásból ki kell költözni, vagy ha az önkormányzat a lakást piaci alapon 

meghirdeti, akkor előbérleti joguk alapján piaci alapon tovább bérelhetik azt – akkortól 

már nem az FHO feltételeivel.  

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a kifizetendő  lakbére 

a piaci lakbér 5%-a.  Az FHO-rendszer lényege:  a fiatalok egy viszonylag alacsony 

havi bérleti díj ellenében önálló életet kezdenek. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem 

is kell piaci bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem 

feltétele az FHO-ba kerülésnek  a szociális rászorultság. Előny, ha gyermek(ek) 

van(nak). Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba. Amennyiben a lakásból 

nem költöznek ki úgy, hogy önálló saját lakást vettek vagy építettek, akkor az FHO-



 

szerződésből kikerülnek és a lakás piaci lakbérének ki nem fizetett 95%-át meg kell 

fizetni.  

- Kidolgozandó: az FHO-szerződés maga; az életkor; az előtakarékosság és annak 

ellenőrzése. Az előtakarékosságnak olyannak kell lennie, ami megfelelő garanciát 

hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a lakásból; A kikerülők lakásába 

újabb fiatalok érkezhetnek. 

 

3. A lakáskoncepció III. fejezet 4.) pont II. rész hatályon kívül kerül.  

 

 

4. A lakáskoncepció V. fejezetében az ingatlanok felújítására vonatkozó sorrend a 

következők szerint módosul: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet határozza 

meg:   

1.) Szentgotthárd, Május 1. u. 2. (9 lakásból álló társasház) 

2.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház – az üzlet 

tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) 

3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

7.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

 

 5. A lakáskoncepció VII. fejezet pontja a következők szerint módosul: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját alakítja ki 

azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések tartását a Közös 

Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs megbeszélésen  részt kell vennie a 

SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó illetékesének, a lakásfenntartási 

tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat végző személynek, a Közös 

Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési Csoport lakásügyekkel foglalkozó 

vagyongazdálkodási ügyintézőnek, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a jegyzőnek, 

továbbá tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság 

Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság  bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a 

Városüzemeltetési Vezető, vagy a vagyongazdálkodási ügyintéző hívja össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján készült jelen 

előterjesztés, mely a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmények szakmai beszámolója. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és 

jogkörét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti 

rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról és évente egy 

alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és a környező 15 településen szociális alapszolgáltatásokat – köztük kötelező 

és nem kötelező ellátásokat - vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- nappali ellátás 

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (speciális szolg: pszichológus, jogász, mediátor, 

utcai szociális munka, kapcsolattartás, kórházi szoc. munka, készenléti szolgálat) 

- továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei 

nevelés, gondozást. 

 

Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban a 

szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást (személyi segítés, 

szállítás) biztosítják a rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB 

Tótágas Bölcsődéje biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ intézménye látja el.  

 



 

Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól. 

- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények 

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 

határozza meg. 

 

Az idei év ezen a területen is jelentős kihívások elé állította az intézményeinket: a 

járványhelyzet kapcsán az egyes szolgáltatások működtetése a központi előírásoknak, 

módszertani útmutatóknak megfelelően és a mindenkori helyzethez igazodva történt. A 

szociális szakembereink a nehezebb időszakokban is példaértékű munkát végeztek. 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye egyrészt kötelező, másrészt önként 

vállalt szociális szolgáltatásokat biztosít. A személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. 

törvény 57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó 

feladatként csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, 

illetve a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási 

területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), 

önként vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot 

és közösségi pszichiátriai alapszolgáltatást nyújt. 

A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami 

támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó Társulás között létrejött 

megállapodás alapján – a Szerződés aláírása a Főigazgatóságon folyamatban van - 2020. 

december 31-ig szól. 



 

Az intézmény egyes szakfeladatainak teljesítése 2020. július hónapig kb. 54 %-os. 

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett 

indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a szolgáltatások 

jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2020-ben. 

 

Engedélyezett álláshelyek száma 2020. szeptember 01-én: 39 fő. A 39 főből 38 fő 

főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2020. szeptember 01-én 41 fő. Ebből 37 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órában, 1 fő 8 órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. Jelenleg 

az általános ügyintézői álláshely üres, betöltése folyamatban. 

A szakalkalmazottak 2 fő kivételével valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 

3. számú mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási számmal.  

• A szolgáltatások közül az étkezést 180 fő veszi igénybe, 138 fő kiszállítással, 42 fő az 

idősek klubjában helyben étkezik. 

• Az idősek klubjában lehetőség van az ellátottak részére napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, étkezésre, 

készségfejlesztésre stb. – a klubot 47 fő veszi igénybe. 

• A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható, 

jelenleg 68 fő veszi igénybe – 24 fő a kistérségből, 44 fő Szentgotthárdról. 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, valamint a segélyhívó készülék használatára képes 

időskorú személyek veszik igénybe. A működési engedély alapján 60 db készülék van, 

jelenleg 49 használatban, melyek közül mindösszesen 3 db olyan, ami a kétirányú 

kommunikációs feltételeknek is megfelel. A készülékek cseréje egyre sürgetőbb, ennek 

érdekében a Muraba ETT közreműködésével egy projekt keretében 45 db készülék 

cseréjét tudjuk megoldani, amely kétirányú kommunikációra és a beteg állapotát 

folyamatosan figyelő, automatikusan jelző berendezést jelent. 

• A támogató szolgáltatást a mindenkori jogszabályban rögzített célcsoport a szociálisan 

rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre (látási-, hallási-, értelmi-, 

mozgásszervi-, pervazív-, halmozottan-, egyéb fogyatékosság). Az elmúlt években a 

szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idős generáció vette 

igénybe. Az elmúlt években ez az arány egy picit megváltozott. Az igénybe vevők között 

a 18-59 év közöttiek is megjelentek. A tavalyi évhez képest (11 %) ez az arány tovább 

emelkedett (20 %). Ebben a kategóriában az ellátottak elsősorban személyi segítést, azon 

belül is lakókörnyezeten kívüli mobilizációt, gondozási-ápolási feladatok elvégzésében 

igényeltek segítséget, mivel az idős szülőknek már nehézséget jelent beteg gyermekük 

ellátása. 

• A közösségi pszichiátriai ellátást az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, 

hosszas pszichiátriai problémával küzdő emberek veszik igénybe. Az ellátást 

Szentgotthárdon 30 fő, a kistérségben 12 fő veszi igénybe. 

 



 

Fontos előrelépés, hogy idén áprilistól a városrészeken is igénybe vehető hétvégén és 

ünnepnapokon is a szociális étkeztetés. Megtörtént az Arany János út 3. szám alatti épület belső 

felújítása is: mosóhelyiség, közösségi helyiség a munkatársak részére, továbbá irattár 

kialakítása valósult meg itt.   

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 

tartalmazza. 

 

 

 

II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  

Tótágas Bölcsődéje 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta lehetőségnek 

megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag önálló 

intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

 

Az intézmény a szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján végzi, a feladatok ellátásánál a bölcsődei nevelés, 

gondozás országos alapprogramja célkitűzéseit veszi figyelembe. 

 

Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, napi 12 órás nyitvatartási 

renddel.  A Bölcsőde 5 csoporttal és 68 betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti 

feltételek megfelelnek a kisgyermekek nevelésére/gondozására. 

Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában 11 

kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai 

munkát függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi. A gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja el az intézményben, aki havonta 

koordinációs üléseken vesz részt, nevelési év elején felméri a csoportokban a gyermekek 

szociális helyzetét és amennyiben szükségesnek ítéli meg megteszi a szükséges lépést. 

2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2019-2020-as nevelési 

évben 3.342.070,- Ft folyt be. 

A tavalyi évben 4 gyermeket vettek védelembe, 3 kisgyermek családgondozói alapellátásban 

részesült. 

A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik és kezdi meg a 

2020/2021-es nevelési évet.   

 

Nagyon fontos fejlemény az intézmény mindennapi működése szempontjából, hogy nyert a 

bővítésére összeállított és benyújtott önkormányzati pályázat. A fejlesztés elsősorban új 



 

férőhelyek kialakítását célozza: az új csoportszobát a most tornaszobaként használt 

csoportszobában alakítják ki, ehhez teljesen felújítják és berendezik ezt a helyiséget. Az új 

tornaszoba kialakítása hozzáépítéssel történik majd, az épület nyugati irányú, az eddigi 

szerkezetet követő bővítésével. A kb. 72 m2-es bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba, 

takarítószer tároló is helyet kap, a meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdó is 

létrejön ugyanitt. Mindezeken túl babakocsi és gyermek kerékpár tároló, a játszóudvari 

bejáratnál gyermek WC és kézmosó, illetve egy baba-mama szoba kialakítása is megtörténik, 

illetve árnyékolókat is szerelnek a csoportszobák ablakaira. A tűzjelző rendszer kiépítésén és a 

játszóudvar fejlesztésén, csapadékvíz-elvezetésén túl egészen a főbejáratig térköveznek is 

majd, felújítva a jelenleg már töredezett járdaszakaszt is. A meglévő gépkocsi parkolóhelyek 

bővítése is szerepel a projektben: 14 db új parkolóhely is készül a főbejárati kapun belül. A 

parkolótér kettős lehatárolásával biztosított lesz, hogy ezek az új helyek az általános városi 

személygépkocsi parkoló rendszertől elkülönüljenek és kizárólag az intézmény forgalmát 

szolgálják majd a reggeli és a délutáni órákban. 

 

A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a járásszékhelyhez tartozó 15 településen látja el az 

alapszolgáltatást-, családsegítést, gyermekjóléti alapellátást, és a hatóság közeli 

alaptevékenységet. A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 

15/1998 NM rendelet, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik. 

 

Az intézmény alkalmazottainak munkaköre összefügg, egy-egy munkatárs több szakterületen 

is lát el feladatot az intézményen belül. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, 

intézményvezető, család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a család-és 

gyermekjóléti központot illetően (mely a hatóságközeli tevékenységet is magába foglalja), 2 fő 

esetmenedzseri, ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja a szociális diagnózis felvételi 

esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadói, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve szociális 

asszisztens látja el. 

 

A speciális feladatokat nagy részét külsős szakemberek (jogász, pszichológus, mediátor) látja 

el. 

 

Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, jelenleg 12 fő státusszal, 

melyből 11 betöltött. 

 

A feladatellátásához a tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak. 

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

IV. 

Értékelés a szakmai munkáról  



 

 

Mivel a jogszabályi előírás szerint a fenntartó évente értékeli a szakmai munka 

eredményességét, így az intézmények beszámolóit áttekintve az állapítható meg, hogy 

mindhárom intézmény – Városi Gondozási Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

a szakmai munkáját jó színvonalon végezte. Ezt alátámasztják azok az ellenőrzésekről készült 

jegyzőkönyvek is, amelyeket a különböző szakmai szervezetek folyamatos végeznek 

valamennyi intézményben. Annak ellenére is nagyon jó színvonalú a munka, hogy valamennyi 

intézmény folyamatosan létszámgondokkal is küzdött az elmúlt időszakban is. Külön ki kell 

emelni, hogy az intézmények a koronavírus járvány alatt is alkalmazkodtak a megváltozott 

helyzethez. Ebből a szempontból még külön kell említeni a Városi Gondozási Központot, ahol 

a tavaszi rendkívüli veszélyhelyzetben is folyamatosan, az első vonalban, napi szinten 

szembesülve közvetlenül az emberekkel végezték a munkájukat. Az intézmény nagyon sokat 

vállalt abból a feladatból, amit a veszélyhelyzetben nehezebb élethelyzetbe jutott emberek 

segítése, ellátása jelentett.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló testületi anyagot 

megismerte. A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas 

Bölcsődéje szakmai munkáját jónak értékeli és köszönetét fejezi ki az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak. A Tájékoztatót elfogadásra javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Társulási Tanácsnak / az alábbi kiegészítéssel javasolja 

elfogadásra: 

 ……………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                     Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 

Gondozási Központ intézményében működtetett nem kötelező 

szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni kívánja és 

javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 



 

Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség 

területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020.október 19. 

                                                                                                           Huszár Gábor  

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

1.sz. melléklet 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: info@gondozasikozpont-sztg.hu 

 

 

Üsz.:   181 -1/2020. 

     Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi Gondozási  

      Központ által működtetett szolgáltatásokról 

 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a Városi 

Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásokat biztosít, 

egyrészt kötelező másrészt önként vállalt feladatként.  

 

A biztosított alapszolgáltatásokkal az intézmény:  

- segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint  

- egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

 

mailto:info@gondozasikozpont-sztg.hu


 

Fenntartó: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

Működési terület:  

- egyrészt Szentgotthárd Város  

- másrészt a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe  

 

Kötelezően ellátandó szolgáltatások: 

● Szociális étkeztetés  

● Nappali Idősek Klubja (kizárólag a város közigazgatási területén működnek) 

 

● Házi segítségnyújtás (társulási feladatellátással működik) 

 

Önként vállalt szolgáltatások:  

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

● Támogató Szolgálat  

● Közösségi Pszichiátriai Alapellátás (társulási feladatellátással működnek) 

 

A szolgáltatások normatív állami támogatás igénybevételével működnek, kivéve a 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az 

adott tárgyévre megkötött megállapodás alapján finanszíroz. 

A szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti teljesen akadálymentesített épületben 

működnek.  

 

Az intézmény:  

- jogerős működési engedélyszáma: VAC/SZGY/785-4/2013. 

- az engedélyes szolgálttói nyilvántartásba történő bejegyzés határozatszáma: 

VAC/SZGY/774-1/2015. 

 

Ellátandó célcsoportok:  

● időskorúak 

● különböző fogyatékossággal élők  

● pszichiátriai betegségben szenvedők  

● egészségügyi problémákkal küzdő aktív korúak  

 

A szolgáltatások igénybevétele 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli 

vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az írásbeli kérelem előterjesztését preferáljuk, 

mivel ezáltal elkerülhetők a későbbiek során a vitás kérdések. A közösségi pszichiátriai 

alapellátás kivételével az ellátásokért térítési díjat kell fizetni Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke V/2/2020. számú határozata, valamint 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(V.7.) Önkormányzati 

rendelet alapján.  

 

A Városi Gondozási Központ költségvetés adatai  



 

 

2019.év  

Eredeti előirányzat:   215.882000 Ft 

Módosított előirányzat:  215.738964 Ft  

Teljesítés:    211.364545 Ft → 97,97 % 

 

Hagyatéki pénzmaradvány összege: 2.736239 Ft, ami a 2019.évi költségvetés zárszámadása 

során a mosóhelység kialakítása céljából visszapótlásra került a 2020. évi költségvetésbe.  

 

A 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata, 229.016500 Ft  

 

1.számú táblázat 

Kimutatás az egyes szakfeladatok kiadási – bevételi előirányzatairól és azok 2020. július 

hónapig történő teljesítésekről. 

 

Humán erőforrás – személyi feltételek  

Engedélyezett álláshelyek száma: 2020. szeptember 01-én: 39 fő  

A 39 főből 38 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órában, megbízási szerződéssel foglalkoztatott álláshely. 

Intézményi alkalmazottak létszáma 2020. szeptember 01-én: 41 fő. Ebből 37 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órában, 1 fő 8 órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott.  

Jelenleg az általános ügyintézői álláshely üres, betöltése folyamatban van.  

 

2 számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 2020. szeptember 01-jén 

Szakfeladat Kiadási előirányzat Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 71.825.400  28.724962     39,99% 

Szociális. étkeztetés 43.228.200  29.554558     68,19% 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 48.728.500  29.473448     60,49% 

Házi segítségnyújtás Társulás 17.583.300  10.238548     58,23% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.683.200    7.699290     65,90% 

Támogató Szolgálat 23.050.600  11.738569     50,93% 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 12.917.300    6.870543      53,19% 

Házi segítségnyújtás hagyaték  2.736.239       833757     30,47% 

VGK összes kiadás  229.016.500 125.286.682   54,03% 

 Bevétel Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 7.008.000       703554    10,04% 

Szociális. étkeztetés 19.200.000  17.844695    92,94% 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 3.000.000    1.839115    61,30 % 

Házi segítségnyújtás Társulás 2.520.000    1.737120    68,93 % 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.560.000       912950    58,52 % 

Támogató Szolgálat 2.520.000    1.233290    48,94 % 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 0 0 

VGK összes bevétel 229.016.500 147.605607   63,66% 



 

Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Megbízási  

/vállalkozási 

szerződés   

Szakmai Technikai és 

adminisztratív 

Nappali idősek klubja 11 --- 7 4 

Szociális étkeztetés 2 --- 1 1 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

12 --- 12 --- 

Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

4 --- 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 4 1 (8 ó) 4 1 

Közösségi pszichiátriai 

alapellátás 

2 2 (4 ó)            

1 

5 --- 

Mindösszesen: 37 4 35 5 

 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 4 fő határozott idejű, a többiek határozatlan 

idejű kinevezéssel rendelkeznek.  

GYES-en lévő alkalmazottak létszáma: 0 fő  

Jelenleg tartós táppénzes állományban 2 fő van. 2019-ben felvételt nyert közalkalmazottak 

száma: 3 fő. (1 fő gondozó, 1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő)  

2020. szeptember 15-ig felvételt nyert közalkalmazottak száma: 3 fő. (2 fő gondozó, 1 fő 

gépkocsivezető) 

 

2019-ben megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 4 fő (nyugdíjazások miatt – 3 fő 

gondozó és 1 fő gépkocsivezető)  

2020. szeptember 15-ig megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 1 fő (nyugdíjazás miatt 

2020.08.15-vel 1 fő gondozó)  

2020. október 01-től 1 fő szociális asszisztensnek kezdődik meg a felmentése, nők 40 éves 

nyugdíjazása miatt.  

A szakalkalmazottak 2 fő kivételével valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 

3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási számmal.  

 

A szakdolgozók az intézmény továbbképzési terve és a 9/2000. (VIII.4) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.  

A Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzése keretében 2020-ban megszerzett 

tanúsítványok:  

1 fő szociális mester vezetőképzést teljesítette → intézményvezető  

3 fő szociális alap vezetőképzés alapozó képzését teljesítette → az intézmény szervezeti 

egységeinek vezetői  

 



 

Jelenleg 3 fő folytat tanulmányokat 

1 fő → szociális munkás megszerzése céljából  

2 fő → munkakörének betöltéséhez szükséges szakgondozói végzettség megszerzése végett. 

 

Öröklés - Hagyaték 

 

Néhai Lázár Magdolna Szentgotthárd, Petőfi u. 24. szám alatti lakos 2014. május 08-án elhunyt.  

Dr. Meszlényi András közjegyző 22012/ü/489/2014./14. számú 2014. december 11-én jogerőre 

emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a Gondozási Központ 

lett.  

Néhai Lázár Magdolna sírjának és környezetének rendben tartásáról az intézmény 

folyamatosan gondoskodott és gondoskodik. 

A hagyaték 2019. évi pénzmaradványa: 2.736239, - Ft, amely az Arany János út 3.szám alatti 

épületben a mosóhelyiség kialakítására, illetve bútorok beszerzése kerül felhasználásra.  

 

 

2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása 

 

2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások  

 

 

2.1.1. Étkeztetés 

 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 adag 

meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete 

szabályozza.  

Az ebédet az intézmény szociális konyha keretében, a JUST Food Kft. által működtetett 

Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés jelenlegi ára: 

normál ebéd: 889 Ft, diétás ebéd: 982 Ft, a reggeli: 431 Ft.  

A szolgáltatás keretében normál, illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is 

igényelhető.  

A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a 

névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a kiszállítást 

követően az intézményből, másrészt az intézmény 2 db gépkocsija – NYK:058 Dácia dokker 

és MZS:931 Dacia duster - szállítja ki Szentgotthárdon és a csatolt településeken (Rábafüzes, 

Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) az igénybe 

vevők lakására.  

Az ebédek mennyisége és minősége, az igénybe vevők elmondása szerint általánosan jónak 

mondható.  Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez, Szentgotthárdon mutat 

némi emelkedést. 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles, melyet a 

V/2/2020. számú Társulási Tanácsi Határozat rögzít.  

 Étkezés 2020. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  



 

● ebéd szállítás nélkül: 700 Ft/nap/adag 

● ebéd szállítással: 870 Ft/nap/adag 

 

Ellátotti létszámadatok  

 

● Étkezés 2020 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 160 fő 

(Ebből 120 fő vidéki szociális étkező 40 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma) 

 

● 2019. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 156,95 fő. (Létszám kiszállítással: 

117,59 fő, létszám helyben étkező: 39,36 fő)  

2019. évben a normatíva módosítás mutatója 157 főre lett csökkentve, ami teljes mértékben 

teljesült.  

 

● Az ellátottak létszáma a 2019. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 165 fő (123 fő 

vidéki étkező+ 42 fő klubétkező)  

 

3. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2015-től 2019-ig az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2015 49 46 141 46 95 132 9 

2016 24 29 136 47 89 129 7 

2017 33 38 141 48 93 138 3 

2018 27 36 132 44 88 128 4 

2019 23 32 123 46 77 119 4 

 

● Étkeztetést igénybe vevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 123 fő.  

 

A 123 főből: 

• 77 fő nő (62,6 %) és 46 fő férfi (37,4 %) 

• 54 fő egyedül él (43,9 %), 69 fő házastárssal/családtaggal él (56,1 %). Az egyedül élők 

közül 35fő nő (64,8 %), 19 fő férfi (35,2 %). 

• jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 101 fő 82,1 %), rokkant/rehabilitációs 

járadékos 11 fő (8,9 %), jövedelemnélküli 4 fő (3,3 %) Foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesül: 7 fő (5,7 %) 

• a szolgáltatásért 4 fő nem fizet személyi térítési díjat 

2019-ben 32 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 15 fő, lemondta az ellátást 14 fő, 

bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 3 fő.  

 



 

Étkeztetést igénybe vevők 2020. július 31-ei létszáma: 180 fő 

- 138 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 

-  42 fő helyben étkező (idősek klubja) 

 

2020.04.01-től Szentgotthárd Város közigazgatási területéhez csatolt településeken is 

biztosítva van hétvégén és ünnepnapokon az ebéd kiszállítása. Jelenleg 23 fő ezt igénybe 

is veszi.  

 

 

2.1.2. Nappali Idősek Klubja 

 

Az ellátás célja a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása 

kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a 

tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése 

és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. 

A klub az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

A klubban nyújtott gondozás összetett, komplex tevékenység, melyet a klubtag egyéni 

sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítják 

meg. A klub ellátotti köre egyrészt a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra 

szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött 

személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az 

időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek is.  

A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 

percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.  

 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.  

 

 2019 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:    680 Ft/fő/nap 

reggeli: 260 Ft/fő/nap 

2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 150 Ft/fő/nap 

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

•Étkeztetés: melynek keretében az időskornak megfelelő kétszeri étkezést biztosítjuk (reggelit 

és ebédet), helyben történő fogyasztással. 34 fő napi rendszerességgel étkezik 8 fő 

időközönként, 5 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 11-12 fő 

igényli. Az ellátottak közül 5 fő diétás, étkezést igényelt. 

•Kulturált klubélet: biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, 

zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)  

•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 

vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése stb.) 



 

•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása, 

mosatása és vasalása biztosított 

•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi zuhanyzókat 

bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha igénylik. 

Rendszeresen 7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, csütörtöki 

napokon, általában 9-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt megjelenést és 

tisztaságérzetet 

•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,  

közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.) 

•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése  

•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása  

•Mentálhigiénés gondozás, támogatás 

•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, 

karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek 

Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő 

megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös 

megtekintése, irodalmi délelőttök, örömtánc foglalkozás stb.  

•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza 

 

Az Idősek klubja keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek: 

- tanácsadás 

- készségfejlesztés 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

- esetkezelés 

- felügyelet 

- gondozás és 

- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 

 

 

2019. évre igényelt normatíva: 40 fő  

Fajlagos összege: 109.000 Ft 

Teljesített éves ellátotti létszáma: 40,76 ≈ 41 fő 

 

Ellátotti létszám adatok: 

2020. július 31.-ei ellátotti létszám: 47 fő 

2019. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 47 fő. 

2019-ben 6 fő került ellátásba és 10 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 15 fő férfi (32%) és 32 fő nő (68%). 

 

4. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2019. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves - - 



 

40 - 59 éves 1 2 

60 - 69 éves 7 3 

70 -79 éves 4 17 

80 -  3 10 

Összesen 15 32 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 15 fő férfi és 32 fő női ellátott vette igénybe. 

A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki. 

A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb 

eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybe vevők között 80 éven 

felüliek, az ellátottak 27 %-t teszik ki. 

 

Jelenleg az ellátást igénybe vevők közül 24-en egyedül élnek, 22 fő özvegy, többségüknek 

azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 

 

A klubtagok egészségi állapota: 

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. 

Az ellátottak közül: 2 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

Pszichés megbetegedésben: 11 fő (23%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 31 fő 

(66%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 16 fő (34%), mozgásszervi megbetegedés: 

16 fő (34%), alkohol okozta problémák: 8 fő (17%), emésztőrendszeri megbetegedésben: 13 fő 

(28%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 33 fő (70%), demencia megbetegedésben: 9 fő 

(19%), daganatos megbetegedésben 6 fő (13%) érintett. 

 

 
 

 

 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi pszichiátriai 

alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás 

igénybevételére. Jelenleg 9 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 4 fő 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 9 fő pedig támogató szolgáltatásban. 

 



 

 

A 47 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2020. július 31.: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 41 fő (87%), rokkantsági ellátásban: 4 fő (9%) Rehabilitációs 

ellátásban 1 fő (2%),  FHT: 1 fő (2%).  

 

 

 
 

Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub 

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (11 fő) is igénybe veszi, ebből 

kifolyólag adódnak konfliktusok. 

A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, 

el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, 

hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani 

az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe. 

2 fő gondozónői kísérettel, 1 fő elektromos kerekesszékkel érkezik a klubba. 

 

 

5. számú táblázat 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybe vevők létszámának alakulása 2014-tól – 2019-ig. 

az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

2015 4 7 38 11 27 37 1 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

2017 14 4 50 18 32 48 2 

2018 8 7 51 18 33 51 - 

2019 6 10 47 15 32 47 - 

Öregségi
nyugdíj

Rokkantsági
ellátás

Rehab. Ellátás Jövedelem
nélküli ellátás

Foglalkoztatást
helyetesítő
támogatás

41

4
1 0 1

Jogosultsági feltételek megoszlása 2020. július 31. 
(Jugosult létszám: 47 fő)



 

 

A táblázatból megfigyelhető, hogy több mint kétszer annyi a női ellátottak száma, mint a 

férfiaké, ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. 

2019-ben 10 főnek szűnt meg az ellátása, 6 fő elhunyt, 1 fő egészségi állapotának romlása okán 

bentlakásos intézménybe került, 1 fő házi segítségnyújtást igényelt, 2 fő nem kérte tovább a 

szolgáltatást.  

 

2020. július 31. - én az idősek klubja ellátottjainak létszáma: 47 fő  

 

 

 

2.1.3. Támogató szolgálat 

 

2016. január 01-je óta a támogató szolgáltatás támogatási rendszere 2 részből áll: 

• a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

• és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

 

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek 

segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a 

szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 

A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató 

szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente 

minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel 

teljesíteni. 

 

2019. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2019. évi normatív támogatás összege: 10.067000, - Ft 

2019. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 7594,2514 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő 

Működési hó: 12 hónap 

2019. évi személyi térítési díjbevétel összege: 2.562.961, - Ft. 

 

 

 

Támogató szolgálat 2019. évi költségvetése: 

 

Eredeti előirányzat: 25.387000 Ft 

Módosított előirányzat: 22.061898 Ft 

Teljesített: 22061898 Ft (100 %) 

 

A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi 

feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatás. 



 

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak 

minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: 

• látási fogyatékosság, 

• hallási fogyatékosság, 

• értelmi fogyatékosság, 

• mozgásszervi fogyatékosság, 

• pervazív fejlődési zavarok, 

• halmozottan fogyatékosság, 

• egyéb fogyatékosság. 

 

Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 

esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 

készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A 

szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybevevő személy számára a 

szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. 

 

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 

szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 

biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 

életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. 

 

Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 

 

A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell 

teljesíteni most is. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

 

6. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

Működési 

támogatás 

összege  

8.697.500 Ft 8.967.000 Ft 8.967.000 Ft 8.967.000 Ft  

Vállalt 

feladatmutató  

3315 3315 3315 3315 3315 



 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

4962,5665 4689,6882 4421,7141 6014,818 7594,2514 

Teljesítés aránya 149,7% 141,5% 133,4% 181,4 % 229,08 % 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Mint a táblázatból is látható, a ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta 

a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem 

keletkezett. A 2018-as évtől jelentősen megemelkedett a ténylegesen teljesített feladatmutató, 

ami annak köszönhető, hogy mind a személyi segítés, mind a szállító szolgáltatás tekintetében 

megemelkedett az ellátottak, azon belül is a szociálisan rászorultak köre, s ezzel együtt több lett 

az ellátottak érdekében végzett gondozási tevékenységi idő is. Ez magával hozta a térítési 

díjbevétel növekedését is. Térítési díjat minden ellátott fizet. 2019-ben a bevétel összesen 

2.810.055 Ft.  

 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között, 

2015-2019 

. sz. táblázat 

 
 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a 

személyi segítés aránya 2015-től fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

7. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2014-tól 2019-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 

 

Támogató szolgálat 
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Település 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31 

Szentgotthárd 21 26 26 31 33 36 

Csörötnek 3 4 3 4 3 3 

Rönök 1 0 0 0 0 1 

Magyarlak 3 2 3 2 1 1 

Rábagyarmat 2 3 3 3 4 3 

Szakonyfalu 0 0 0 0 2 2 

Gasztony 0 0 0 1 1 1 

Vasszentmihály 0 0 0 2 2 2 

Összesen 30 35 35 43 46  49 

 

A 2019-es évben az ellátásból kiesett 10 fő elhalálozás, bentlakásos intézménybe költözés és 

szolgáltatás lemondása miatt. Új felvételes 13 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybe vevők közül az év végén 28 fő egyedül és 21 fő családban él. 

 

8. számú táblázat 

2019. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2019. december 31-i ellátotti létszám: 49 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 5 fő 31 fő 

Magyarlak 1 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 3 fő 

Rábagyarmat 3 fő 0 fő 

Gasztony 0 fő 1 fő 

Vasszentmihály 0 fő 2 fő 

Szakonyfalu 2 fő 0 fő 

Rönök 1 fő 0 fő 

Összesen 12 fő 37 fő 

 

 

A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 2 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 3 fő, 

halmozottan sérült 2 fő, pervazív fejlődési zavar: 1 fő, egyéb kategória: 1 fő. 

 



 

 
 

 

 
 

Az ellátottak 73%-a Szentgotthárdon él, míg 27 %-uk a kistérségben.  

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2019. december 31-én 

10,2%

14,3%
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Ellátottak megoszlása a szociális rászorultságot 
megalapozó ellátás típusai szerint 2019. XII.31-én
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Ellátottak települések szerinti megoszlása 

2019. XII. 31.-én 

Támogató szolgálat



 

 
 

Az elmúlt években a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idős 

generáció vette igénybe. Az elmúlt években ez az arány egy picit megváltozott. Az igénybe 

vevők között a 18-59 év közöttiek is megjelentek. A tavalyi évhez képest (11 %) ez az arány 

tovább emelkedett (20 %). Ebben a kategóriában az ellátottak elsősorban személyi segítést, 

azon belül is lakókörnyezeten kívüli mobilizációt, gondozási-ápolási feladatok elvégzésében 

igényeltek segítséget, mivel az idős szülőknek már nehézséget jelent beteg gyermekük ellátása. 

A férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása jelentős különbségeket mutat, és a nők 

dominanciája leginkább a 70 év feletti kategóriákban jelenik meg. 

 

Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: 

gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, 

segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten 

belül, szállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel 

speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez 

azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem 

rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz 

szállítási kapacitása közel 100%-os. Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a 

szállítás során az egészségügyi és szociális intézményekhez való eljutást és a temető járatot 

veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó 

péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott megállóhelyeken 

szállnak fel az igénylők.  

Az intézmény egy Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobusszal rendelkezik, mely alkalmas 

kerekes székes személyek szállítására, rendelkezik mobil rámpával, 4+3 pontos biztonsági 

rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és 

casco biztosítással. Bizonyos esetekben a szállítási igények maradéktalan teljesüléséhez az 

intézmény másik két gépjárműve is bevonásra kerül. 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2019. XII. 31.-én (49 fő)

Támogató szolgálat



 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének V/2/2020. 

számú Társulási Tanácsi határozata szabályozza a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

Támogató Szolgáltatás 2019. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

• Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 160 Ft/km.  

a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km, 

b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás 

kilométerdíja: 160 Ft/km.  

• Személyi segítés intézményi térítési díja: 950 Ft/óra  

2, Szociálisan nem rászorultak esetében 

• Szállítási kilométerdíj: 200 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe 

szállítás esetén: 100 Ft/km 

• Személyi segítés óradíja: 1000 Ft/óra.  

 

2020. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2020. július 31-én az ellátotti létszám: 45 fő 

   Szentgotthárd: 34 fő 

   Kistérség: 11 fő 

 

A 2020/21-es tanévben 9 fő (7 fő szociálisan rászorult, 2 fő szociálisan nem rászorult) kiskorú 

gyermek veszi igénybe a szállító szolgáltatást (6 fő a szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási 

Integrációs Központ, 3 fő (2 fő bentlakásos, 1 fő bejárós) a Rum-Kastély Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója). A gyermekek közül 3 fő szakiskolai 

képzésen folytatja tanulmányait. 

 

 

2.1.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás támogatási rendszere 2 részből áll: 

• a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

• és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön 

jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 

00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő feladatmutató éves 

átlagban 40 fő. 

 

2019. évre befogadott feladatmutató: 42  

2019. évi normatív támogatás összege: 9.700000 Ft 

2019. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 42,91 

A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő 



 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 2019. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 11.633000 Ft 

Módosított előirányzat: 11.181338 Ft 

Teljesített: 11.181338 Ft (100 %) 

 

 

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az 

otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők 

képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás 

mellett egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, 

rehabilitációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan. A 

szolgáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, 

bizalmának megnyerése. A közösségi gondozás kiemelt része az is, hogy az ellátottal együtt élő 

családtagtok is a gondozás részét képezik, szintúgy mindenki, aki fontos a kliens számára. A 

közösségi gondozók a szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos 

kapcsolattartást segíti a munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban alkalmazott tevékenységek, szolgáltatási elemek: 

• megkeresés, 

• tanácsadás, 

• esetkezelés, 

• gondozás, mentális gondozás, 

• készségfejlesztés. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle 

ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai: 

• állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése) 

• problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák 

feltárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák 

feltárása) 

• készségfejlesztés (életviteli készségek, problémamegoldó készségek, asszertív 

viselkedés, kommunikációs készségek fejlesztése, munkakereséshez és megtartásához 

szükséges kompetenciák fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, társas 

kapcsolatok kialakításának fejlesztése) 

• szociális ügyintézés 

• gondozás, mentális gondozás (pszichoedukáció, korai figyelmeztető tünetek 

felismerésének segítése, stresszkezelés, agressziókezelés stb.) 

• egyéni esetkezelés 

• csoportokkal végzett munka 

• természetes támogató háló szervezése 

2015-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti. 



 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

9. számú táblázat 

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

Vállalt 

feladatmutató  

42 42 42 42 42 

Működési 

támogatás 

összege 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

44,41 42,1149 43,0082 44,58 42,91 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

 

10. számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2015-től 2019-ig, az éves 

statisztikai jelentések alapján 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2015.12.31 2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 

Szentgotthárd 29 31 31 32 30 

Csörötnek 5 5 5 5 5 

Rönök 2 2 2 2 2 

Kétvölgy 3 2 2 2 2 

Alsószölnök 2 1 1 1 1 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 2 1 1 2 2 

Rábagyarmat 0 0 0 1 0 

Összesen 44 43 43 46 43 

 

2019. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 69 %-a Szentgotthárd, 31 %-a 

kistérség területéről. Ebből 65 % a nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az 

ellátottak közül 10 fő vette igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja 

szolgáltatásait, 4 fő az étkeztetést és 3 fő a házi segítségnyújtást. 1 fő a támogató szolgáltatás 

mellett az idősek klubja ellátottja is volt, 1 fő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelte. 



 

A 2019-es évben az ellátásból kiesettek száma: 1 fő halálozás miatt, 4 fő szolgáltatás lemondása 

miatt. 1 fő bentlakásos szociális intézménybe költözött. Az új felvételesek száma 3 fő volt. Az 

ellátottak 65 %-a családban él, míg 35 %-a egyedül. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2019. december 31-

én. 

• BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 23 fő 

• BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós 

megbetegedések: 18 fő 

• Továbbá a fenti diagnóziskódokban nem besorolható F-es pszichiátriai BNO-val 

rendelkező ellátottak 10 %-ban: 2 fő 

 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 53 %-a, depressziós megbetegedésben 

szenved 42 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb arányt. Ez a 

jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális megbetegedésekben szenvedő 

emberek nem érzik még szükségességét a szociális segítségkérésnek. Az ellátottak 5 %-a küzd 

fóbiás, szorongásos problémákkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2019. december 31-én 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2019. XII. 31. -én (43 fő)

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás



 

A demográfiai adatokból az ellátást igénybe vevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak 

teszik ki az ellátottjaink nagyobb arányát (39 %). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti 

létszám 37 %, ezen belül is nagyon magas (26%) 70 év feletti női ellátottak aránya, akik 

többnyire egyedül élnek otthonaikban. Az ellátottak közül 12 fő rokkantsági vagy rehabilitációs 

ellátásban részesül. Az ellátottak közül csak 4 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy 

klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett munkahely kevés van térségünkben és 

munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.  

 

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, 

személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.  

 

A gondozási folyamat eredménye alapján a hosszan tartó pszichiátriai problémával élő 

ellátottak képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival 

azonos szintű teljes életet élni. A kliensek ellátása során nagy gondot fordítunk a komplex 

gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére törekedünk. Az ellátottak állapotának 

folyamatos figyelemmel kísérése által, annak romlásának azonnali felismerésével sikerül 

kiküszöbölni a betegségre jellemző állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél 

csökkent a krízishelyzetek száma. 

A rendszeres ambuláns kezelés mellett a klienseknél csökken a kórházba kerülés gyakorisága, 

az absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a 

természetes segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására. 

 

A szolgálat a közösségi munkacsoport tagjaival folyamatosan tartja a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy az ellátás folyamatos legyen a kliensek szükségleteit szem előtt tartva. 

 

2020. évre befogadott feladatmutató: 42 fő 

2020. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 42 fő 

     Szentgotthárd: 30 fő 

     Kistérség: 12 fő 

 

 

 

2.1.5. Házi segítségnyújtás 

 

A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és 

Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.  

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása 

érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybe 

vevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és 

önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk. 

 

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható. 



 

 

Házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek:  

a) személyi gondozás keretében → gondozás és háztartási segítségnyújtás  

b) szociális segítés keretében → háztartási segítségnyújtás.  

 

 

1. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási 

szükségletét. Az értékelőlap kitöltésében az intézményvezető mellett a háziorvos is 

közreműködik. 

2. Az értékelő adatlap alapján gondozási fokozatok kerültek bevezetésre, melyek alapján 

válik az ellátást igénylő, szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosulttá.  

3. Személyi gondozás az értékelő adatlapon megállapított I. vagy II. fokozatban indokolt. 

 

 Szociális segítés I- II. fokozatban indokolt, valamint 0 fokozatban akkor indokolt, ha az                 

ellátást igénylő 

- 65. életévét betöltötte és egyedül él 

- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli vagy 

- 75. életévét betöltötte. 

 

 

 

2019. december 31. -én ellátásban részesülők gondozási fokozat szerinti megoszlása. 

 

 
 

A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza 

a házi segítségnyújtás napi időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet maximum 4 

órás időtartama, csupán az intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi személyi 

gondozási óraszámnak.) Így az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodik a szolgáltatás-

nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás 

eredményeként kerül megállapításra. 

11 fő

52 fő

2 fő

Ellátottak gondozási fokozat szerinti megoszlása 2019. év
házi segítségnyújtás

0. fokozat

I.-II. fokozat

III. fokozat



 

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy segítésre, vagy személyi 

gondozásra köthető.  

 

Szociális segítés keretében az alábbi tevékenységi körök nyújthatók: 

  

• A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

• A háztartási tevékenységben való közreműködés 

• Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

• Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében az alábbi tevékenységek nyújthatók  

• Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása  

• Gondozási és ápolási feladatok elvégzése 

• háztartási segítségnyújtás 

• szociális segítés keretében biztosítandó feladatok 

 

11. számú táblázat az ellátottak megállapodás szerinti megoszlása: 

 

 Ellátási 

terület  

tevékenységi 

kör 

2016. XII. 

31. 

2017. XII. 31. 2018.XII.31. 2019. 

XII.31. 

Szentgotthárd Szem. gond. 29 fő 31 fő 31 34 

Szoc. segítés 11 fő 8 fő 9 6 

Kistérség Szem. gond 22 fő 27 fő 25 20 

Szoc. segítés 9 fő 6 fő 6 5 

Összes 71 fő 72 fő 71 65 

 

A személyi gondozásra megállapodással rendelkezők tevékenységnaplója alapján összesített 

gondozási órák száma a meghatározó. Ez határozza meg az ellátotti létszámot, a személyi 

létszámot és a normatív állami támogatás mértékét egyaránt.  

 

2019. évi elszámolható állami támogatás személyi gondozás estén: 

645,08 gondozási óra / 12 = 53,76 fő ≈ 54 fő 

Ebből:  

 

2019. évi elszámolható állami támogatás szociális segítés estén: 

A szociális segítésre megállapodással rendelkezők normatív állami támogatását továbbra 

is az igénybevételi napok száma határozza meg. 

 

985/ 251 = 3,92 Fő ≈ 4 fő 

 

 

 



 

A 2019. évi igényelhető normatív támogatások összege: 

- szociális segítés esetén →25.000 - Ft/fő/év 

- személyi gondozás esetén → 330.000 - Ft/fő/év 

Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál 

figyelembe vett ellátotti létszám esetén a fajlagos összeg 130 %-a igényelhető. 

Fajlagos összeg: 130 %: 429.000- Ft/fő. 

 

 A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, 

ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási 

önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ilyen ellátott után normatív 

állami támogatás nem igényelhető! 

 

A házi segítségnyújtás 2020. évre fenntartó által jóváhagyott   intézményi térítési díjai:  

 

1. szociális segítés: 950 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 950. Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

2 140 Ft/óra 

 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és 

az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő 

szorzata alapján kell kiszámítani.  

 

Ellátottak létszáma a 2019. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 65 fő 

 

Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 25 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 40 fő  

 

- az ellátásba kerültek létszáma: 25 fő. Ebből 17 fő a szentgotthárdi és 8 fő a kistérségi ellátott.  

- az ellátásból kikerültek létszáma: 31 fő. Ebből 17 fő a szentgotthárdi és 14 fő a kistérségi 

ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 25 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 3 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő. 

2. körzet: Rátót 3 fő, Vasszentmihály 2 fő, Gasztony 1 fő, Rönök 0 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 7 fő, Magyarlak 5 fő 

 

 



 

 
 

Házi segítségnyújtás igénybe vevők 2020. július 31-ai létszáma: 70 Fő 

 

Ebből kistérségi ellátott: 28 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 42 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 28 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 3 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 0 fő. 

2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 2 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 8 fő, Magyarlak 4 fő  

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2015-től 2019-ig az éves, valamint 2020. / I féléves 

statisztikai jelentések alapján: 

 

12. számú táblázat 

 

Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

település 2015.12.3

1. 

2016.12.3

1. 

2017.012.

31. 

2018.012.

31. 

2019.XII.

31. 

2020.07.3

1. 

Szentgotthárd 46 40 39 40 40 42 

Felsőszölnök 2 2 2 3 3 3 

Alsószölnök 1 1 0 0 0 0 

Szakonyfalu - - 0 0 0 0 

Rönök 1 2 1 0 0 1 

Vasszentmihály 3 3 3 2 2 2 

Nemesmedves 0 - 0 0 0 0 

Rátót 4 3 4 4 3 4 

Gasztony 0 2 2 1 1 2 

Rábagyarmat 3 5 3 4 4 4 
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Ellátottak települések szerinti megoszlása 

2020. VII. 31.-én 

Házi segítségnyújtás 



 

Csörötnek 9 9 12 10 7 8 

Magyarlak 4 4 6 7 5 4 

Kistérség 

összesen: 

27 31 33 31 25 28 

Összesen: 73 71 72 71 65 70 

 

A vizsgált 2015-2019 év közötti időszakban az ellátotti létszám a társult településeken 

emelkedett, majd csökkenés mutatkozik, míg Szentgotthárdon stagnál 2016. évtől. 2019.-2020. 

első félévében Szentgotthárdon emelkedés, míg kistérségben létszám csökkenés tapasztalható.  

Az ellátotti létszám tekintetében érzékelhető, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő 

szükséglete alapján célozottabb szolgáltatásnyújtásra kerül sor, így az állami szerepvállalás 

erősödik a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, 

 

Évek óta elmondható, hogy Szakony, Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, 

Gasztonyban viszont igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rábagyarmaton az elmúlt években több 

olyan igénybevétel történt, ahol ellátott igényli a napi 4 órás vagy a napi 3 x-i ellátást, ami 

ugyanúgy, mint Csörötnek, Magyarlak esetében 1 fő gondozónő jelenlétét kívánja. 

 

 

Házi segítségnyújtás 2019. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti 

megosztása: 

 

13. számú táblázat 

 

2018. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása (fő) 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 0 0 1 0 

60-64 éves 1 1 0 0 

65-69 éves 1 2 2 1 

70-74 éves 1 0 0 2 

75-79 éves 2 4 0 3 

80-89 éves 4 19 3 10 

90 év feletti 0 5 0 3 

Összes: 9 31 6 19 

 

 



 

 
 

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 97 %-a (63fő) 65 éven felüli, ebből 70 % 80 év feletti. Az ellátottak 12 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 40 fő, ebből 9 fő férfi, 31 fő nő. 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 25 fő, ebből 6 fő férfi és 19 fő nő. 

Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra jellemző 

demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak között 

nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 85-90%-a egyedül él, 

gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából részt 

vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybe vevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel 

az öregségi, illetve a rokkantnyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya évről évre emelkedik, 

ők elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak 

száma, akik egészségi állapotukból kifolyólag, a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti 

gondozást is igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és 

tárgyi feltételek igénybevételét. 

 

A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban (délelőtt és délután) dolgozik, 

szakképzett gondozókkal látja el a feladatot. 

 

Házi segítségnyújtás engedélyezett, jelenlegi szakmai létszámkimutatása 

- 1 fő vezető gondozó 

- 11 fő gondozó → szentgotthárdi feladatellátásban 

- 4 fő gondozó → kistérségi feladatellátásban 
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2019. XII. 31. -én (65 fő)

házi segítségnyújtás



 

A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében hozott óvintézkedések ideje alatt 5 

fő ellátott nem igényelte a szolgáltatást, 4 fő pedig a gyakoriságát csökkentette az ellátásnak. 

Ebben az időszakban kollégáink fokozott óvatossággal, az előírások és szabályok betartása 

mellett látták el feladatuk. Megbetegedés nem történt. 

 

2.1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló életvitel 

fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők biztonságérzetét 

erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb biztosításával a súlyosabb 

helyzetek kialakulását megelőzzük. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, amit a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosít. 

A Főigazgatóság a fenntartóval évente megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében 

láttatja el a feladatot. 

 

A 2019. évi feladat-ellátási megállapodás száma: JHS-139/0-2019  

Szerződés időtartama: 2019.01.01-től – 2019.12.31-ig  

2020.évi Támogatási Szerződés száma: JHS-139/0-2020 

Szerződés időtartama: 2020.01.01-től – 2020.12.31-ig  

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2019. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

2019. évi működési támogatás összege: 1.705.400 Ft 

2019. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 53,36 

2019. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1 583 795.- Ft. 

2020. évre vállalt feladatmutató: 50 db jelzőkészülék. 

 

14. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alapján  

2016. 

/I. félév 

2016./II. 

félév 

2017. évi 2018.évi 2019. évi 2020./I. 

félév 

Vállalt 

feladatmutató  

49 db 49 db 49 db 49 db 49 db 50 db 

Működési 

támogatás összege 

844 142 

Ft 

844 142 

Ft 

1 702 448 

Ft 

1 705 400 

Ft 

1 705 400 

Ft 

1 730 000 

Ft                                             

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

49,69 53,68 48,88 50,46 53,36 53,26 



 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 2952 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs 

feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 

 

Erre nyújt lehetőséget az INTERREG V-A Szlovénia- Magyarország Együttműködési program 

keretében elnyert „Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort 

elősegítő, hosszútávú együttműködések kialakításával” nevű, MOTIVAGE rövidítésű projekt. 

Ennek keretében 27 500 euro értékben a JHS. technikai eszközrendszere modern, új eszközök 

beszerzésével megújulhat. Ez 45 db. új, kétirányú kommunikációra és a beteg állapotát 

folyamatosan figyelő, automatikusan jelző berendezést jelent. 

 

A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti épületben 

található. 

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő 

jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül 

köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést 

kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának jogosultsági 

feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.  

 

A szolgáltatás jogosultsági feltétele a szociális rászorultság. 

Mely szerint jogosult: 

o aki egyedül él és életkora 65 év felett van 

o aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

o aki kétszemélyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg, és egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

o  

Az ellátást igénybe vevők szociális rászorultságának megoszlása: 

 

Szociális rászorultság oka Szociálisa

n 

rászorulta

k száma  

2015.XII.

31. (fő) 

Szociálisa

n 

rászorulta

k száma  

2016.XII.

31. (fő) 

Szociálisa

n 

rászorulta

k száma  

2017.XII.

31. (fő) 

Szociális

an 

rászorul

tak 

száma  

2018.12.

31. (fő) 

Szociálisa

n 

rászorulta

k száma  

2019.XII.

31. (fő) 

Szociális

an 

rászorul

tak 

száma  

2020.VII

.31. (fő) 

Egyedül élő 65 év feletti személy  42 48 44 46 46 46 

Egyedül élő súlyosan fogyatékos 

személy 

4 4 4 4 4 4 



 

Egyedül élő pszichiátriai beteg 2 2 2 2 3 3 

Kétszemélyes háztartásban élő 65 

év feletti, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy 

3 2 1 0 3 3 

 a) Szociálisan rászorult 

személyek száma összesen: 

51 56 51 52 56 56 

Szociálisan nem rászorultak száma az évben (fő) 

 b) Szociálisan nem rászorultak 

száma összesen: 

0 0 0 0 0 0 

Összesen: a)+b) 51 56 51 52 56 56 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő valamennyi ellátott szociálisan 

rászorult. 

 

 

 

 
 

Jogosultság szerint 83,93 %-a egyedül élő, ezen belül 5,36 % pszichiátriai beteg, 7,14 % 

súlyosan fogyatékos személy, és  kétszemélyes háztartásban élő 3,57 %. 

 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 31 fő (21 fő Szentgotthárdon, 10 fő 

kistérség települése 

 

Ellátotti létszám alakulása 2016. évtől 2020./ I. félévig 

 

 

 



 

Ellátási 

terület 

2016.12.31.-

én 

2017.12.31.-én 2018.12.31.-én 2019.12.31.-

én 

2020.07.31.-én 

Szentgotthárd 40 fő 30 fő 32 fő 39 fő  38 fő 

Kistérség 16 fő 21 fő 20 fő 17 fő 18 fő 

Összes: 56 fő 51 fő 52 fő 56 fő 56 fő 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2020. július 31-én: 56 fő 

        Szentgotthárd: 38 fő 

        Kistérség: 18 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2014-től 2019-ig az éves statisztikai 

jelentések alapján. 

 

15. számú táblázat 

 

település 2014.12.3

1. 

2015.01.3

1. 

2016.12.3

1. 

2017.12.3

1. 

2018.12.3

1. 

2019.12.3

1. 

Szentgotthárd 29 36 40 30 32 38 

Felsőszölnök - - - - 0 0 

Alsószölnök 1 1 1 - 0 0 

Szakonyfalu 1 - - - 0 0 

Rönök 1 - - - 0 0 

Vasszentmihá

ly 

1 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - 0 0 

Rátót 1 3 3 4 4 2 

Gasztony - 1 2 2 1 2 

Rábagyarmat - - 2 2 2 3 

Csörötnek 3 4 3 5 4 4 

Magyarlak 5 4 3 6 7 5 

Kétvölgy - 1 1 1 1 1 



 

Apátistvánfal

va 

- - - - 0 0 

Orrfalu - - - - 0 0 

Kistérség 

összesen: 

13 15 16 21 20 18 

Összesen: 42 51 56 51 52 56 

 

 
 

 

 

2014. évtől- 2016.évig folyamatos emelkedés tapasztalható, mint a társult települések, mint 

Szentgotthárd igénybe vevőinek létszámában. 2017.-ben Szentgotthárdon azonban csökkenés 

látható, majd emelkedés. 

Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében is, a kistérség 

települései között nagy szóródás mutatkozik. 

E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, Rátót, 

Gasztony, Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 75-80 %-át tették ki a vizsgált 

időszakban. 

Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orrfalu, tekintetében egyáltalán nem 

történt igénybevétel.  

Kétvölgy, Vasszentmihály, Alsószölnök, Rönök, Szakonyfalu településeken pedig csak egy-

egy ellátottnak nyújtottunk szolgáltatást. 

 

 

 

16.  számú táblázat 

 

2019. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

38

0
5

0
4 3

0 0 1 2 2 1 0 0

Ellátottak települések szerinti megoszlása 

2019. XII. 31.-én 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segítségnyújtás



 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő    

60-64 éves     

65-69 éves  2 fő   

70-74 éves 3 fő 1 fő  1 fő 

75-79 éves  7 fő  3 fő 

80-89 éves 4 fő 16 fő 1 fő 10 fő 

90 év feletti  5 fő  2 fő 

Összes: 8 fő 31 fő 1 fő 16 fő 

 

 

 
 

 

Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai 

jellemző, az ellátottak 70 %- a nő, 30 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek 

aránya a legmagasabb.  

 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai: 

 

• szociálisan rászorultak esetében: 130Ft/nap 

• szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap 

 

 

17.  számú táblázat 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2014.-2020/I félévéig  
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Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása 

2019. XII. 31.-én (56 fő)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



 

év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás 

amelynél 

kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen 

segítségkérések  

száma 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

2015. 10 4 6 20 5 6 1 52 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

2017. 3 23 25 10 2 3 2 68 

2018. 4 15 22 8 2 1 2 54 

2019. 4 10 15 10 0 0 2 41 

2020./I 

félév 
4 14 2 3 3 0 0 26 

Összesen: 26 95 96 103 17 12 9 358 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 358 esetben került sor 

segítségkérésre.  

 

 

 
 

A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve valamilyen 

egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. 

A pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek 

egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. 

Magas számban történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen 

segítségforrást ezekben az esetekben a készülék megléte jelentette számukra.  Az ellátottak 



 

nagy része a kezdetektől igényli a szolgáltatást, ragaszkodnak hozzá, biztonságérzetük 

jelentősen csökkenne a szolgáltatás megszűnése esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, A 2020. évben megvalósuló változások eredményei 

 

● 2020.04.01-től Szentgotthárd Város közigazgatási területéhez csatolt településeken is 

igénybevehető hétvégén és ünnepnapokon a szociális étkeztetés. A veszélyhelyzet idején 

meghozott polgármesteri döntés eredménye, hogy a több évtizede fennálló probléma 

megoldódott. 

● Az Arany János út 3. szám alatti épület belső felújítása megtörtént. Kialakításra kerültek az 

alábbi helyiségek:  

- 2 db mosógéppel és 2 db szárítógéppel ellátott mosóhelyiség (eleget téve a népegészségügyi 

hatóság előírásának) 

- Közösségi helyiség a munkatársak részére, a munkafeltételek javítása érdekében.  

- Irattár.   

 

 

Szociális munka a COVID-19 járvány idején 

 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézményünk szolgáltatásai továbbra is működtek, 

viszont az ellátások biztosításának a módja és tartalma jelentősen megváltozott. 

2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt nem csak valamennyiünk hétköznapi 

élete változott meg, hanem az életbe lépő, elrendelt intézkedések új kihívások elé állították a 

szociális szakembereket is, akiknek a munkája az elmúlt hónapokban, illetve jelenleg is 

rendkívül veszélyes és megterhelő volt.  

A veszélyhelyzet ideje alatt intézményünk munkatársai is példa értékű kitartással, erejükön 

felül gondoskodtak egyrészt ellátottjainkról, másrészt a városban élő, segítséget kérő, a 

megbetegedés kockázatának fokozottan kitett időskorú és fogyatékkal élő lakosságról.  

Az egészségügyi dolgozókhoz, mentősökhöz hasonlóan a szociális szakemberek is a 

frontvonalban kellő higgadtsággal és szakértelemmel tették a dolgukat, saját egészségüket 

kockáztatva a rászorulók folyamatos ellátása érdekében. Időnként kezelni kellett a fel-



 

felbukkanó pánikhangulatot is, mivel a kórházakból tesztelés nélkül hazaküldött betegek 

potenciális veszélyforrásnak minősültek.  

Mit is tettek a szakemberek a járványveszély idején? 

● Feliratták, kiváltották, szükség esetén kiadagolták a gyógyszereket. 

● befizették a csekkeket és intézték a hivatalos ügyeket,  

● saját lakókörnyezetben segédkeztek az ellátottak személyi higiénéjének a fenntartásában 

● gondoskodtak a megrendelt ebédek kiszállításáról, szükség esetén ebédeltettek,  

● az egyéni igényeknek megfelelően bevásároltak, megküzdve a vásárlási időkorláttal,  

● nagy hangsúlyt fektettek a pszichés, mentális gondozásra, a társas kapcsolatok hiánya miatt 

izolálódott idősek részére. 

Az egyedül élő idősek vonatkozásában sok esetben a szociális szakember volt az egyetlen 

kapocs a külvilág felé.  

Az előzőekben elmondottakból megállapíthatjuk, hogy a munkatársak folyamatosan a 

legkiszolgáltatottabb korcsoporti réteggel dolgoztak, és dolgoznak jelenleg is.  

 

Bízom benne, hogy a veszélyhelyzet ellátását követően a jövőben a szociális szakemberek és a 

szakma társadalmi megbecsültsége is pozitív irányba fog majd változni. 

Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónak a biztonságos működtetéshez szükséges 

védőeszközök és a fertőtlenítőszerek folyamatos és zavartalan biztosításáért.  

 

 

 

4. Jövőbeni célok, feladatok 

 

● Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások vonatkozásában 

a határozatlan időre szóló működési engedélyek, valamint a szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzések megtartása, ennek érdekében a személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások szerinti biztosítása. 

● A szolgáltatásokhoz használt intézményi gépjárművek folyamatos karbantartása, 

szervízelése, szükség esetén cseréjük. 

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek nem 

megfelelő készülékek (60 db) fokozatos cseréje. Egyrészt a MURABA ETT által benyújtott 

„Idősbarát régió kialakítása a szlovén-magyar határtérségben, a biztonságos és aktív időskort 

elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával” nevű MOTIVAGE rövidítésű projekt 

révén 45 db, másrészt fenntartói beszerzésből 15 db.  

● A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ épületének 

felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

● Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az 

akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött és folytatásra vár. 

● Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának 

növekedésével (számítógépek stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést. (Gyakran 

lecsapja a biztosítékokat.) 

● Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje. 

● Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 



 

● Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje. 

● Külső lábazat javítása, festése. 

● Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben. 

● Az Arany János út 3. szám alatti, volt Gondozóház épületének a tetőszerkezet cseréje. 

 

● 50 éves jubileumi ünnepség szervezése → az intézmény 2020-ban ünnepli működésének 50. 

évi évfordulóját. A méltó megemlékezéshez szükséges költségvetési forrást a 2021. évi 

költségvetésben kérjük megtervezni, vagy pénzmaradványként visszapótolni. Indok: A 

rendezvényt 2020. novemberében az új koronavírus (COVID-19) miatt kialakult járványügyi 

helyzet okán, a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében az Emberi 

Erőforrások Minisztere 1/2020. (IX.08) EMMI utasításának 1. §-a alapján a szakmai tárgyú 

rendezvények személyes jelenléttel történő megtartását megtiltotta. A rendezvényt 2021-ben 

járványmentes időszakban módosított időpontban kívánjuk megtartani.  

Szentgotthárd, 2020. október 07. 

 

 

Fábián Béláné 
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Bölcsődei Intézményegység-vezetői beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről 

 

 

Bevezető 

 

 Bölcsődénkben - a gyermekjóléti alapellátás részeként - a családban nevelkedő gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű nevelését-gondozását végezzük. Életkoruknak megfelelő 



 

étkeztetést, játéktevékenységet, tervezett tevékenységet, személyiség- és közösségformáló 

helyzeteket és feladatokat biztosítunk számukra, amíg szüleik munkavégzésük, munkaerő-

piaci részvételt elősegítő képzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni 

ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a napközbeni ellátás 

keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Napi 12 órás 

nyitvatartási renddel működünk.  

A 2019/2020-as nevelési év változást hozott a bölcsőde életében.  A március 16-án bejelentett 

veszélyhelyzet miatt az éves munkatervben betervezett tevékenységek, családiprogramok, 

szülőcsoportos beszélgetések elmaradtak. A szülők óvatosabbak voltak az ellátás 

igénybevételével, így április hónap második felétől – az igénylések függvényében-, 

nyújtottunk ismét szolgáltatást. Amíg a szolgáltatás szünetelt, vagy kiscsoportos bölcsődei 

ellátás igénybevételére volt igény, addig az otthon lévő gyermekek szüleinek segítettünk 

abban, hogy ezekben a nehéz napokban vidáman, tevékenyen töltsék el a napokat. 

Ajánlottunk a szülőknek egy napirendet, hogy gyermekük otthon is érezze a 

kiszámíthatóságot. A napirendhez tartozó naponta változó játéktevékenységek (mese, vers, 

ének, mozgás, alkotótevékenység) mintáját hetente elérhetővé tettük a közösségi oldalon 

létrehozott szülői csoportokba. 

A kialakult veszélyhelyzet miatt óvó-védőintézkedéseket hoztunk, erről a szülőket 

tájékoztattuk, piktogramokat helyeztünk el, a szabályos kézmosásról, a kötelező 

kézfertőtlenítésről. Szülőnek nyilatkoznia kellett, arról, hogy egészséges gyermeket hozz a 

bölcsődébe. A fenntartótól kapott kézfertőtlenítő adagolókat a mai napig rendszeresen 

használja szülő, dolgozó.  

 A gyermekek étkeztetését, külső szolgáltató cég biztosítja, helyben főzéssel. Pozitívumként 

éljük meg, hogy a szolgáltatónak az idei nevelési évtől sikerült, a gluténérzékeny gyermekek 

számára is megfelelő étrendet biztosítani. 

Az udvaron a bölcsődés korú gyermekek számára elkülönített udvarrész áll rendelkezésre. Az 

udvari játékeszközők szabványossági felülvizsgálata megtörtént.  Ugyanakkor az udvar 

megérett egy tereprendezésre, nem megoldott az esővíz elvezetése, a töredezett járdarészek, a 

kiálló nagy fagyökerek és a mélyebben fekvő csatornafedelek mind, mind balesetiforrásként 

jelennek meg, a bölcsődés gyermek életében. Reményeink szerint a megnyert  

bölcsődepályázat  pozitív változást hoz. a játszóudvar korszerűsítésb. 

Szakmai munkánk tervezése során, olyan programokat biztosítottunk (március 16.), melyben 

a családok is aktívan részt vettek, tevékenykedtek, így lehetőség volt egymás szokásainak, 

értékrendjének jobb megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére. Fontosnak tartjuk a 

családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtését, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az 

őket gondozó felnőttek is jól érzik magukat, és sajátjuknak érzik munkahelyüket. 

 

Szakmai munka értékelése 

Szakmai munkánkat „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”, „ A bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramja ” előírásai, valamint a „Gyökerek és Szárnyak” 

pedagógiai program ránk  vonatkozó sajátosságai szerint végezzük.   

Kiemelt célunk: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” szemlélet megvalósítása, hogy a gyermek 

szabadon, játékosan, örömmel tudjon felfedezni. Bölcsődénk szakmai programjában 

hangsúlyos szerepet kap a nevelés-gondozás valamennyi helyzete: játék, mondóka, ének, 



 

mese, vers, mozgás, alkotó tevékenységek, egyéb tervezett tevékenységek, a tanulás és a 

gondozás 

Szakmai munkánk megvalósításához részletes programtervezeteket dolgoztunk ki. Újonnan 

fejlesztett csoportnapló, segítette szakmaimunkánkat, tartalmazta a programtervezetek 

merítési anyagait, a nevelés-gondozás évszaknak megfelelő feladatait, havi bontásban.  

Kiemelt feladatként jelenítettük meg az éves munkatervben a zenei nevelést és a játékos 

mozgást és az esélyegyenlőség biztosítását A kisgyermeknevelők nevelési év elején 

elkészítették a nevelési tervet, mely tudatosan kiterjed a kiemelt nevelés területre, tartalmazza 

az évszakhoz, kapcsolódó tevékenységi terveket és a megvalósításhoz szükséges merítési 

anyagot 

.A feltételeket, melyek a gyermekek számára a fejlesztő funkciók gyakorlását lehetővé tették, 

a kisgyermeknevelők tudatosan alakították ki, figyelembe véve a gyermekek életkori és 

egyéni sajátosságait. A csoportszobákban a gyermekek fejlettségét, érdeklődését figyelembe 

véve jelentek meg a játékok, játszósarkok. A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni 

érdeklődésének, igényének megfelelően vett részt a játékos mozgásban, tevékenységekben, 

miközben tudott tapasztalatokat szerezni, felfedezni, csodálkozni, nevetni. A 

házitovábbképzések témái kitértek a kiemelt nevelésiterületre. 

Elvárás, hogy a gyermekek fejlődési, érési folyamatairól árnyalt, hiteles pedagógiai  

dokumentációt vezessünk, ez indokolta, hogy tartalmilag, formailag új fejlődési naplót 

készítsek, így a megadott szempontok segítségével a kisgyermeknevelők  alaposabban meg 

tudták figyelni a gyermekeket, a több, szakmai észrevétel által a dokumentáció is pontosabb, 

objektívebb lett.   

 

Személyi feltételek: 

Az 5 működő csoportszobában 11 kisgyermeknevelő nevelte-gondozta a gyermekeket. 

Munkájukat 3 fő bölcsődei dajka segítette. A szakmai munkáért, törvényességért, 

gazdálkodásért egy fő, függetlenített intézményegység-vezető felelt. 

Bölcsődénk kisgyermeknevelőinek képesítése 15/1998.(IV.30.) NM. Rendeletben 

foglaltaknak megfelelt. 2016. január 01.től a főiskolát végzett kisgyermeknevelőkre is 

vonatkozik a pedagógus életpálya modell. A 2019-2020-as nevelési évtől már tizenkét fő 

kisgyermeknevelői létszámból 5 fő kisgyermeknevelő rendelkezik diplomával. Két fő 

pályakezdő gyakornok pedagógus esetében mentori feladatokat láttam el, felkészítettem őket 

a minősítővizsgára. 

 

 

Minősített kisgyermeknevelők létszáma a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2019/2020-as 

nevelési évben. 

 



 

 
 

 

 

 

 Továbbképzés: 

Akkreditált továbbképzésen az elmúlt nevelési évben, 11 fő kisgyermeknevelő vett részt, 

hogy eleget tegyen a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendeletben foglalt továbbképzési 

kötelezettségének 

• „A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A 

kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása, 

kezelése.” című akkreditált továbbképzésen 11 fő kisgyermeknevelő vett részt. 

A 3 alkalmat felölelő képzés pontértéke 40 pont. A  kolléganők a képzésen 

hallottakat és a szerzett tapasztalatokat, a kisgyermeknevelői értekezleten 

megosztották egymással. 

• 2 fő gyakornok kisgyermeknevelő mentori feladatait látom el. 

 

 

 

Házi továbbképzések: 

A 2019/2020-as nevelési év munkaterve alapján, betervezett továbbképzések, megvalósítása 

változatos módszerekkel történt. Kisgyermeknevelői előadások, hospitálások, kerekasztal 

beszélgetés, pszichológus előadásait hallgattuk. 

 

 Témája Ideje Lebonyolítója 
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Irányított nevelés vagy szabad 

nevelés?  

2019. október Kovácsné Bulin 

Andrea 

(pszichopedagógus) 

2

2

1
SZEOB Tótágas Bölcsődéje kisgyermeknevelőinek életpálya 

szerint besorolása

gyakornok

Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt



 

A játék, mint a bölcsődei nevelés 

főbb helyzete” 

2019. 

november 

Horváthné Horváth             

Andrea 

Esélyegyenlőség, egyenlő 

bánásmód 

2020. február Huszárné Majczán 

Ildikó 

 

 

Tárgyi feltételek, infrastrukturális fejlesztések: 

 Intézményi költségvetési forrásból fedeztük a játszóudvaron lévő játékeszközök esedékes 

szabványossági felülvizsgálatát, valamint a meglévő játékeszközök állagának megóvását.  

 Ötlettárunk: 

• homokozó: ez is lehetőséget ad a kreativitásra és alkotó gondolkodásra, vizuális 

fejlesztés megvalósítására. A két helyszínen napközben váltják egymást a csoportok az 

udvaron. Rosszidő esetén bent is teremtettünk igény szerint lehetőséget homokozásra.  

• tornaszoba: is biztosítja a mozgáskoordináció fejlődésének lehetőségét, a mozgás 

jártasság megalapozását, a mozgás megszerettetését. 

• sószoba: csoportelosztás szerint váltják egymást a csoportok, különösen az őszi 

időszakban,  

 

Ellenőrzések: 

A kisgyermeknevelők munkájának belső ellenőrzése során: az egyéni bánásmód alkalmazása, 

a folyamatos rugalmas napirend biztosítása, a felnőtt környezet étkezésben, 

kommunikációban, a játéktevékenységben, önállósodási törekvések támogatásában való 

szerepe, valamint programtervezetek megvalósítása, a napi kezdeményezések bevezetése, 

adminisztrációs feladatok ellátása került megfigyelésre. Az ellenőrzésekről feljegyzés készült, 

a felmerülő hiányosságokat megbeszéltük. Minden esetben törekedett a kisgyermeknevelő 

azokat kijavítani. A bölcsődei dajkáknál a munkafolyamatokat, az épület tisztaságát, 

rendezettségét a ellenőriztem. A bölcsődei dajkák, a dajka tanfolyam elvégzése révén 

nagyobb szerepet vállalnak a gyermekcsoportok életében. A bölcsődei dajkák munkaköre 

kibővült, segítik a kisgyermeknevelők munkáját.  

 

A BÖLCSŐDÉBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK  

 

A térítési díj szabályaira vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997.évi XXXI. törvény 146.-151.§. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 

figyelembe venni.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29§ (1) – (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 

díjáról szóló 23/2003. ( IV.30.) önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermekek 



 

napközbeni ellátásának intézményi térítési díját, hozzá tartozó kedvezményeket-, 

mentességeket.  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2018. számú 

határozat szerint történt a gondozási személyi térítési díj kiszabása 2018/2019-es nevelési 

évben.  

2020. június 30-ig bölcsődei ellátásban részesülő 68 fő közül 22 fő nem részesült gondozási 

díj kedvezményben, 22 fő kedvezményes gondozási díj megfizetésére volt jogosul,32 fő az 

intézményi térítési díjjal azonos személyi gondozási díjat fizetett., 14 fő mentesült a 

gondozási díj fizetése alól. A 2019-2020-as nevelés évben a személyi gondozási térítési díjból 

összesen 3 342.070,-Ft bevétel keletkezett.  

 

A bölcsődei gondozásért fizetendő havi személyi térítési díj összege 

 
 

a gyermek családjában az egy főre 

jutó rendszeres havi jövedelem 

alapján  

 

a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 

szülője vagy más törvényes 

képviselője és a szülő vagy más 

törvényes képviselő házastársa vagy 

élettársa kereső-tevékenységből 

származó 

a nyugdíjminimum 450%-a alatt 3 % - a 

a nyugdíjminimum 450%-a felett 5 % - a 

gondozási díj fizetése alól mentesülők 2 % - a 

 

 

 

2012. január elsejétől már nem csak az étkezésre, hanem a gondozásra is kérhető térítési díj a 

bölcsődében. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2013 áprilisától került bevezetés a gondozási 

személyi térítési díj. 

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés  

 

Az 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) „Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 

megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes 

képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, 

gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény vezetője kérelmére  

a) a bölcsődében, …”  

„21/A. §167 (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben  



 

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, 

a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, … kell 

biztosítani.”  

„21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani  

a) a bölcsődei ellátásban, ... ha  

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek,  

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy  

ae) nevelésbe vették;”  

Az ingyenes gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok 2015. szeptember 1-vel változtak, 

illetve léptek hatályba. Ezek az intézkedések a fenti jogszabályok értelmében a bölcsődéinket 

is érintették. A korábbi 50 %-os kedvezményezetti kategóriákat megszüntették és az ide 

tartozó családok gyermekei is az ingyenes étkezők körébe kerültek. Az 50 %-os étkezőkön túl 

a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján is bővült az ingyenes étkezők oszlása az 

alábbi táblázatban látható. 

 

2019.09.01-2020.06.30. teljes árat fizetők száma ingyen étkezők száma 

 33-34 fő 34-33 fő 

 

 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei intézményegységben 

(2020. szeptember 01- 2020. június 30.). 

adattábla 

 SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető 

maximális 

gyermeklétszám 

68 fő 

Bölcsődei csoportok 

száma 
5 

 szept.01. okt.30. nov.30. dec.31. 

Bölcsődés s 

gyermekek létszáma 
60 67 68 68 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 2 2 2 2 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 
22 22 22 22 



 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

9 9 9 9 

 febr. 28. márc.31. ápril.31. május.31. 

Bölcsődés s 

gyermekek létszáma 
66 67 67 67 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

0 0 0 1 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 0 0 3 4 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

18 18 18 18 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

6 6 6 6 

 

A 2019/2020-as nevelési évben 68 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. 

A gyermekek 79%-a fizette a gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 51%-a 

étkezhetett ingyenesen.. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel 

során az idevonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a 

gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke 

napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az 

egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést. Az év folyamán 1 

gyermeknél javasolta (írásban), a Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek bölcsődei 

felvételét. 

adattábla, csoportonkénti kimutatás (2019. szeptember 01. - 2020. június 30.) 

csoportok 
a csoport 

típusa 
szept. 01. okt. 30. nov. 30. dec. 31. jan. 29.   

Misi mókus kisóvodás 14 14 14 14 
 

14 

Napsugár csecsemő 12 14 14 14 
 

14 



 

Sün Balázs kisóvodás 8 10 11 12 
 

12 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 13 14 14 14 

 
14 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 13 14 14 14 

 
14 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.29. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 14 14 14 14 14 

Napsugár csecsemő 14 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 11 12 12 12 12 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 14 13 13 13 13 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 13 14 14 14 14 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 

fő. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú 

nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést 

készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az 

előző havi jelentések tartalmát. Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési 

kötelezettsége van az intézményegység-vezetőnek. 

adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2019/2020-as nevelési évre (2019. május 

30-i adatok) 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik 

ellátásban 

részesültek és az 

adott hónapban 10 

napnál többet nem 

hiányoztak összesen 

(fő) 

Férőhely hány 

%-a 

Tanúsítvány 

szerint 68 

férőhelyre 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 

2019. 2020. 2019. 2020. 2019.   2020. 2019/2020. 

Szeptember 60    60  21  

Október 56    67  22  

November 58    68  20  

December 63    68  15  



 

Január  43    66 22  

Február  53    66 20  

Március  66    67 11  

Április      67   

Május      67   

 

 

A statisztikai adatokból jó látható, a havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek 

száma. Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni azt a gyermeket, a 

normatíva igénylése esetén, aki az adott hónapban 10 napnál több napot hiányzik. A 2020. 

március 16-ta fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, a szülők óvatosabbak voltak, így csak 

április hónapban  kezdték bölcsődébe járatni gyermeküket.  

 

 

 
 

Gyermekvédelmi feladatok: 

➢ a megbízott gyermekvédelmi felelős havi szinten részt vesz a koordinációs 

üléseken, gyermekvédelmi munkájáról, az intézményegység- vezetőnek és a 

központ felé, éves beszámolót készített, 

➢ a gyermekek beszoktatása a családlátogatással kezdődik. A családlátogatás 

során feltérképezik a rászoruló családokat, lehetőség szerint segítséget 

nyújtunk. Két alkalommal a szülők által felajánlott gyermekruhákat, 

játékeszközöket, az arra rászoruló családok között osztottuk szét, 

➢ tájékoztattuk a szülőket a pénzbeli (családtámogatások, segélyek) támogatások 

igénylésének lehetőségéről, 

➢ a nevelési évben gyámhatósági intézkedés révén 4 gyermeket védelembe 

vettek, 3 gyermek viszont családgondozó által alapellátásban részesült, ezen 

gyermekekről  3 alkalommal pedagógiai jellemzést készített. 
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adattábla a bölcsődei programokról 

 

Megnevezése 

IDŐPONT 

Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt 

vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendégek 

létszáma 

HÓ 

N 

A 

P 

A 

program 

ideje tól-

ig 

Népmese 

világnapja: 

Kisgyermeknevelők 

Benedek Elek mesét 

mondtak el a  

gyermekeknek 

2019. 

szeptember 
26. 

10.00-

10.30 
44   

 

Családi játszó 

délután 

2019. 

október 
16. 

15.00- 

tól 

50 

gyermek 
76 szülő  

Magyar nyelv 

napja: 

zenehallgatás, (élő 

gitár kísérettel 

népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

2019. 

november 
10. 30 perc 

minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink 

(Mikulás,  

karácsony, 

az ünnephez 

közeli 

időpontokban 

 
minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink 

:Farsang 

2019. 

február 
  

minden 

gyermek 
  

.  

Szeptember Családlátogatás, a beszoktatás, az adminisztrációs tevékenység, az évszaknak 

megfelelő napirend kialakítására, összehangolásával, az életkornak megfelelő játékkészlet 

biztosításával törekedtek a kisgyermeknevelők a csoport életének megszervezésére. 

bölcsődében. Előkerültek az új bábok. Az udvaron megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. A 

faleveleket, a papír, műanyag dobozokat válogatták, rendszerezték a gyermekek. 

Kisgyermeknevelők az élmény és tapasztalatszerzést erősítették a tevékenységek során. 

 

Október Elkezdtük a só-szoba, tornaterem használatát. A tornaszoba eszközeit bővítettük, 

csoportbeosztást készítettünk a mindkét terem használatához. Elindítottuk a heti 



 

programtervezeteket, a kisgyermeknevelők ezeket tudatosan megtervezték, készültek rá, a 

programokhoz az eszközöket biztosították. Megemlékeztünk az állatok világnapjáról. 

Állatokat ábrázoló könyveket nézegettünk, állatokról szóló mondókákat, mesét, énekeket 

elevenítettünk fel.  Új kezdeményezésként családi játszódélutánt tartottunk. Együtt töltöttünk 

egy vidám délutánt, közös őszi barkácsolással, ahol gyermekek közösen festhettek, 

nyomdázhattak, nyakláncot fűzhettek, az ősz hangulatában a kisgyermeknevelők segítségével. 

A program iránt nagy volt az érdeklődés. A szülők részéről nagy volt az érdeklődés 

November Magyar Nyelv napján. élő gitár kísérettel népdalokat, gyermekverseket 

hallgattunk, énekeltünk. Előkerültek a hangszerek, minden gyermek a kipróbálhatta a 

ritmushangszerek használatát, gyakorolhatta az ütemképzést. A kisgyermeknevelők 

meglátogatták az óvodában a volt bölcsődés gyermekeiket. 

December Házhoz jött a Mikulás, a gyermekek ajándékot kaptak, közösen énekeltünk. 

Ráhangolódottunk az Adventre, karácsonyi dalokkal, mesékkel, mondókákkal, mézeskalácsot 

szaggattak, sütöttek, díszítettek, amit haza is vihettek.  

Január A gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, évszaknak megfelelő napirendet 

alakítottunk ki. Megfigyeltük a téli természetet, madarakat etettünk a kihelyezett 

madáretetőkben. Szülőcsoportos beszélgetés témái: Farsangi előkészületek, Szobatisztaságra 

nevelés folyamata, Helyes szokások kialakítása. Csoportbeosztás szerint használtuk a só-, és 

tornaszobát. 

Február A farsangi mulattság során jelmezt húztak a gyermekek, kisgyermeknevelők, ezen a 

napon a vidámságé volt a főszerep. Zenéről, táncról, ropogtatni valóról gondoskodtak a 

kisgyermeknevelők.  

Március Évszaknak, ünnepnek megfelelő dekorációt készítettünk. A kialakult veszélyhelyzet 

miatt néhány programunk elmaradt, de segítséget nyújtottunk az otthon lévő gyermekek 

szüleinek segítettünk abban, hogy ezekben a nehéz napokban vidáman, tevékenyen töltsék el 

a napokat. Ajánlottunk a szülőknek egy napirendet, hogy gyermekük otthon is érezze a 

kiszámíthatóságot. A napirendhez tartozó naponta változó játéktevékenységek (mese, vers, 

ének, mozgás, alkotótevékenység) mintáját hetente elérhetővé tettük a szülői csoportokba. A 

segítséget, az ötleteket a szülők szívesen fogadták. 

Május: A gyermekek felköszöntötték édesanyjukat, az általuk készített apró ajándékkal. Az 

óvodába menő gyermekek szülei számára tartott szülői értekezlet a fennálló veszélyhelyzet 

miatt idén elmaradt, de a kisgyermeknevelők a gyermekek érési, fejlődési folyamatairól az 

egyéni beszélgetések alkalmával tájékoztatták a szülőket. 

Június - Július A kialakított nyári napirend lehetővé tette, hogy hosszabb ideig tartózkodjunk 

a szabadban, törekedtünk a balesetmentes környezetkialakítására, az árnyékolásra, bő 

folyadékpótlásra, napvédelemre. Az óvodába menő gyermekeknek a kisgyermeknevelők 

ajándékot készítettek és tarisznyával köszöntek el tőlük. Elkezdtük az előkészületeket a 

következő nevelési év elindításához. Megtörtént a szülők értesítése a bölcsődei felvételről és a 

várható szülői értekezlet pontos időpontjáról. A kolléganőkkel megbeszéltük a csoportváltást,  

és a leendő csoportokat, megtartottuk az újonnan érkező gyermekek szüleinek a szülői 

értekezletet. 

 

adattábla az egészséges életmód megalapozása, egészségvédelem, egészségügyi ellátás  

 

 



 

       Időpont Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőd

éje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.09. 

 

gyermekek 

életkorának, 

fejlettségének 

megfelelő 

napirend 

kialakítása 

kisgyermeknevelő, 

bölcsődei dajka 

munkarendjének 

összehangolása a 

gyermekek 

napirendjével 

68 

gyerme

k 

2020.11. 
egészség 

hónapja 

bevezetésre kerül a 

fogkefe használat, 

szülők tájékoztatása a 

védőoltások 

jelentőségéről 

minden 

gyerme

k, 

kisgyer

mek-

nevelők 

Hetente gyümölcsnap 
ismerkedés  a 

gyümölcsfajtákkal 

kisgyer

mek-

nevelők

, szülők 

folyamatosan 

balesetmentes 

környezet 

biztosítása 

játszótéri eszközök 

karbantartása, 

felülvizsgálata 

int.egy.

v., 

kisgyer

mek-

nevelők 

folyamatosan 

só-szoba, 

tornaszoba 

használat 

csoportbeosztás 

szerint illetve a 

szabad levegőn 

való tartozkódás 

összerendezett, 

harmonikus mozgás 

kialakítás érdekében 

közös mozgás, 

mozgásos játékok 

minden 

gyerme

k, 

kisgyer

mek-

nevelők 

folyamatosan 
egészségügyi 

ellátás 

bölcsődeorvos napi 

szinten vizitel a 

csoportokban 

minden 

csoport 

negyedévente 
fejtetvességi 

vizsgálat 

bölcsődeorvos 

rendszeres ellenőrzést 

végez 

minden 

gyerme

k 

 

 

 

 

 

Értekezletek: 

• Szülői értekezletet, szülőcsoportos beszélgetéseket negyedévente megtartottuk. A 

házirendről, szakmai programunkról, a kisgyermeknevelők a további feladatokról, 



 

programokról tájékoztatták a szülőket. Megbeszélték az addig történt eseményeket. 

Szülőket folyamatosan tájékoztattuk a kialakult veszélyhelyzet miatt a szükséges ovo-

védő intézkedésekről. 

• A szülői kompetencia fejlesztésére törekedtünk, akkor, amikor a pszichopedagógustt, 

illetve bölcsődénk gyermek szakorvosát kértük fel, hogy előadások keretében 

szélesítse a szülők ismereteit, gyakorlati példák bemutatásával kapjanak módszertani 

segítséget gyermekeik egészségügyi, mentális problémáinak megoldásához. 

• Munkatársi és kisgyermeknevelői értekezletet havonta tartottunk. 

 

 

Szülői Fórum: 

Bölcsődénkben továbbra is működik Érdekképviseleti Fórum, melynek tagjait a nevelési év 

első szülői értekezletén választottuk meg, illetve újra. Egyszer üléseztek. Az intézményi 

dokumentumok változtatása során véleményezési jogot gyakoroltak. (Házirend módosítása) 

Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak, 

panaszkezelés céljából nem kellett összeülnie. 

A kapcsolat a szülői házzal: Programunk szerint a meghirdetett családi napok szervezésében 

segítettek. Felajánlásokkal támogatták a rendezvényt, színes ceruza, könyv, gyümölcs, 

gyermeknapra légvárat, gyermektombolát, fagylaltot biztosítottak. A szülők és a nevelők 

közötti partneri kapcsolat kialakítása, elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus 

fejlődésének. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a kapcsolattartás csoportos 

formáira is igényt tartottak az elmúlt nevelési évben. Éltek a felajánlott részvételi, az 

információszerzés, átadás lehetőségének biztosításával. 

 

adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról 

 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt 

vevők hó 
na

p 
 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.09. 10. Érdekképviselet

i Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 3 igazgató, 

int.egység

-vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2019.09. 26. Szülőcsoportos 

beszélgetés 

Szobatisztasá

gra nevelés 

20 igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 



 

 

 

2019.11. 13.

. 

Előadás: 

Kovácsné Bulin 

Andrea 

2019.11. 13. igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2019.11. 07. Összevont 

szülői     

értekezlet 

beszoktatás 

tapasztalatain

ak 

összegzése, 

programnapt

ár 

ismertetése 

 

31 

kisgyerme

k-nevelők, 

int. 

egység-

vezető 

2019.12. 16. Szülőcsoportos 

beszélgetések 

Megjelent  

helytelen 

szokások, pl.: 

harapás 

7 
kisgyerme

k-nevelők 

2020.  

Szülőcsoportos 

beszélgetések 

veszélyhelyz

et miatt 

elmaradt 

  

. 

2020.06.08. 

31.

. 

Szülői 

értekezlet 

 

az újonnan 

érkező 

gyermekek 

szüleinek 

 

27 

 

 

igazgató, 

int.egység

-vezető, 

kisgyerme

k-nevelők 

 

 

5. adattábla a bölcsőde kapcsolatrendszeréről, együttműködés értékeléséről 

 

       Kivel Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcső

déje 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

Intézményegy-

séggel 

 

látogatás 

kisgyermeknevelők 

az óvodában a volt 

bölcsődés 

gyermekeket 

látogatták meg 

óvónők, 

kisgyerm

ek-

nevelők, 

Óvodai 

Szakmai 

Munkaközössé

g-gel 

óvodai szakmai 

munkaközösség 

foglalkozásain való 

részvétel 

pedagógus 

minősítéshez 

szükséges elméleti 

tudnivalók, 

pedagógus 

kompetenciák,  

2 fő 

gyakorno

k 



 

 

 

 

Intézményközi 

Vezetői 

Szakmai 

munkaközössé

ggel 

tájékoztatás, 

információ átadás 

Intézményi 

szabályzatokat 

érintő változások, 

vezetői feladatok a 

minősítés 

folyamatában 

intézmén

y-

egység-

vezető és 

helyettes 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központtal 

koordinációs 

üléseken, 

esetmegbeszéléseken 

való részvétel 

éves munkaterv, 

gondozási terv 

megbeszélése, éves 

beszámoló 

ismertetése 

gyermek

vé-delmi 

felelős 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Egészségfejlesztési 

iroda által szervezet, 

mentőtiszt által 

tartott előadás 

elsősegélynyújtó 

ismeretek 

felelevenítése, 

különösen a 6 év 

alatti gyermekek 

sajátosságaira 

lokalizálódott 

óvodai, 

bölcsőde

i 

dolgozók 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Közös családinap és 

gyermeknap 

lebonyolítása 

változatos 

tevékenységek 

biztosítása 

óvodai, 

bölcsőde

i 

dolgozók 

Fenntartó adatszolgáltatás 

TAJ alapú 

nyilvántartás 

adatai, éves 

beszámolók 

int. egys. 

v. 

 

EBI vezetői értekezletek 

jogszabályi 

változások, 

szakmai 

kapaszkodók  

igazgató, 

int.egy.v

ez. 

          

 

 

 



 

Összegzés: 

A bölcsődei ellátás során igen érzékeny korosztályt bíznak ránk a szülők. Az ellátás során az 

érzelmi biztonság meglétét a rugalmas, folyamatos napirend kialakításával a személyi 

állandóság (saját kisgyermeknevelő, felmenőrendszer) biztosításával értük el. A csoportok 

összeállításánál figyelembe vettük a gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni igényeit.  

Törekedtünk a játéktevékenység, a tervezett tevékenységek, a szabadban való tartozódás 

feltételinek biztosítására.  

Az új gyermekek felvétele az év folyamán folyamatos volt, a bölcsődei felvétel, a felvételi 

szabályzat alapján történt. A tavalyi évben 68 gyermek részesült bölcsődei ellátásban, ebből 

új gyermek 37 fő volt. Az év folyamán 17 fő érkezett a környező kistérségi településekből. A 

direkt és indirekt kapcsolattartási formák alkalmazásával sikerült a családokkal jó kapcsolatot 

kialakítani, bizalommal fordultak hozzánk, látták, hogy gyermekeik jól érzik magukat az 

intézményben. 

A kialakult veszélyhelyzet miatt bevezetett óvó-védő intézkedésekről tájékoztattuk a szülőket, 

elfogadták, betartották ezeket. A kialakult helyzet felelőségteljes magatartást követelt meg a 

bölcsőde összes dolgozójától. 

Az éves munkatervben meghatározott alapfeladatokat, tevékenységi tervezeteket 

továbbképzéseket, programokat a munkaterv alapján végeztük.  

Napi szinten hangsúlyoztuk a játékos mozgást, a nyugodt játéktevékenységet, a 

beszédfejlődést, az önállósodási törekvések támogatását, a szabadlevegőn való tartózkodást 

A veszélyhelyzet ideje alatt viszont a fenntartó, a módszertan rendelkezéseinek megfelelően 

biztosítottuk a bölcsődei ellátást.  

Összefogva, egymás munkáját segítve, kiegészítve és megbecsülve neveltük a gyermekeket. 

Közösségünk szakmailag felkészült, megújulásra törekvő, együttműködő. A szülők pozitív 

visszajelzései megerősítettek minket abban, hogy munkánkat nagy odaadással, megalapozott 

szakmai tudással végeztük 

 

Szentgotthárd, 2020. augusztus 7.  

 

 

       dr. Dancseczné Kovács Tünde 

           intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.sz. melléklet 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2019. évi tevékenységére vonatkozóan  

 

Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az 

alapszolgáltatást- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás-, illetve a hatóság közeli 

tevékenységet.  

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. 

törvény, illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. 

törvény szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet, és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. 

Központunk, továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az 

alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására 

alkalmas.  

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások által, a munkakörök is elkülönülnek egymástól. Ez 

alapján, az intézményvezető, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő 

családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatósági közeli 

tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, ebből 1 fő belső 

helyettesítéssel biztosítja a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő 

tanácsadó, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör 

alapján végezte tevékenységét, a szakmai team.  

 

A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek- pszichológus, 

jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő 

– tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei között.  

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

Utcai szociális munka, melynek keretében, feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja 

a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán 

töltő, kallódó, csellengő gyermek, egyén speciális segítése. Az elmúlt év során, 

krízishelyzetben lévő egyénnel nem találkoztunk, aki azonnali beavatkozást igényelt 

volna.  

  

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 1 kiskorú volt érintett, 



 

melyet a Körmendi Járási Bíróság Végzése alapján biztosítottunk, a mediátor szakemberek 

jelenlétével.  

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti 

négy órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon. 

Szükség esetén, a megállapodásban rögzített időn kívül is felkereste az esetmenedzser az 

osztályt. Az elmúlt évben ügyintézés, tájékoztatás, tovább irányítás, konkrét tanácsadás 

tekintetében, 28 személy volt érintett, az esetkezelés rendszerint többszöri találkozást, 

egyeztetést igényelt. Az osztályokon, csoportos szociális munka keretében, beszélgetések 

valósultak meg, a betegek körében. Továbbá több személy esetében jelzéssel élt, a területileg 

illetékes Szolgáltató felé, mely azonnali intézkedést igényelt, a hatékony megsegítés 

érdekében.  

 

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 

megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az 

esetkezelések száma egyre gyakoribb, 56 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, 

váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Széchenyi István 5-8 Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás 

foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján, 51 fővel valósította meg a 

terápiás munkát. A szakemberrel rendszeresen esetkonzultációt valósítottunk meg.  

 

Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást 

biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi 

szakember, 32 fővel valósított meg jogi tevékenységet. Többnyire azokkal a kliensekkel 

foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag 

szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  

 

Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok 

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, nem valósult meg a 

speciális, segítő tevékenység.   

 

 

2019. 02. 13-án a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Szakmai Tanácskozást a Refektóriumban. Tanácskozás első részében a Központ 

jogásza tartott előadást, az általa végzett tevékenységéről. Ezt követően, az iskolai és 

óvodai szociális segítő előadása, az újonnan bevezetésre került óvodai, iskolai szociális 



 

tevékenységről, annak jogszabályi alapjairól, személyi feltételekről, szolgáltatás 

kiépítéséről, az elméleti háttérről, valamint a szerzett tapasztalatokról számolt be. 

 

 

Intézményünk 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre:  

 

2019-ben a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából, egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében, 6 alkalommal kért be írásos tájékoztatókat az általunk végzett 

munkáról, illetve a tapasztaltakról, a hatóság közeli esetkezeléseket érintően.  

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét 

esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítségre vonatkozó tanácsadást, 

állásfoglalást.  

 

2019. júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének 

elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési 

tanácskozáson. A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be 

intézményünktől a hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészítettünk.  

 

2019. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot 

tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, 

szükség szerint személyes konzultációra is sor került, a Járási Gyámhivatallal.  

 

2019. novemberében részt vettünk a Körmendi Rendőrkapitányságon egy szakmai 

megbeszélésen, Körmend és Szentgotthárd vonatkozásában. A megbeszélésen az érintett 

Központok és a Gyámhivatalok képviselői, a járásbírósági Ügyész, illetve a nyomozóhatóság 

képviselői voltak jelen, akik 1-1 veszélyeztetetett kiskorú ügyében, kihallgatnak minket. A 

gyermek veszélyeztetettségének az észlelése, annak kivizsgálása, illetve a bizonyítási 

eljárás folyamatának az áttekintése volt a cél, a szakmai kompetencia határok mentén. 

A rendőrkapitány a jövőre vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy tervezi további szakmai 

megbeszélések szervezését.  

 

2019. decemberében a járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett egy szakmai napon, 

szintén a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának a szervezésében, ahol 

megyei szinten került átbeszélésre a jelzőrendszer működése, illetve az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatok a tárgyévre vonatkozóan.  

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

önmagában képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének 



 

helyzetének javítására az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő 

Testület maximális pozitív irányú figyelmem támogatása és segítsége nélkül.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából, Központunkban, 2019. 04. 11-én Work Shop megrendezésére került sor a 

megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei 

szinten, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok 

munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai 

tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására. Továbbá havi 

rendszerességgel megszervezésre került, a megyében működő Központokban a szakmai 

program, melyen rendszeresen részt vett intézményünk.  

 

2019. novemberében, a Csákányi László Filmszínház filmklubjának képviselője, egy film 

kapcsán kérte fel intézményünket a film vetítését követően, a téma feldolgozásra. A vetítést 

követően, intézményvezetőnk, mint terapeuta mutatta be a filmet a jelenlévők számára, a 

bántalmazás földrajza alapján, illetve az intézmény esetkezeléseiből szemléltetés képen 

példák kerültek bemutatásra, hogy helyi szinten is megjelennek súlyosan abuzált egyének, 

akit egy egyedi, speciális, komplex és hosszantartó segítő folyamat eredményeként lehet 

gyakorta kimenekíteni a bántalmazót, a bántalmazó környezetből.  

 

2019. decemberében szintén felkérésnek tettünk eleget a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum szervezésében. Egy könyv bemutatására került sor, melynek keretében a 

kapcsolati erőszak témája került feldolgozásra. A programon részt vett a rendőrség 

munkatársa, a könyv kiadója, a szombathelyi áldozatsegítő központ, illetve intézményünk 

vezetője, mint terápiás munkatárs.  

 

Központunk szervezésében, december hónapban a szociális szakmacsoport tagjai számára 

előadást tartott, Tuczayné Kovács Beáta a TEGYESZÁ szakértői bizottságának elnöke. 

A gyermekvédelmi rendszer fekete foltjai, amikor a rendszer tehetetlen címmel, melynek 

keretében, interaktív módon történt tapasztalatcsere a megjelent szakemberek között.  

 

A Vas Megyei Család és Karrier Pont szervezésében, 3 alkalommal részt vettünk a 

Körmendi Gyermekjóléti Központtal együttesen, a hatékony és konfliktusmentes 

kommunikáció elnevezésű tréningen. A szakmai továbbképzések jó hangulatban teltek, 

melynek keretében önismeretünket is fejleszthettük.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák és középiskolák, a pedagógiai szakszolgálat, járási 

gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek 



 

képviselői részt vesznek a megrendezésre kerülő Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság Szakmaközi megbeszélésein.  

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ észlelő – jelzőrendszert 

működtet. A törvény által előírt 6 alkalmat biztosította intézményünk, az elmúlt év során, 

a szakmaközi megbeszélések keretében. 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, a jelzőrendszeri tanácsadó által 

elkészített összesítés alapján:  

Összességében elmondható, hogy Szentgotthárdról (25) érkezett a legtöbb jelzés. Ennek 

talán az is az oka, hogy bölcsőde, óvoda és több oktatási intézmény is található a városban. Az 

elszigeteltebb kistelepülésekről érkezett a legkevesebb jelzés, természetesen akadnak 

kivételek. Az oktatási intézményekből főként igazolatlan mulasztásokról, magtartási, 

viselkedési, mentális problémákról (6 gyermek), súlyosabb esetekben deviáns, agresszív 

(1 gyermek) viselkedésről számoltak be. Egyre több a hiperaktív, mentális problémával 

küzdő gyermek.  

helyzet, amikor azonnal beavatkozásra volt szükség a jelzés tartalma miatt, három 

alkalommal (2 kiskorú gyermek, 1 személy) történt. Az elszigetelt, kisebb lélekszámú 

településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, izolációs, lakhatási problémáról 

számoltak be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve azok. A jelzőrendszeren belül a 

védőnők (5 gyermek), iskolák- ifjúságvédelmi felelősök (7 gyermek), valamint 

polgármesterek, jegyzők (5 személy), valamint az általában anonimitást kérő 

állampolgárok (5 személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul 

elő a családon belüli erőszak, a bántalmazás gyanúja (4), ami sok esetben a kiskorú 

gyermekeket is érintette, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén megállapításra 

került.  A jelzésekre, a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében Szolgálatunk öt 

napon belül reagált, súlyos vagy krízishelyzetben még aznap felvette a családdal  vagy a 

jelzett személlyel a kapcsolatot, családlátogatás keretében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, vagyis ki mennyi jelzést küldött. 

(halmozott adat) 

 

 
 

 

 

 

29%

10%

3%

10%
10%

2%

2%

2%

10%

5%

17%

Gyámhivatalok Rendőrség

Ügyészség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

iskolák óvodák

védőnők kórházi szociális munkás

óvodai és iskolai szociális segítő járáson kívüli Gyermekjóléti Szolgálat

állampolgárok



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelzések száma a probléma jellege szerinti felbontásban (halmozott adat) 

 



 

 
 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2019-ban Járási 

szinten: 

A krízisesetek száma: 9 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre 

tett javaslatot Központunk. A vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, 

melyek hosszabb folyamatok után életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli 

bántalmazás, továbbá a gyermekek súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, a szülők terhelt 

pszichés állapota.  

 

9 gyermek esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának 

megfelelően igyekezett kezelni.  
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2 kiskorút érintő névtelen bejelentést követően került sor a gyermekek veszélyeztetettségének 

a feltérképezésére. A családlátogatás során tapasztalható volt, hogy a törvényes képviselő 

elérhetetlen, a kiskorúak lelkileg és fizikailag súlyosan elhanyagoltak, zaklatottak, a 

gyermekek beszámolója alapján felmerült a szexuális abuzus, a gyermekek hosszabb ideje 

nem teljesítették tankötelezettségüket. A család, intézményünk számára ismert volt, mivel 

korábban alapellátás, illetve védelembe vétel keretében is gondoztuk a kiskorúakat.  

Intézményünk azonnali ideiglenes hatályú elhelyezésre tett javaslatot, a Járási 

Gyámhivatal, az anyai nagymamához helyezte el a gyermekeket a családba fogadás 

jogintézményével. A nagyszülő ellátási területünkön kívül él, így a továbbiakban nem 

követtük nyomon kiskorúak élhelyzetét.  

 

3 kiskorú gyermek esetében a családban a szülők között zajló, gyakran a gyermekek ellen is 

irányuló agresszív magatartás miatt, gyakorta rendőri segítséget kért az anya önmaga 

védelmének érdekében. A rendőrségtől előzetesen nem kaptunk jelzést, ezt követően írásban 

kértünk tájékoztatót, mely tartalmazta a rendőri intézkedések gyakoriságát a család életében 

meglévő súlyos, rendellenes dolgokat. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatát 

kezdeményeztük, mely során ideiglenes elhelyezésre tettünk javaslatot a Járási 

Gyámhivatal felé. A családra való folyamatos, szinte napi szintű ráfigyelés, a jelzőrendszeri 

tagokkal való folyamatos konzultáció, az anyai nagyszülőkhöz való elutazása a családnak, 

mely a gyermekek „kimenekítéseként” szolgált az abuzáló környezetből, sem 

mutatkozott elegendőnek a védelembe vétel eszközként, a 3 gyermek családban 

tartására. A kiskorúakat elhelyezte a Hatóság a TEGYESZÁ Befogadó Csoportban, ezt 

követően nevelésbe vételük is megtörtént.  

 

2 kiskorú gyermek esetében szülői elhanyagolás miatt került sor hatósági intézkedés 

kezdeményezésére. A fokozatosság elvét szem előtt tartva alapszolgáltatás, védelembe vétel, 

majd ezt követően rendkívüli felülvizsgálat keretében kezdeményeztük a magasabb szintű 

hatósági intézkedésre tett javaslatot. Az indok a szülők abnormális, a gyermekeket 

veszélyeztető, együtt nem működő magatartása. A szülők a fokozott családgondozás 

ellenére sem tették meg alapvető szülői kötelezettségüket, a szülők a halmozott problémáikat 

negálták, illetve egymásra hárították. A gyermekeket fizikailag és lelkileg is elhanyagolták. 

A gondozásba bevont jelzőrendszeri tagok is egyre aggasztóbb információkról 

számoltak be a kiskorúakra vonatkozóan. A védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatának 

keretében, a gyermekek apai nagynénje vállalta a kiskorúak gyámi tisztségét saját otthonában 

befogadta és gondozta a gyermekeket. A gyámmal és annak családjával, alapszolgáltatás 

keretében segítettük, támogattuk. A családba fogadás rövid távú megoldásnak bizonyult, 

mivel a kinevezett gyám, hosszú távon nem volt hajlandó gondoskodni a gyermekekről, 

így a két gyermek ideiglenes elhelyezése vált szükségessé, a TEGYESZÁ Befogadó 

Csoportjában, jelenleg nevelőszülő gondozza őket, saját otthonában.  

 

2 gyermek esetében, szintén a legmagasabb gyermekvédelmi intézkedés vált indokolttá, mivel 

az anya nem gondoskodott megfelelően a két kiskorú gyermekéről. Párkapcsolatot 

létesített, kimaradozott, a gyermekek ellátását, a saját létfenntartására fordította. Az anyai 

nagyszülők vállalták a gyermekek további nevelését saját otthonukban, az ideiglenes hatályú 



 

elhelyezést követően, a családba fogadás jogintézményével, az anyai nagymama tölti be 

jelenleg a gyámi tisztséget a kiskorúak életében. A család megsegítése folyamatos az 

esetmenedzser és a szociális segítő tevékenységet biztosító, családsegítő kolléga által.  

 

 

Védelembe vételek tapasztalatai:  

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 34 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében a szülői bántalmazás- fizikai, - lelki, a szülői elhanyagolás, a tankötelezettség 

elmulasztása, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az egészségügyi, 

illetve a lakhatási veszélyeztetettség, miatti veszélyeztetettség okai szerepeltek a 

javaslatokban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és 

szoros kapcsolat valósult meg a veszélyeztetettségben élő kiskorúak élethelyzetének 

figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az 

esetmenedzserek, illetve a tanácsadó által. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte, a meghatározott felülvizsgálatokra, szükség esetén rendkívüli 

felülvizsgálatot kezdeményeztünk, a védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének a 

súlyosbodására vonatkozóan, 7 kiskorú esetében.  

 

Nevelésbe vett gyermekek-  családjával való kapcsolattartás: 

Az érintett gyermekek száma, 15 fő. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal, a 

nevelőszülőkkel, a nevelőszülői tanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az 

esetmenedzserek és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően fel évente, 

illetve évente elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat, a Járási Gyámhivatal 

számára. Az érintett szülőkkel való tevékenység során, figyelemmel kísértünk két fontos 

tényezőt, a szülő gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben 

bekövetkezett változásokat. Tapasztalataink szerint, a nevelésbe vett gyermekek szülei, a 

komplex segítségnyújtás ellenére sem motiválhatok arra, hogy ismét „jó szülővé” 

váljanak. A gyermekikkel való kapcsolattartások gyakorisága, az idő előrehaladtával 

csökken, és egyre inkább ritkulnak. Ezáltal a nagykorúság betöltésével kerülnek ki a 

gyermekek az állami rendszerből, többnyire nem kérik az utógondozásukat.  

 

Családba fogadás tapasztalatai:  

2019. évben 9 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot.  Az érintett kiskorúak 

nagy része a kistérségi községekben él, az apai nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel 

a gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, 

érdekképviseletre szorulnak, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a 

kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat 

keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás fenntartására 

esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és 

megküldi a Járási Gyámhivatal részére. Tapasztalataink szerint, amíg a nagyszülők 

egészségi állapota lehetővé teszi, alkalmasak a gyámi tisztség teljes körű betöltésére.  

 

 



 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   

A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzés 

alapján történő felkérésekkel, melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, 

szakmai véleményeket készítünk, a veszélyeztetettség feltérképezése érdekében, 

esetmegbeszélést, illetve esetkonferenciát szervezünk. Azoknál a gyermekeknél, ahol nem 

állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére, a Hatóság felé. Az elmúlt évben, 7 esetben 

tettünk „nemleges javaslatot” a gyámhivatal felé.  

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munkás tapasztalatai:  

Az iskolai és óvodai szociális segítői munka a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési 

intézményében megvalósul. A munkakörben két főt foglalkoztatunk, jelenleg az egyik 

munkavállaló tartós távolléte miatt, egy fő látja el a szakmai feladatot. Az intézményekben 

két heti rendszerességgel, egy alkalommal valósulnak meg a fogadóórák, a tanulók, 

szülők és pedagógusok ezen időpontokban is felkereshetik az óvodai és iskolai szociális 

segítőt. Ezenkívül probléma esetén, folyamatos a kapcsolattartás az intézményekkel 

telefonon, személyesen és email-ben is. 

A tevékenységek 66 %-át a fogadóórák, valamint az egyéni segítő beszélgetések teszik ki. 

Jelentős arányban jelenik meg a konzultáció és az információnyújtás, valamint a prevenciós 

csoportmunka.  

Egyéni segítő beszélgetéseken 10 gyermek vett részt rendszeresen. A 10 főből 5 gyermek 

védelembe vétel alatt áll, 3 fő alapellátott és 2 fő családba fogadott. A felmerülő 

problémák változatosak, de legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar (53%), 

szülők vagy család életvitele (22%) és a gyermek intézménybe való beilleszkedésének 

nehézsége (17%) jelenik meg. 

 

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser tapasztalatai:  

A diagnózis felvétele, a szociálisan rászoruló egyén segítségnyújtásának a feltérképezése és 

szükségleteinek meghatározására szolgál.  A diagnózis készítése azon folyamat, amely 

megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet 

kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési 

folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit 

a diagnózist készítők és maga az érintett személy összeveti. Az elmúlt év során a szolgáltatás 

területén dolgozó kollégák, 6 esetben kérték a szociális diagnózis felvételét. A 

találkozások az egyénnel rendszerint, az intézményben történtek, strukturált interjú alapján. 

Minden esetben az egyénnel egyszeri találkozáson kívül, az esetgazdával is történt 

esetkonzultáció a szubjektív és objektív tapasztalatok megvitatása céljából. Az értékelő lap 

elkészítését követően, a családsegítő kollégával egyeztetésre került az egyén feladatai, 

mely az élethelyzetének jobbá tételéhez szolgált. A diagnózis felvétele és készítése során 

gyakorta tapasztalható, hogy az esetgazda, az egyén megsegítésének érdekében, gyakorta 

ugyanazokat a feladatokat írja elő a cselekvési terv alapján, melyet az esetmenedzser 

rögzít az értékelő lapon, feladatként. A diagnózis felvétele arra viszont jó célt szolgál, hogy 

egy másfajta szemlélet, struktúra mentén közelíti meg az egyén élethelyzetét, ezáltal az 

esetgazda plusz információkhoz is juthat a kliensével kapcsolatban.  



 

 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd közigazgatási  

területén:  

 

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 141 személlyel - ami 85 

családot jelent, kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 76 személlyel álltunk kapcsolatban a 2019-es év 

folyamán. Ebből 14 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel 

ezen családok esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A Központ által 

két család esetében bevonásra került a szociális segítő tevékenység nyújtása. 

A klasszikus családsegítés keretében 16 személy, illetve családjával valósult meg a szociális 

segítő tevékenység. 

Egyszeri esetkezelés keretében 65 személlyel kerültünk kapcsolatba mely 53 családot 

jelent. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül négy család esetében 

8 kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család – és 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. Egy család esetében a családi – kapcsolati 

konfliktusok, szülők életviteli problémái, a lakhatási veszélyezettség miatt a kiskorú 

gyermekek veszélyeztetettsége súlyosbodott, mely miatt jelzéssel éltünk a központ felé. 

A másik családban 3 kiskorú gyermek nevelkedik, a szülők közötti konfliktus 

felerősödött, több alkalommal ez a gyermekek előtt történt, így indokolt volt a jelzés a 

Központ felé.  

Egy család esetében pedig a szülők életvitele, családi konfliktus miatt éltünk jelzéssel, ez 

esetben 2 kiskorú gyermek volt érintett. 

A negyedik család esetében a szülői elhanyagolás miatt vált elsődlegesen veszélyeztetté egy 

kiskorú gyermek, mely miatt szükségessé vált a Központ bevonása. 

 

A Központ által 3 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került 

sor az alapszolgáltatás bevonásra került, a szociális segítőmunka nyújtása céljából. Ezen 

családoknál elsődlegesen a megfelelő szülői attitűd kialakításában, az szociális nehézségek 

feloldásában, valamint ügyintézésben nyújtottunk segítséget. A családgondozás 

folyamatában az esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az együttműködés, 

konzultáció a családok ügyében. A tavalyi év folyamán az alapellátott családok, majdnem fele 

esetében szükséges volt a Központ felé jelzést tenni hatósági intézkedés céljából.  

 

A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott 

jelenléte miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal 

éltünk a Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal felé. Egy egyedülálló személy 

élethelyzete nagyon nehezített volt, halmozott problémával küzdött: foglalkoztatási, anyagi, 

tartós betegség. Segítséget nyújtottunk a szociális ellátórendszerbe jutásért. Egy alaklommal 

jelzéssel éltünk az önkormányzat felé magasabb összegű rendkívüli települési támogatás 

elérése céljából, mely által a kliens minimális megélhetése biztosítottá vált. 

Önkormányzati bérlakásba tudott költözni, így a kiadásai csökkentek. Egy másik személy 



 

esetében életviteli problémák, nehezített lakáskörülmények, foglalkoztatási probléma, 

anyagi probléma miatt nyújtottunk folyamatos támogatást. A kliens gondnokság alatt állt, 

így a Járási Gyámhivatallal, valamint gondnokával rendszeres kapcsolattartás valósult meg. 

Emellett a Városi Gondozási Központtal is együttműködtünk a kliens élethelyzetének javítása 

érdekében. 

 

A 2019-es év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 15 kiskorú gyermek és 12 felnőtt 

személy esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés 

folyamatába, a komplex segítségnyújtás érdekében. 

 

Több személy/család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások 

igénybevétele céljából. Ezen szolgáltatások helybeni elérése megkönnyíti a családok 

élethelyzetét. Továbbá szakmai segítséget nyújt kollégák számára egy- egy eset kapcsán. 

 

Az egyszeri esetkezelések területén kiemelendő, hogy egy személy esetében a Helyi 

karitász élt jelzéssel, súlyos egészségügyi és anyagi probléma miatt. Egészségügyi állapota 

miatt otthonában történő ápolása, kezelése nem tudott megvalósulni. Természetes támasszal 

rendelkezett, azonban tőle megfelelő segítség nem volt elvárható életviteli problémája miatt. 

A háziorvossal együttműködve a jelzett személy kórházba került. Anyagi támogatásokhoz 

való hozzájutásban nyújtottunk segítséget.  

Több esetben is tapasztalható, főként idős, egyedül élő személyek esetén, hogy természetes 

támaszok nincsenek, vagy ha vannak nem elérhetőek, így szükségessé válik mesterséges 

támasz bevonása pl. Városi Gondozási Központ.  

Az egyszeri esetkezelések során továbbra is az információnyújtás és az ügyintézésben való 

segítségnyújtás a hangsúlyos.  

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 2 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében, valamint 2 

felnőtt személy esetében került sor környezettanulmány felvételére. 

Három család esetében javaslattal éltünk az Önkormányzat felé rendkívüli települési 

támogatás ügyében, mindkét alkalommal pozitív elbírálásban részesült javaslatunk. 

1 idős személy ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresésére készítettünk 

környezettanulmányt, a megfelelő lakókörülmények és családi kapcsolatok feltérképezése 

céljából. 

 

A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot 

tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből 3 esetben kifejezetten 

a téli tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív 

elbíráslásban részesültek. 

 

Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő 

kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 



 

kiskorúak nevelkednek. 3 család részére nyújtottunk tájékoztatást, Szentgotthárd 

vonzáskörzetében.  

 

 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  

2019. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek 

bevonására. 6 fő végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, 

az Intézmény területén. Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának 

érdekében, megkapták a szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.  

 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 8 fő volt, akik az előző évhez 

hasonlóan részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunk keretében, 

mely az ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.  

A középiskolások a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, illetve a Szombathelyi  

Műszaki SZC Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiumából, naponta 5 órát töltöttek az 

intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a 

gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka 

teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Jövőbeni célok: a 2020-as év során a szociális feltérképezés keretébe megkeressük az észlelő 

és jelzőrendszer tagjait, hogy elsődlegesen szociális szempontból rászoruló 

személyek/családok feltérképezése céljából.  

 

Megvalósult prevenciós programjaink:  

Központunk 2019. június 24. és 2019. június 28. között szervezte meg hagyományos 

napközbeni táborát, melyben a helyi és a kistérségben lakó hátrányos helyzetű gyermekek, 

20 fővel vettek részt. A jogszabályi változásokat figyelembe véve történtek meg, a tábor 

szervezési feladatai, mely a Népegészségügyi Osztálynál is bejelentésre került.  A tábor 

programjának felépítése során fontos szempont volt, hogy a résztvevők számára maradandó 

élményeket nyújtsunk, sokrétű színes tevékenységeket kínáljunk. A hét folyamán a 

Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói közül 8 fő érkezett hozzánk, közösségi szolgálatot 

végezni, melynek során segítettek a gyermekek felügyeletében, a gondozási feladatokban, 

valamint a kézműves és egyéb tevékenységek alkalmával. Többen közülük nagyon jó 

kapcsolatot alakítottak ki a gyermekekkel.  

Az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából minden nap friss gyümölcsöt tudtunk kínálni a 

gyermekeknek, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez, valamint az egészséges életmód 

kialakításához. Programjaink során lehetőséget kaptak a gyermekek különböző kézműves 

foglalkozások során kreativitásuk kibontakoztatására, fejlesztettük kézügyességüket, 

ízlésüket. A csapatok közötti kvízjátékok és konstruáló játékok kapcsán megtapasztalhatták az 

együttműködés, a közös munka örömét, fejlődtek a szociális kompetenciáik. Mozgásos 

tevékenységek alkalmával sorversenyeket szerveztünk, fogó-futójátékokkal valamint 

labdajátékokkal ismerkedhettek. Az Egészségfejlesztési Iroda támogatásának 

köszönhetően Huszár Vanda testnevelő tanár tartott a táborozóknak zenés tornát, valamint 



 

vidám váltóversenyt. A Vas Megyei Polgárőrszövetség által szervezett délelőtti interaktív 

foglakozáson Méhes Attila, a Kőszegi Polgárőr Egyesület elnöke segítségével képet kaptak a 

polgárőrök tevékenységéről, áldozatos munkájáról, mindezt megtörtént eseményekkel 

tarkítva. Játékos feladatra is sor került, ahol megismerkedhettek azokkal a telefonszámokkal, 

melyeket baj esetén kell hívni. Betekintést kaptak egy „drogtáska” rejtelmeibe, majd a 

polgárőr autó kipróbálása és ügyességi verseny következett.  

A hét közepén a Szentgotthárd Spa és Wellness Fürdő jóvoltából közös strandoláson vettek 

részt a táborozók. Az egész napos programon a vízi játékok mellett kipróbálhatták a 

csúszdákat is. A vízi tevékenységek során a gyermekek gyakorolták a felállított szabályok 

betartását, megértették azok fontosságát. A pénteki nap is tartalmasan telt, a SZET Kft. 

támogatásával az Alpokalja Kempingben tarthattuk táborzáró napunkat. A nap végén apró 

ajándékkal és oklevelekkel leptük meg a gyermekeket. 

 

 

A Gyermekfelügyeleti hetek programjai, tapasztalatai:  

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is, két alkalommal került sor a 

gyermekfelügyeleti hetek megszervezésére, megtartására. Az első felügyeleti hetünkre 2019. 

07. 22. és 07.26. között került sor. A programokon elsődlegesen hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére lettek megszervezve. A gyermeklétszám 

12 fő volt. 

Szigligeti kirándulásunkat 2019. 07. 22-re szervezetük, melynek megvalósulást az 

Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd (EFI) által nyújtott támogatás tette lehetővé. 

A kirándulás során a gyermekek sok élménnyel és ismeretekkel gazdagodtak: bővültek 

történelmi, helyrajzi ismereteik. Egy valódi időutazás részesei lehettek a Várban történő 

barangolás által. A délután Balatoni fürdőzéssel telt, a gyermekek nagy örömmel játszottak a 

vízben, mely lehetőséget adott a közösségi élmény fejlesztésére. A vízi programok során 

fejlődött szabálytudatuk, felelősségtudatuk.  

A hét többi napján kézműves foglakozás, játszótéri program, aszfaltrajzverseny, közös 

pizzázás is színesítette a programot. A gyermekek nagy örömére egy napot eltöltöttünk a 

helyi élményfürdőben is. 

A második felügyeleti héten 11 gyermek vett részt. Színes programjainknak köszönhetően 

ez a hét is nagyon mozgalmasan telt. A Hársas tónál a fürdőzés mellett a Kocsis Balázs és 

felesége által üzemeltetett lángososnál mindenki kedvére fogyaszthatott a hagyományos és az 

újra gondolt lángosokból. 

Az Őr – Nyék Hagyományőrző Alapítvány támogatásával a hét további programjait a 

hagyományőrzés jegyében szerveztük: rendhagyó történelem óra, népi motívumokkal díszített 

kavics – készítés, élményfestés. Ezen a héten sem maradhatott ki a jól megérdemelt fürdőzés. 

A hagyományőrzés szellemében kirándulást tettünk a rábahídvégi Csodaszarvas 

Tájparkban. További megvalósult prevenciós programunk a Húsvétváró foglalkozás, a 

Karácsonyi kézműves foglalkozás illetve egy módszertani tanulás, melyek az intézményben 

kerültek megszervezésre.  

 

 

Feladatok, elképzelések:  



 

Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív 

munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ 

munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan 

figyelemmel kísérjük, szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon részt 

veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk.  

 

Tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy a megváltozott társadalmi körülmények, és 

egyéb tényezők következtében egyre több problémás egyénnel, gyermekkel, családdal 

találkozunk, az oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer 

működtetése kiemelkedő, az óvodai és iskolai szociális segítők jelenléte, elsődleges 

prevenciót eredményez. A szociális diagnózis hozzásegíti a klienst, illetve a segítőt, hogy 

egy átfogó értékelést kapjon arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szükséglet 

kielégítésére szolgáló feladatok, mellyel az egyén élethelyzete javítható. A 2020-as évben 

kerül elkészítésre a szociális térkép, a lakosság (demográfia, jövedelmi helyzet, anyagi 

körülmények, gazdasági aktívitás, kulturális tőke, egészségügyi állapot, devianciák, 

lakásviszonyok, kapcsolati hálók), helyzetét, problémáit fogalmazza meg.  

 

Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2020- évben is törekszik a gyermekek, az 

egyének, a családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján, a szociális munka 

és a mentálhigiéné módszerével végezni munkánkat. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. 02. 03. 

                 

Tisztelettel: ____________________________ 

                      Uhor Anita  

                         intézményvezető                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum pályázati kérelme 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt „Települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat. A könyvtár nyilvános 

szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy fiókkönyvtárában – elhelyezett új bútorok, 

kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak a pályázók 

körénél megjelölt intézmények, amelyek 2018-2019-ben jelentős könyvtárépület- vagy 

nyilvános könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2020-ban ilyen 

fejlesztésük folyamatban van, és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és 

elhelyezése megtörténik 2021. október 31-ig.  

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. szeptember 1. – 2021. október 31. 

Benyújtási határidő: 2020. október 30. 

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 3 800 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.  

Önerő: 10%  

 

A Hivatallal előzetesen egyeztetettek alapján a Könyvtár is pályázna (lásd: 1. sz. mellékletben 

részletesebben) a fent ismertetett pályázati konstrukció keretében: a felnőtt részlegben 

kiszolgálópult, valamint az olvasótermi asztalok cseréje történne meg. Irodaszerek tárolására 

alkalmas szekrényeket is vásárolnának, a gyermekrészlegben egységesítenék a 

könyvespolcokat, ugyanitt bővítenék olvasótermi asztalokat és székeket, továbbá informatikai 

eszközöket is szereznének be.  



 

 

Ezek alapján a projekt tervezett összköltsége: 4.236.500,- Ft - ebből a támogatás összege: 

3.800.000,- Ft, az önrész pedig 436.500,- Ft, amit az intézmény jövő évi költségvetésében 

kell biztosítani. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A könyvtári bútorzat mára több helyen elavult, megrongálódott. Szükségessé vált új 

kölcsönző pult és a mai igényeknek megfelelő olvasóasztalok és tároló bútorok 

beszerzése. A gyermekkönyvtár szolgáltatási terei közül a kölcsönző pult és néhány 

olvasóasztal cseréjére sor került az elmúlt év pénzmaradványának terhére, azonban a 

bútorcsere folytatására csak jelen pályázati forrásból lesz lehetőség. A meglévő 

információs infrastruktúra biztonságos működtetéséhez új Rack szekrényre, új digitális 

adattároló NAS-ra is szükség van, hogy a megnövekedett digitális adatmennyiséget 

tárolni és szolgáltatni tudják. A beszerzésekhez most pályázati lehetőség áll 

rendelkezésre, mindössze 10% önrész biztosítása mellett. 

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

feltételek?  

A megvalósításhoz szükséges saját forrás fedezetét az intézmény jövő évi 

költségvetésében kellene biztosítani. A döntés végrehajtásához szükséges egyéb 

feltételeket az intézmény biztosítani tudja.  

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A fent felsorolt berendezési eszközöket Önkormányzatnak vagy az intézmények kell 

majd a közeljövőben megvalósítani saját forrásból. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal és támogatja, hogy 

a Móra Ferenc Város Könyvtár és Múzeum az előterjesztésben meghatározottak szerint 

pályázatot nyújtson be az a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt 

„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című kiírásra. 



 

Sikeres elbírálás esetén biztosítja az ehhez szükséges legfeljebb 436.500,- Ft önerőt a pályázó 

Móra Ferenc Városi Könyvtár számára az intézmény 2021. évi költségvetésében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

     Horváth Tiborné m.igazgató 

 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. sz. melléklet 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/380-113 

E-mail: horvath.tiborne@mfvk.hu 

 

 

Tárgy: Kérelem az NKA pályázaton való részvétel iránt 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részt kíván venni a települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése c., a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjteményi Kollégiuma nyílt pályázatán. 

 

Kódszám: 204105/324 

 

A pályázat beadására a könyvtárnak önállóan van lehetősége, mivel nyilvános könyvtári 

jegyzéken szereplő közkönyvtárnak minősül intézményünk. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. 



 

 

Megpályázható tevékenységek: 

- a könyvtár nyilvános szolgáltatásai tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő 

berendezések beszerzése 

- infokommunikációs eszközök beszerzése, melyre az igényelt támogatás összegének 

legfeljebb 15%-a fordítható 

 

A pályázati projekt ütemezése: 

 

Beadási határidő: 2020. október 31. 

Tervezett megvalósítás: 2020. szeptember 1. – 2021. október 31. 

 

A támogatás összege: 

 

A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: 3.800.000 Ft 

A pályázat bruttó elszámolású, a támogatás 90 %-os intenzitású. 

A pályázat tervezett összköltsége: 4.236.500 Ft 

Ebből támogatás: 3.800 000 Ft 

Önrész: 436.500 Ft 

 

A pályázati projekt tervezett elemei: 

 

1. A felnőtt részlegben a kiszolgálópult illetve azok kellékei valamint az olvasótermi 

asztalok kicserélése aktuálissá vált, mert a könyvtári munkának és olvasói igényeknek 

már nem felelnek meg a régi berendezések. 

2. A zsúfolt, tűzvédelmi szempontból sem megfelelő raktárban tárolt irodaszerek  

tárolására alkalmas szekrények vásárlása 

3. A gyermekrészlegben a kölcsönzési szolgáltató hely felújítása második lépéseként 

szükségessé vált a könyvespocok egységesítése, valamint az olvasótermi asztalok és 

székek számának bővítése az igényeknek megfelelően.  

4. Egyéb, az olvasók kényelmét szolgáló ülő alkalmatosságok beszerzése 

5. Informatikai eszközök beszerzése. Rack szekrény és ennek üzemeltetéséhez egy 

megbízható szünetmentes tápegység. Digitális adatot, képet, biztonsági mentéseket 

tároló NAS és a hozzá való merevlemez. 

 
A pályázat benyújtásához az alábbi fenntartói nyilatkozat szükséges: 

 

A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt 10 %-os saját forrás, azaz 421.300 Ft önrész 

biztosításáról a 2021-es költségvetésben beruházásként. 

 

A pályázaton való indulás indoklása: 
 

1. A korábbi években megtörtént a felnőtt részleg és az internet terem felújítása (álmennyezet, 

ledes világítás kiépítése, a villamos hálózat teljes felújítása), a könyvtári bútorzat azonban mára 

már elavult, a sok költözés által kicsit megrongálódott. Szükségessé vált új kölcsönzőpult és a 

mai igényeknek megfelelő olvasóasztalok és tároló bútorok beszerzése. 

2. A gyermekkönyvtár szolgáltatási terei közül a kölcsönzőpult és néhány olvasóasztal cseréjére 

sor került az elmúlt év pénzmaradványának terhére, azonban a bútorcsere folytatására csak jelen 

pályázati forrásból lesz lehetőség. 



 

3. A meglévő információs infrastruktúra biztonságos működtetéséhez új Rack szekrényre, új 

digitális adattároló NAS-ra is szükségünk van, hogy a megnövekedett digitális adatmennyiséget 

tárolni és szolgáltatni tudjuk. 

 

A pályázati program megvalósítására – a döntés után – feltehetőleg 2021-ben kerül sor. A 

pályázat befejezésének határideje: 2021. október 31. 

 

Szentgotthárd, 2020. október 12. 

 

                                                             

                                                                                              Támogatásukban bízva, tisztelettel: 

  

 

                                                                                                                 Horváth Tiborné 

                                                                                                                 könyvtárigazgató 

 

  

 

 

 

 

Tárgy: Önerő biztosítása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület nyertes 

Leader pályázatához. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület – Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyetértésével 

és támogatásával – pályázatot nyújtott be a LEADER „Élhető vidékért – Települések közösségi 

célú fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú pályázati konstrukcióban a 

szentgotthárdi színház alsó szinten lévő öltözőinek és hozzá tartozó szociális blokkjainak 

a felújítására, valamint az elavult színházi hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére. 

A benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás már 

folyamatban van, várhatóan már 2021 januárjában befejeződik.  

 

Az Önkormányzat a 99/2019. számú képviselő-testületi határozatában vállalta a projekt 

előfinanszírozását és biztosította a pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb 1.250.000,- Ft 

értékig. A 2019 augusztusában benyújtott támogatási kérelemben az Egyesület 4.949.227,- Ft 

támogatásra pályázott. Mivel a támogatási intenzitás 75 %-os, így az önerő mértéke 1.237.307,- 

Ft lett volna, mely önerőt az említett képviselő-testületi határozat tartalmazott. 

 



 

A 2020. június 20-án érkezett Támogatói Okiratban a támogató döntése alapján a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően 4.525.321,- Ft, azaz 

négymillió-ötszázhuszonötezer-háromszázhuszonegy forint összegű vissza nem térítendő 

támogatásra vált jogosulttá. Mivel a támogatás összege csökkent, így a projekt önereje 

értelemszerűen nőtt. A projekt költségvetése a támogató döntése alapján a következőképp 

alakult: 

 

A projekt teljes költsége összesen (Ft): 6.346.702 

Támogatás összege (Ft): 4.525.321 

Önerő (Ft): 1.715.712 

A projekt nem elszámolható költsége (Ft): 105.669 

 

A fentieknek megfelelően Önkormányzatunknak a korábbi legfeljebb 1.250.000,- Ft önerő 

helyett mindösszesen 1.821.381,- (önerő + nem elszámolható költség) saját forrást kell 

biztosítania a megvalósításhoz. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A színház alsó művész öltözőinek állapota mielőbbi beavatkozást igényel, illetve a 

hangtechnikai fejlesztés is jó ideje megoldásra váró feladat. Az épület az 

Önkormányzatának tulajdona, tehát önkormányzati vagyon értékmegőrzésére kerül sor. 

Ezen fejlesztéseket részben most meg lehet valósítani, ehhez 4,5 M Ft pályázati támogatás 

rendelkezésre áll, az elbírálás során azonban – a benyújtottakhoz képest – változott a 

támogatás összege, több önerőt kell biztosítani a megvalósításhoz.  

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

feltételek?  

Az Egyesületnél az önrész nem áll rendelkezésre. A megvalósításhoz szükséges saját 

forrás kiegészítése (illetve az előfinanszírozáshoz szükséges költség fedezetét) az 

Önkormányzat idei költségvetési tartaléka és a jövő évi költségvetése terhére biztosítható. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az öltözők és a hozzájuk tartozó szociális blokkok felújítását és a hangtechnikai eszközök 

beszerzését a tulajdonos Önkormányzatnak vagy az üzemeltető Egyesületnek kell majd a 

közeljövőben megvalósítani saját forrásból. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

A projekt megvalósítását a Hivatal segíti, a finanszírozás bonyolítására pedig 

megállapodást kötöttünk a PKKE-vel. 

 



 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület által az „Élhető Vidékért - Települések közösségi célú fejlesztése”, VP6-19.2.1.-68-

3-17 kódszámú projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges mindösszesen 

1.821.381,- Ft saját forrást a 2020. évi költségvetési tartalék és a 2021. évi költségvetés 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

Tárgy: Máriaújfalui Sportegyesület kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt időszakban a Máriaújfalui Sportegyesület elnyert TAO támogatáshoz való önrész 

biztosításáért kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez. Akkor az előterjesztés a bizottsági 

ülésen történt tárgyalást követően a Képviselő – testület elé már nem került, azt az előterjesztő 

visszavonta.   

A Máriaújfalui Sportegyesület elnöke most ismét egy módosított, új elemet is tartalmazó 

kérelemmel és egy kiegészítéssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (1. számú melléklet). 

 

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 ezt az összeget 



 

saját erőből nem tudja fedezni, ezért is kéri az Önkormányzat segítségét. Az egyesület TAO 

programja és jóváhagyott határozata a külön 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 kérelem szerint a busz gazdaságos működtetése egyszerűbben 

biztosítható, mint egy nagyobb létszámú utasok szállítására alkalmas busz esetén. 

 

Az Egyesület tájékoztatása alapján a költségvetésükben a legnagyobb tételt az utazási 

költségek jelentik. Jelenleg a személyszállítást végző vállalkozás szolgálatait veszik igénybe. 

A kérelemben olvasható, hogy a mikrobusz beszerzése jelentősen megkönnyítené a csapatok 

versenyre történő utaztatását, egyben gazdaságosabban tudják megoldani a tornákon, 

versenyeken való részvételt.  

A múltkori kérelem nagyjából ugyanezeket már tartalmazta. Ami újdonság most, az a 

következő:  

 

Az Egyesület az Önkormányzat segítségét kéri, a kisbuszt ugyanis már megrendelte. Az önerő 

biztosítására rövid lejáratú hitelt szeretnének felvenni, amelynek visszafizetési határideje: 

2021. március 31. lenne. Az Egyesület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt felszámítandó 

kamatot saját forrásból kifizeti, a kérelem szerint a hitel elbírálásához azonban szükség lenne 

egy megerősítésre is ehhez - Önkormányzatunknak határozatában nyilatkoznia kellene arról, 

hogy:  

"Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében az Egyesület számára 

eszközvásárlás jogcímén, kamatok nélkül, az Egyesület által a Savaria Takarékbanknál az 

önerő biztosítására felvett, támogatást megelőlegező hitel visszafizetésére, 3.963.000, Ft vissza 

nem térítendő támogatást biztosít." 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 18 személyes busszal rendelkezik, amelyet mindenkor 

rendelkezésére tud bocsátani a Szentgotthárdon kézilabdázó szentgotthárdi egyesületeknek. 

Emellett nem látja értelmét egy 8+1 fős kisbusz beszerzésének, hiszen az nem oldja meg az 

utazási problémákat mivel egy csapatnyi kézilabdázó és az edző illetve gyermekek esetén a 

kísérőjük nem fér fel egy ekkora járműre. Ezzel tehát a felvetett problémát – az utazási 

nehézségek megszüntetését nem oldja meg a szakosztály.  

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

ot tudott adni sporttámogatásra, ebből eddig 250.000,- Ft támogatást biztosított a 

Máriaújfalui Sportegyesületnek.  

A legnagyobb probléma a 2020. évi költségvetés veszélyhelyzet miatt jelentősen leromlott 

állapota amiben a város összes egyesületének összes TAO-hoz kapcsolódó önrész – igényét 

elutasítottuk. A 2021. évi költségvetésnek viszont  még a sarokszámait sem látjuk jelenleg. Nem 

látjuk, csak sejtjük, hogy azok sokkal rosszabbak lesznek a 2020. évinél. Akkor viszont a 

legelső költségelemek között lesznek a TAO-önrész biztosítások amelyeket nem fogunk tudni 

megtervezni. Ehhez képest azt, hogy konkrét banki hitelhez ígérünk önkormányzati TAO- 

önrész - támogatást olyan formában, hogy annak még a visszafizetési határideje – 2021. március 



 

31. – is megvan – teljességgel lehetetlen. Jogi tartalmát nézve ez a konstrukció a 

kezességvállaláshoz áll a legközelebb hiszen ha már megígérjük sőt le is írjuk, akkor ezt akár 

jogi úton is behajthatják tőlünk. . Sajnos nem látjuk azt a megállapodást amit önkormányzati 

pozitív döntés esetén alá kell majd írni talán még a bankkal is (nem mellesleg ha egy ügy 

valóban abban a stádiumban van amit a kérelem sejtet, akkor a legfontosabb minimum az volna 

ha láthatjuk, hogy mit kell majd vállalnunk, mit kell aláírnunk ha az önrészt mégis 

megígérnénk. Mert hogy a testületi határozat bemutatása nem elégséges, az egészen biztos.) A 

visszafizetés időpontjára is felhívnánk a figyelmet: szerencsétlen esetben még költségvetésünk 

is éppen csak hogy lesz egy nehéz év esetén – de hogy abból mindjárt majd egy egyesület TAO-

önrészét fizessük ki először, az egészen biztosan lehetetlen  

 

Ettől függetlenül is érdemes néhány pillantást vetni a kérelmező egyesület szakosztályára.  

 

A Máriaújfalui Sportegyesület a labdarúgó csapat mellett a 2015/2016-os évadtól kezdve 

kézilabda szakosztályt is versenyeztet felnőtt, valamint utánpótlás bajnokságokban. A 

kézilabda szakosztály szponzori- és 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) neveztek. 

 

 

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, önállóan már nem versenyeztet felnőtt és ifjúsági csapatot, 

ők a Szombathelyi ESE-be igazoltak, tehát nem helyi egyesület keretében sportolnak. 

 

Az MKSZ az Egyesület számára az újabb, 2020-2021-es TAO programban (lásd: 3. számú 

melléklet) 20.490.812 Ft-ot biztosított: 

 

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 

 

A magas utazási költségekkel összefüggésben nagy meglepetésünkre a jelenlegi kérelmükben 

azt írják, hogy „helyi csarnokfelület hiányában kénytelenek vagyunk hetente 2-szer 

Szombathelyre utazni edzéslehetőség” igénybevétele miatt.”  

Városunkban eddig is adott volt a csarnokbeli edzés lehetősége, emiatt nem kellett a 

megyeszékhelyre utazni. Ez a mondat azért igazságtalan, mert a két rendelkezésünk alatti 

sportcsarnokban mindig előnyt élveznek a szentgotthárdi sportolók. Addig másnak nem adunk 

ki csarnokot, amíg a helyi csapatok edzéseit nem sikerült fixálni. Soha egyetlen szóval nem 

mondta a MUSE illetékese, hogy „volna itt még egy-két csapat, akiknek hely és időpont kellene 

– ha nincs, akkor megyünk Szombathelyre”. Ehhez képest most legutóbb ezt a levelet küldte a 

sportcsarnok igénybevétele tárgyában: 

 

„Szia Tofi! A nyári időpontban szerintem találunk helyeket, viszont szeptembertől az alábbi 

időpontokhoz ragaszkodunk.  

Hétfő 15.00-16.30, Kedd:16.30-18.00, Szerda:15.00-16.30, Csütörtökön :17.30-19.00, Péntek 

:15.00-16.30 Üdvözlettel Ernst Attila”  

És a kérésüknek eleget tettünk – ha más időpontokat is kérnek, nyilvánvalóan annak is. A 

Szombathelyre buszozásnak  valószínűleg más az oka. A közeli  jövőben azonban már ilyen 

okból sem kell a megyeszékhelyre járni kézilabdázni, hiszen még tovább bővül a helyi 

csarnokfelület mivel a szentgotthárdi kézilabdacsarnok befejező munkálatai már javában 

zajlanak, minden adott lesz a továbbiakban is a helyi edzések megtartására. 

 

  

Minden esetre jó lenne azt is látni, hogy pontosan milyen utazások teszik ki a levelük szerinti 

legnagyobb költségtételt.  

 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 



 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui 

Sportegyesület 2020. évi TAO támogatásához kapcsolódó egyesületi hitelfelvételhez az 

egyelőre nem is ismert 2021. évi önkormányzati  költségvetés terhére nem áll 

módjában támogatási kötelezettséget vállalni.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

    

 

Szentgotthárd, 2020. október 20. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

1.számú melléklet 

 

 

 

  



 

 



 

3. számú melléklet 

 

 

  



 

  



 

 

Tárgy: Új adó bevezetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020.10.28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztés egy újabb adónem bevezetésének lehetőségét mutatja be. A 2020.évi 

költségvetés előterjesztésében már ismertetésre kerültek ezek az alternatívák, akkor a tisztelt 

Képviselő-testület nem élt az adórendelet módosításával, új helyi adó bevezetésével. 

 

A 2020. évben jelentkező vírushelyzet több oldalról is hatással van az önkormányzati 

bevételekre.  

Az idei évben beszedett gépjárműadó már nem illeti meg az önkormányzatokat, és a 2021.évi 

költségvetésnek sem lesz része, továbbá törvényjavaslat van rá, hogy január 1-jétől a 

gépjárművel kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. 

A fő bevételi forrást jelentő iparűzési adó tekintetében is nehéz megítélni a 2021.évi teljesülést, 

hiszen több vállalkozásnak kellett kényszerleállást elrendelnie, és az is bizonytalan, hogy a 

második hullám milyen gazdasági hatásokat eredményez. 

Az önkormányzat saját bevételeinek legnagyobb részét a helyi adók képezik, ezt követi az 

ingatlan bérbeadásból, valamint értékesítésből származó jövedelem. 

 

 

Ebben a helyzetben egy újabb adónem bevezetésének lehetősége mindenképpen  

megfontolandó. Szóba jöhet helyi adó és települési adó is. Az előbbieket a helyi adókról szóló 

törvény tartalmazza, és csak a törvényben meghatározott adók lehetnek helyi adók. Települési 

adó esetén viszont nem határozza meg törvény a lehetséges települési adót, minden 

önkormányzat „fantáziájára van bízva”, mit adóztat meg.  

A már bevezetett helyi adók fajátja / mértéke  

• Helyi iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál 2%, ami törvény maximum. 

• A telekadó 2019. évben az NGM által kibocsátott adómaximumok alapján 

354,8459 Ft/m2 lehet. Önkormányzatunknál ez 200Ft/m2, illetve 2Ft/m2.  

• Idegenforgalmi adó mértéke a tartózkodási idő után jelenleg 500 Ft, a maximum mérték 

532,2 Ft/vendégéjszaka. 

 

Az alábbiakban látható, hogy nagyságrendileg mekkora bevétel képezhető így, illetve 

szerepelnek mentességre, kedvezményre javaslatok. 

Új adó bevezetése esetén a kommunális adó és az építményadó jöhet szóba, mint helyi adó  

ezért részletesebben most ezeket mutatjuk be. A legegyszerűbben beszedhető adó a helyi 

kommunális adó – leginkább ebben érdemes gondolkodni.  

 



 

1. lehetőség: kommunális adó 

 

Az építmény és telektulajdonosok helyi adója a kommunális adó. A kommunális adót a 

helyi adókról szóló jogszabály fekteti le. A helyi adók, így a kommunális adó célja is az, hogy 

az önkormányzat gazdálkodását megalapozza és az önálló működését elősegítse. 

 

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi 

területén a naptári év első napján építmény, vagy telek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás 

bérleti jogával rendelkezik.  

 

A magánszemélyek kommunális adójának alanyára, kötelezettjére a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 24.§ - 25.§-ában foglaltak az irányadók. Ugyanezen törvény 7.§-ának a) pontja 

értelmében az adóalany egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében csak 

egyféle - az önkormányzat döntése szerint - adó fizetésére kötelezhető. 

A kommunális adó mértékének van felső határa is, amit lakásbérletenként, illetve 

tulajdononként vesznek számításba, és évente maximum 30.161,9 Ft/adótárgy lehet. Az adót 

fel is lehet függeszteni, de csak a feltételek megléte esetén. Főszabály szerint a lakás tulajdonosa 

illetve a bérleti joggal rendelkező fogja megfizetni az adót.  Ennek ellenére, ha az építmény az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni joggal terhelt, úgy az adó alanya a vagyonértékű 

jog jogosultja lesz. Szentgotthárdon 3.507 db lakás, illetve lakóház van, melyből 

hozzávetőlegesen 80%1, azaz 2.805 db lakáscélú ingatlan áll magánszemélyek tulajdonában.  

 

Számítások: 

• ha az adómérték 20.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 56.100.000 Ft 

• ha az adómérték 15.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében: 42.075.000 Ft 

• ha az adómérték 12.000 Ft/adótárgy/év lakáscélú ingatlan esetében:  33.660.000 Ft 

 

 

Megjegyzendő továbbá, hogy amennyiben a Képviselő-testület a kommunális adó 

bevezetéséről dönt egyidejűleg lehetősége nyílik arra is, hogy a rendelet meghozatala során 

adókedvezményeket, illetve mentességeket is megfogalmazzon.  A következőkben bemutatott 

példálózó jellegű adókedvezmény illetve adómentességi javaslatok a környező települések 

adórendeleteiből kerültek kiválogatásra. 

 

Mentes az adófizetési kötelezettség alól:  

• a Htv. 12.§-ában meghatározott adóalany nem lakás céljára szolgáló -kivéve az üdülő- 

építményei 

• a Htv 18.§-ában meghatározott adóalany telke 

• a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények 

céljára szolgáló helyiségek,  

 
1 A megadott 80 %, egy becsült százalék, melynek pontos meghatározására a rendelkezésünkre álló adatállomány 

adatbázissá alakítása szükséges. 



 

• az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlan  

• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) 

bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének 150 %-át el nem erő 

jövedelmű magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgy 

• a 3 vagy több 18 éven aluli személyt eltartó, és a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj 

legkevesebb összegének kétszeresét el nem érő egy főre jutó jövedelmű család 

lakóhelyéül szolgáló adótárgy, 

• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) 

bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének kétszeresét el nem érő 

jövedelmű és egyedül élő és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött 

magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgy 

• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) 

bekezdés b) és e) pontjai szerint saját jogú öregségi nyugdíjban vagy özvegyi 

nyugdíjban részesülő személy, valamint az, aki a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, amennyiben 

más rendszeres keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkezik 

A mentességek meghatározása egy lehetőség. 

 

Adókedvezmények  

Az egyébként fizetendő adó 50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző év végéig a 70 életévét 

betöltötte és nincs vele együtt élő vagy eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, továbbá 

havi jövedelme a mindenkori legkisebb nyugdíj 200 %-át nem haladja meg, és ezeket a 

körülményeket az önkormányzat jegyzője (adóhatóság) előtt megfelelően igazolja. 

 

Az Előterjesztés 1. számú mellékletében  néhány önkormányzat adórendelete alapján 

bemutatunk  kommunális adóknál alkalmazott megoldásokat.  

 

2. lehetőség: Építményadó 

 

A magánszemélyek kommunális adója helyett illetve mellett a Képviselő-testületnek lehetősége 

van nemcsak a magánszemélyek, hanem a nem magánszemélyek tulajdonában álló 

építményekre (lakás, és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészekre) is adót kivetni, 

melyre az építményadó bevezetése nyújt lehetőséget. Az építményadó alanya az, aki a naptári 

év első napján az építmény tulajdonosa, így ezen adónem legszámottevőbb előnye, hogy az adó 

fizetési kötelezettség nem korlátozódik kizárólag a magánszemélyekre. Az építményadó alapja 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 15. §-a értelmében az építmény m2 –ben számított 

hasznos alapterülete avagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Az építményadó mértékének 

felső határa évente maximum 1.951,65 Ft/m2 lehet. 



 

Arra való tekintettel, hogy Szentgotthárd illetékességi területén magán és nem magánszemélyek 

tulajdonában 3.507 db lakáscélú ingatlan található, melyből megközelíthetőleg 10 %2 a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdona, a bevételek következőképpen alakulnak. 

3.156 db lakáscélú ingatlan figyelembevételével 

• ha az adómérték 20.000 Ft/adótárgy/év: 63.120.000 Ft 

• ha az adómérték 15.000 Ft/adótárgy/év: 47.430.000 Ft 

• ha az adómérték 12.000 Ft/adótárgy/év: 37.872.000 Ft 

 

A Htv. a fent bemutatott adónemek (kommunális és építményadó) együttes alkalmazását is 

lehetővé teszi. Ennek keretében a Képviselő-testületnek lehetősége nyílik akár arra is, hogy a 

magánszemélyek tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokat egy kedvező, alacsonyabb 

összegű magánszemélyek kommunális adójával illetve a nem magánszemélyek 

tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanokat egy magasabb összegű 

építményadóval kombinálva terhelje, mely módszer nemcsak lehetővé teszi az önkormányzat 

adóbevételeinek növekedését, de sokkal jobban illeszkedik a lakosság és a nem 

magánszemélyek fizetési képességéhez is.  

 

Nyilvánvalóan a döntés meghozatalához a bemutatott adónemek részletesebb ismertetése 

nélkülözhetetlen, azonban egy pontos, pénzügyileg kifogástalan előterjesztéshez elsősorban 

szükséges lenne annak meghatározása, hogy mely adónem kerüljön szakmailag hiánytalanul 

kidolgozásra.  

Ilyen irányú döntés esetén annak van realitása, hogy a Testület akaratának ismeretében a 

következő testületi ülésre terjesztjük elő a kidolgozott rendelettervezeteket.  

 

A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv 42/B. § rendelkezik a bevezetett helyi adók és települési 

adók tájékoztatási szabályairól. 

(1) „A jegyző, főjegyző az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása 

hatálybalépését megelőző hónap ötödik napjáig - a kincstár elektronikus rendszerén 

keresztül - adatot szolgáltat a kincstár számára:” 

 

Amennyiben a Képviselő – testület támogatja az adórendelet módosítását, javaslatokkal segíti 

annak kidolgozását, az új adónem hatálybalépése 2021. január 1-jével megvalósulhat. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért   

a) a magánszemélyek kommunális adója bevezetésével 

b) az építményadó bevezetésével 

c) a magánszemélyek kommunális adója, és az építményadó bevezetésével 

az adó mértékét ............................Ft-ban határozza meg. 

 

 
2 A megadott 10 %, egy becsült összeg, melynek pontos meghatározására a rendelkezésünkre álló adatállomány 

adatbázissá alakítása szükséges. 



 

Határidő: a rendelettervezet előkészítésére 2020. novemberi rendes testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor Polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  

                 Kovács Ágnes Pénzügyi Vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. október 20. 

         Huszár Gábor  

                               polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

Kommunális adóknál alkalmazott megoldások néhány településen 

 

Sopron: 

Kommunális adó összege: 

• 36 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 5000 Ft 

• 37 m2 - 60 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 10 000 Ft 

• 61 m2 - 100 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 17 000 Ft 

Mentesség: 

•  időskorúak járadékában, 

•  akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) 

bekezdés b) és e) pontjai szerint saját jogú öregségi nyugdíjban vagy özvegyi 

nyugdíjban részesülő személy, valamint az, aki a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, amennyiben 

más rendszeres keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon, vagy bérlemény esetében 

egyetlen lakás után sem vehető igénybe. 

 

Csákvár 

Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában 

meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 

Kommunális adó adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft. 

Mentesség: 

• a 3 vagy több 18 éven aluli személyt eltartó, és a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj 

legkevesebb összegének négyszeresétel nem érő egy főre jutó jövedelmű család 

lakóhelyéül szolgáló adótárgy, 

•  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (3) 

bekezdés szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének négyszeresét el nem 

érő jövedelmű és egyedül élő és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött 

magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgya, 

• az az épület, amely építményadó fizetésére kötelezett, 

• a telek. 

 

Csörötnek 

Kommunális adó 10.000,-Ft 

Adókedvezmények:  

• 40% életvitelszerűen ott lakik 



 

• 60% életvitelszerűen  ott lakik és egyedül él 

 

Magyarlak 

Kommunális adó 10.000,-Ft 

Mentesség: 

• nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész 

• Htv. 13.§-a szerinti adótárgy( szükséglakás, egészségügyi ellátásra szolgáló építmény, 

istálló stb.) 

• Telek 

Adókedvezmények:  

• 30% bejelentett lakóhely 

• 65% bejelentett lakóhely, lakásban egyedül él 

Őriszentpéter 

Kommunális adó 20.000,-Ft 

Mentességek:  

• Lakással azonos hrsz.-en nyilvántartott minden nem lakás céljára szolgáló helység 

• a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények 

céljára szolgáló helyiség 

• 65 év feletti, egyedülálló, életvitelszerűen ott élő adóalany 

 

Adókedvezmények: 

• Állandó lakás céljára szolgáló, életvitelszerűen lakott lakás az adó 70 

%-a vonatkozóan(6.000,- jön ki) 

• tűzoltóság tagja 85% 

 

Kőszeg 

Kommunális adó 12.000,-Ft (építmény adó is van) 

Adótárgy: lakás, gépjárműtároló, INY. szerinti garázs, 7.500,- Ft 

Mentességek: 

• építmény vagy telek adót fizet 

• akinek egy főre eső jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át nem 

haladja meg. 

• tárgyévet megelőzően 6 hónapig aktív tűzoltó 

Adókedvezmények: 

• 50% ha tárgyévet megelőzően 70 életévét betöltötte, és nincs vele együttélő vagy 

eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, továbbá havi jövedelme a mindenkori 

legkisebb nyugdíj 200 %-át nem haladja meg, és ezeket a körülményeket az 

önkormányzat jegyzője (adóhatóság) előtt megfelelően igazolja. 

• 50 % ha a tárgyévet megelőzően 6 hónapig polgárőri szolgálat 

 

Alsószölnök/Felsőszölnök: 

 

Kommunális adó 4.000,-Ft 



 

Mentességek:  

• Htv. 13.§-a szerinti adótárgy (szükséglakás, egészségügyi ellátásra szolgáló építmény, 

istálló stb.) 

• Telek 

Adókedvezmények: 

• 50% ha az adózó vagy a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs betöltötte a 70. 

életévét 

• a saját háztartásában három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: 2021. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2018.02.19-én 5 éves határozott időtartamú szerződést  kötött közétkeztetésre Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a JustFood Kft. A szerződés II.sz mellékletében foglalt 

nyersanyagköltséget az önkormányzat jogosult megállapítani a Vállalkozó javaslatát 

figyelembe véve. A 201/2019 sz. határozatban a Képviselő-testület döntött a 2020.01.01. - 

2020.12.31. közötti időszakra vonatkozóan alkalmazandó nyersanyagnorma mértékéről, 8,5%-

os nyersanyagnorma emelés került elfogadásra. 

A nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást 

végző JustFood Kft 2021. évre a mellékletekben csatolt nyersanyagnorma igénnyel fordult az 

Önkormányzat felé, melyben 10%-os nyersanyagnorma emelést javasol, mivel a 

közétkeztetésben leginkább használt alapvető élelmiszerek ára nagy mértékben emelkedett az 

elmúlt egy évben. 

A sajtóban, politikusi nyilatkozatokban sokszor hivatkozott alacsony inflációt a statisztikai 

hivatalnak a szolgáltató levelében olvasható élelmiszer-ár adatai nem támasztják alá, de 

ugyanezt érzi mindenki a saját pénztárcáján is ha élelmiszert vásárol a boltban – így a 

szolgáltató kérelme reálisnak is tekinthető. Az emelés majd természetesen a fizetendő térítési 

díjakban is megjelenik ami szokott elégedetlenséget kiváltani a szolgáltatást igénybe vevők 

között. Ugyanakkor azt is be kell látni amit a szolgáltatók szoktak mondani: minőségi 

étkeztetést csak akkor tudnak csinálni, ha a szolgáltatás árát a térítési díjakban megfizetik. 

Vagyis ahhoz, hogy a gyermekeink illetve  az étkeztetést idénybe vevő más szentgotthárdi 

polgárok megfelelő közétkeztetésben részesülhessenek, célszerű elgondolkodni azon, hogy 

teljesítsük a kérelmező kérését. Természetesen a kértnél kisebb emelés is lehetséges sőt az is, 

hogy egyáltalán nem emelünk. Ennek következményei viszont a fent említettek szerint hamar 

jelentkezni fognak. 

A nyersanyagnorma emelése hatással van a rezsiköltség mértékére is, mivel a rezsiköltség a 

nyersanyagnorma 85%-a. /nyersanyagnorma + nyersanyagnorma x rezsikulcs 85% = nettó 

eladási ár/ 



 

Tekintettel arra, hogy a Városi Gondozási Központ fenntartója a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás, ezért ezen intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács dönt. a 

kérdésben, az önkormányzat javaslattételi joggal rendelkezik. A gyermekétkeztetés mint 

önkormányzati feladat vonatkozásában a Testület rendelkezik döntési jogkörrel. 

Javasoljuk a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat  

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. január 1. és 2021. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában .............%-os 

mértékű nyersanyagnorma emelést határoz meg. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a fenntartása alá 

tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben az élelmezési 

nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

MELLÉKLET:  

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

mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html  

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html


 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

 

1. Kiegészítő költségvetési támogatások 

Bérkompenzáció 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    163.784 Ft 

Szociális ágazati pótlék 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 2.839.597 Ft 

Pótigény 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.     568.200 Ft 

Lemondás 

Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.            -4.758.209 Ft 

Kulturális pótlék 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.    263.062 Ft 

 

Bölcsödei Kiegészítő támogatás 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám 2.578.380 Ft 

 

Kiegészítő támogatás           21.518.425 Ft 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        33.094 Ft 

Települési önkorm. egyes köznev feladat tám. 10.218.355 Ft 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.    6.997.340 Ft 

Települési önkorm.kultúrálisfel.támog.   2.563.316 Ft 

 

Fedezete: 

Tartalék         23.173.239 Ft 

 

 



 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./Móra F. Városi Könyvtár    

Könyvtár Beruházás  150.039 Ft 

Fedezete 

Múzeum Beruházás -150.039 Ft 

 

 

B./ Rendelőintézet   

Fogorvosi alapellátás / dologi kiadás../  1.000.000 Ft 

Fogorvosi alapellátás / beruházás /     500.000 Ft 

Fedezete: Működési c. támog. áhn.belül TB alapból 1.500.000 Ft 

 

Átcsoportosítás 

Járóbetegek gyógyító szakellátása /Beruházás/     400.000 Ft 

Járóbetegek gyógyító szakellátása /dologi kiadás /   -400.000 Ft 

 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás /beruházás/      54.980 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás / dologi kiadás. /     -54.980 Ft 

 

 

C/ Önkormányzat  

Művésztelep 1.000.000 Ft 

Ebből: Dologi kiadás 468.904 Ft 

           Egyéb működési kiadás  531.096 Ft 

Fedezete: 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból /Emberi Erőforrás Min./1.000.000 Ft 

 

 

Művésztelep / 71./2020. Képviselő testület határozat/ 

Egyéb működési kiadás    400.000 Ft 

Fedezete: 

Tartalék   -400.000 Ft 

 

 

Versenysport-tevékenység és tám. / Egyéb működési kiadás/ 2.000.000 Ft 

Fedezete: 

Tartalék            -2.000.000 Ft 

 

 

Önkormányzat feladat ellátást szolg fejlesztés /Hivatal épület ablakai/ (Felhalmozási kiadás)

 17.059.396 Ft 

Fedezete: 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból /Belügy Min./ 17.059.396 Ft 

 



 

 

Vis Maior /dologi kiadás/ 3.984.455 Ft 

Tartalék 4.621.464 Ft 

Fedezete 

Működési támogatás áhn belül fejezeti kezelésű alapból (VIS MAIOR) 8.606.219 Ft 

 

 

 

Átcsoportosítások: 

Vészhelyzet miatti - fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  

/Beruházás/ 420.370 Ft 

Dologi/ 106.806 Ft 

Fedezete 

Vészhelyzet miatti - fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás /Dologi/ 

 -420.370 Ft 

Város község Dologi -106.806.Ft 

 

 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

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

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

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

az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

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

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

 

 

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

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Szentgotthárd, 2020.október 19.  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

  



 

 

1.sz.melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../. (.....) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

 

 

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

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

következő lép: 

 

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

a) kiadási főösszegét 3.426.999.841 Ft azaz hárommiliárd-négyszázhuszonhatmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznegyvenegy forintban 

b) bevételi főösszegét 3.426.999.841 Ft azaz hárommiliárd-négyszázhuszonhatmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznegyvenegy forintban állapítja meg.” 

 

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

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

 

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

 

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

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

szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek     2.140.692.257 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             217.939.379 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.172.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:              482.297.626 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             268.455.252 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek        59.859.379 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           14.299.379 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               8.641.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            36.919.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.                    216.631 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.200.768.267 Ft 



 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.226.231.574 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány   581.637.574 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány             644.594.000 Ft. 

 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.226.231.574 Ft” 

 

 

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

 

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

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.178.372.049 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 1.033.647.527 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására      13.159.379 Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra    185.439.711 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra      16.381.175 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

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

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata   485.923.468 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata    96.838.863 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata    860.162.560 Ft 

d) egyéb működési kiadásra               719.757.158 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       656.721.062 Ft 

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre      63.036.096 Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás                     0 Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata    15.690.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:                            2.178.372.049 Ft 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 



 

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

következők: 

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

185.439.711 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    1.667.905 Ft 

ab) katasztrófa alap     1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék     1.000.000 Ft 

b) egyéb céltartalék              42.275.101 Ft 

c) viziközmű számla /szennyvíz/                31.744.904 Ft 

d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet            51.660.994 Ft 

e)  kiegészítő állami támogatás / pótlék           56.090.807 Ft” 

 

 

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

 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 482.205.165 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 270.460.475 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 85.769.499 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)” 

 

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

 

 

 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                       jegyző 

 

 

 

Jelen rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … . hó 

…-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: … . év … . hó … . napján. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

 

  



 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§ 

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

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

3.§ – 5.§ 

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

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

előirányzatok szerinti bontásban. 

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

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat. 

 

 

MELLÉKLET:  

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

mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-6/2020-oktober-28-.html


 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Helyi Választási Bizottsága 2/2020. (IX. 21.) számú határozatában a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 

63. §-a alapján megállapította, hogy Szentgotthárd városban a települési német nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2020. október 25. napjára kitűzött időközi választása jelölt 

hiányában elmarad. Ez alapján a Helyi Választási Bizottság a határozatában azt is 

megállapította, hogy a nemzetiségi törvény 74. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 2020. október 25. napján, azaz a szavazás napjaként 

kitűzött napon – tekintettel arra, hogy nincs megfelelő számú jelölt – megszűnik. A nemzetiségi 

törvény 74. § (2) bekezdése értelmében, ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, akkor a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson 

kerülhet sor. Ezért szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában a német 

nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. 

A fentieken kívül a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelyének a pontosítására is szükség van a szervezeti és működési szabályzatban. A 

székhely ugyanis a korábbi Tótfalusi utca 104. számról még tavaly októberben Tótfalusi utca 

92. számra változott, ami 2019 novemberében a törzskönyvi nyilvántartásban is átvezetésre 

került. Azóta azonban önkormányzatunk szervezeti és működési szabályzatát nem 

módosítottuk. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi következménye, 

nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása – hiszen a német nemzetiségi 

önkormányzat megszűnése és a szlovén nemzetiségi önkormányzat székhelyének megváltozása 

nem a rendeletmódosítás következménye, hanem a már bekövetkezett változásokhoz kell most 

igazítanunk a szervezeti és működési szabályzatunkat. A jogszabály megalkotásának 

szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás 

elmaradásának esetén a szervezeti és működési szabályzat nem a valós adatokat tartalmazná. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 



 

 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

 

 

Az előterjesztés melléklete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 

63. § (1) bekezdés a) pontjában a „Tótfalusi út 104. szám alatt;” szövegrész helyébe a 

„Tótfalusi út 92. szám alatt;” szöveg lép. 

 

2. § (1) Hatályát veszti az SZMSZ 12. § (1) bekezdésében a „német-, ” szövegrész. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 63. § (1) bekezdés b) pontja és 65. § (2) bekezdés b) pontja. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester  jegyző 

 

Jelen rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … . hó 

…-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: … . év … . hó … . napján. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

  



 

 

Indokolás 

a rendelettervezet 

 

1. §-ához: Korábban módosult a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-

Rábatótfalu székhelye, ezt kell most átvezetni az SZMSZ-ben is. 

 

2. §-ához: Mivel 2020. október 25-én megszűnik a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és újra csak a következő általános önkormányzati választások során alakulhat, 

ezért hatályon kívül kell helyezni valamennyi, a német nemzetiségi önkormányzatról való 

rendelkezést az SZMSZ-ben. 

- Az SZMSZ 12. § (1) bekezdése a Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatokat 

sorolja fel („(1) Szentgotthárdon roma-, német-, és szlovén nemzetiségi önkormányzatok 

működnek.”) 

- Az SZMSZ most hatályon kívül helyezendő 63. § (1) bekezdés b) pontja szerint: 

(Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok részére ingyenes használatra az alábbi 

helyiségeket biztosítja, melyek egyúttal a nemzetiségi önkormányzatok székhelyei: ) 

„b) a német nemzetiségi önkormányzat részére a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám 

alatt;” 

- Az SZMSZ most hatályon kívül helyezendő 65. § (2) bekezdés b) pontja szerint: 

(A nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 

minden pénzforgalmát a következő főszámláján bonyolítja: ) 

„b) a német nemzetiségi önkormányzat a 11747068-16866074 sz. főszámláján,” 

 

3. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: A településkép védelméről szóló 5/2018.(III.1.)önkormányzati 

rendelet módosítása  
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020.október 28-i  ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

A településkép védelméről szóló szabályozást módosító  rendeletet 2018. szeptemberében a 

19/2018. számú önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő – testület.   

 

Hatályos rendeleteink egységes szerkezetbe foglalásának felülvizsgálata kapcsán – mely arra 

terjedt ki, hogy megfelelő módon lett-e beépítve a módosító rendelet szövege az alaprendeletbe 

– a településkép védelmi rendelet kapcsán felmerült olyan jogszabály-szerkesztési probléma 

amit most orvosolnunk kellene. Arról van szó, hogy a testület rendeletmódosításkor elfogad 

egy rendeletszöveget, utána azt egységes szerkezetbe kell foglalni az eredeti rendelet 

szövegével. Ezt követően azt hivatalosan közzé kell tenni.  

 

Az egységes szerkezetbe foglalás során a rendelet településképi bejelentéshez kötött 

tevékenységekről szóló 18. fejezetének 32 § paragrafusát érintő módosítás eredményeként 

létrejött szövegezés ennek következtében most nem jó, azt  egyszerű javítással nem, csak 

ismételt rendelt-módosítással lehet kijavítani. . 

 

A 2018. februárjában elfogadott eredeti szöveg: 

„32.§ (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében felsoroltak szerint építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:  

a)  A nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 

kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése 

esetén.  

b) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel és egyéb ilyennek minősíthető építmlnyeképítése, 

illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja 

meg a 6,0 m-t. 

c) Közterületről látható nem emberi tertózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése 

esetén, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 

térfogatot vagy a 4,5m gerincmagasságot. 

d) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki 

specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem 

szolgáló, vagy legalább 5 napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket 

kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, 

kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást biztosító, valamint előadás, 

sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése.  



 

e) Közterületről látható növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek 

alapterülete és legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja: beépítésre 

nem szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet vagy a 4,5m-t a beépítésre szánt 

területen a nettó 25,0 m2 alapterületet vagy a 4,5 m-t.  

f) A közterületről látható 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál 

kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem 

veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, 

tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén. 

g) Utasváró fülke építése, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú 

hulladékgyűjtő, tároló, közterületről látható területen történő elhelyezése esetén. 

h) Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési 

tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m 
magasságot” 

A 2018. szeptemberében elfogadott módosítás szövege:  

11.§ A Rendelet 32.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 

“32.§ (1) településképi szempontból meghatározó területeken belül a 8.§ (1)-ben 

meghatározott esetek közül a ad) első ütemben épült kertvárosi karakter, af) kisvárosi 

karakter, ag) ipari karakter, ah) tervezett ipari karakter, ai) főbb úthálózat és azt övező 

településkaraktert meghatározó sáv, aj) karakter nélküli vegyes területek, ak) karakter 

nélküli szolgáltató területek, al) karakter nélküli felhagyott területek esetében 

településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: “ 

Nyelvtanilag egyértelmű (a kettőspont is azt jelzi), hogy az a) – h) pont változatlan marad, 

azonban a jogszabály-szerkesztési szabályok szerint a módosítás következtében a szövegből az 

a) - h) pontok törlődtek, csak a bevezető szöveg maradt, ami önmagában értelmetlen.  

A most kezdeményezett módosítás tehát lényegét tekintve formaság, az egyszer már elfogadott 

szöveget fogadjuk el ismét. az a) – h) pontok eredeti szöveg szerinti „visszaállítása” történik. 

Az előírt hatásvizsgálat itt is szükséges. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi következménye, 

nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló A jogszabály megalkotásának 

szükségességét a fent megjelölt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a rendelet 

ezen része nem alkalmazható.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-módosítást.  

Szentgotthárd, 2020. 10. 19. 

 

 

 

 



 

         Dr Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../…. (........) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 5/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13§ (1) bekezdés 1. pontj, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény  2§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a jogszabályban 

meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló a 19/2018.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított 

5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet  32.§ (1) bek. helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

"32.§ (1) településképi szempontból meghatározó területeken belül a 8.§ (1)-ben meghatározott esetek 

közül a ad) első ütemben épült kertvárosi karakter, af) kisvárosi karakter, ag) ipari karakter, ah) 

tervezett ipari karakter, ai) főbb úthálózat és azt övező településkaraktert meghatározó sáv, aj) karakter 

nélküli vegyes területek, ak) karakter nélküli szolgáltató területek, al) karakter nélküli felhagyott 

területek esetében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: 

a) A nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 

kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.  

b) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel és egyéb ilyennek minősíthető építmlnyeképítése, illetve 

elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 

c) Közterületről látható nem emberi tertózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén, 

melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot vagy a 

4,5m gerincmagasságot. 

d) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki 

specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, 

vagy legalább 5 napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, 

színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy 

elsősegélynyújtást biztosító, valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény 

építése. 

e) Közterületről látható növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek alapterülete és 

legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja: beépítésre nem szánt területen a 

nettó 100,0 m2 alapterületet vagy a 4,5m-t a beépítésre szánt területen a nettó 25,0 m2 

alapterületet vagy a 4,5 m-t.  

f) A közterületről látható 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb 

térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 

tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez 

szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén. 

g) Utasváró fülke építése, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, 

tároló, közterületről látható területen történő elhelyezése esetén. 



 

h) Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység 

után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot” 

 

2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet.  
 

 

 

 

Huszár Gábor                          Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                Jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék 

  



 

Indokolás 

az 1.§-hoz: 

A rendelet 32.§-nak eredeti szövegezése ezt a most újból beemelt szövegrészt már 

tartalmazta. A most ismét beemelt szövegrész nélkül, az egységes szerkezetbe foglalás során 

történt szerkesztési hiba miatt kikerült,  egykor már elfogadott szöveg hiányában ez a § 

alkalmazhatatlan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) 

önkormányzati rendelet és a lakások bérletéről szóló 

12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 10. 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

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

módosítása 
 

Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása 

 

A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem 2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi 

nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak emelkedtek 

fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint eltörlésre került, 

helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a nyugdíj emeléseket 

figyelembe vette.(ezek 1-3%-os emelések voltak.)  

Ez a rendszer működött a 2016 évig, akkor ugyanis a minimálbér 7%-os emelésével a 

minimálbér elkerülte a szociális szintet, tehát a minimálbéren foglalkoztatottak nem lettek volna 

jogosultak szociális bérlakásra, ezért a Testület meghatározta, hogy a netto minimálbér  + 

10.000.-Ft összeg legyen a szociális alapon történő igénylés maximum jövedelem szintjének 

feltétele. 

 

Ezen módosításokat a február-március hóban szoktuk előterjesztemni, de a járványhelyzetre 

tekintettel ez halasztásra került, lassan itt az év vége, s ugyanez a történet 2021-re is aktuális 

lenne, ezért: 

 

 

Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci alapon 

van bérbe adva.  

A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a lakások bérletéről szóló rendeletünk 2/A 

§. (1) és (5) bekezdése alapján a jövedelmi viszony szabályozása a következő: 

 
”( 1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti szerződés 

esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 109.085.- Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ 

tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek továbbá nagy 

értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal, kivéve a külterületi 

[szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési ágú] 

-  és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Az egyéb 

ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

ezen vagyontárgyak együttes értéke a 3.800.000.- Ft-ot meghaladja. Az elbírálás során 

előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 

 

  



 

(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 

év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.” 

 

2019-ben és 2020-ban is 8-8 %-kal emelkedett a nettó minimálbér és (több internetes fórumon) 

várhatóan 7-8% körül jósolják 2021-re is, ami alapján   

2020-ban a netto minimálbér:* 107.065.-Ft, 2021-ben (+8%): 115.630 + 10.000.-Ft= 

125.630.-Ft alakulna így a jövedelem szint határa. 

*http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli041.html 

* http://www.vasarlocsapat.hu/_kalkulator/_ber/minimalber.shtml 

 

Idén is javasoljuk ezen módszer alkalmazását annyi változtatással, -kétszeri 

rendeletmódosítás elkerülése végett, hogy a 2021-re várható minimálbér emelést is vegyük 

figyelembe. 

 

Megjegyeznénk, ha pl. egy pár akik minimálbért keresnek és műszakpótlékuk van akkor már 

nem férnek bele ezen szociális lakásigénylés lehetőségébe. (HA van már egy kisgyermekük, 

akkor igen.) 

Egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetén a 25%-os eltérést figyelembe véve az nettó 

jövedelemszint maximuma 150.038.-Ft (125.630 + 25% = 150.038) 

 

Meggondolandó, a jövedelem szint minimálbértől nagyobb mértékű eltérítése is. Kérdés, hogy 

mi az optimális szint ami még szociális szempontból elfogadható...  

A nettó átlagkereset 2019. decemberben: 270.200.-Ft volt. (Forrás: KSH  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1912.html) 

2020. júliusban: A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 267 200, a kedvezményeket is 

figyelembe véve 275 900 forintot ért el.* 

*http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2007.html 

 

Ettől eltérő szinthatár növekedéséről is dönthet a T. Testület. 

Azt minden esetre meg lehet gondolni, hogy akik minimálbért keresnek ill. azon felül 

valamennyi összeget, azok  szociális alapon jó lenne, ha jogosultak lehetnének szociális lakásra. 

Ha ugyanis ezt a kört kiszorítjuk a szociális lakáspiacról, akkor ők átkerülnek abba a piaci körbe 

ahol viszont a jelenlegi piaci lakbéreket nem tudják megfizetni.  

 

Nyilván való  az is, ha két felnőtt minimálbért keres és van egy-két-három gyermekük azok a 

családok ezután is beleférnek ebbe a körbe (egy főre eső nettó havi jövedelem miatt), s akkor 

csak a egyedülálló, nem minimálbért kereső, dolgozó, s gyermek nélküli párok szorulnak ki 

ezen körből. 

 

A szinthatár növelésének másik hatása, hogy nagyobb mértékű emelés esetén több jelenlegi 

bérlő maradhat a szociális szintet jelentő jövedelem határ alatt (több nyugdíjas is mivel a 

nyugdíj kisebb mértékben emelkedik mint a minimálbér), kevesebben esnek költségelvű és 

piaci bérlői besorolásba –ami kevesebb bérleti díj bevételt jelent! -, továbbá többen lesznek 

jogosultak szociális alapon lakásigénylési kérelmet benyújtani.  

    

 

Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a vagyontárgyak együttes értékét 

is javasoljuk megemelni 3.800.000.- Ft-ról 4.200.000.-Ft-ra. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1912.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2007.html


 

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet szerinti módosítása szükséges.  

 

Továbbá  A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendeletünk 2001 

óta eszközölt módosításai és egységes szerkezetbe foglalása átvizsgálásra került, mely alapján 

több ponton szükséges módosítani, azokat az 1. sz. mellékletben szerepeltetjük. 

 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: a bérlakásban élők közösségének egy részét érinti  így az ő életükre biztosan 

hatással van attól függően, hogy a rendelet módosításával maradhatnak-e a szociális alapon 

jogosultak körében vagy kikerülnek onnan.  

 

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról valamennyivel kevesebb bevételt eredményez, 

mivel a nyugdíj emelés mértékétől nagyobb szintű emelés esetén többen maradnak a 

kedvezményesebb körben.   

 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 

gyakorlatához képest. 

 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Ebben a kérdésben az önkormányzat szabadon önt. így a jogalkotás elmaradásának ebből a 

szempontból következménye nincs.  

 

 

 

 

II. Lakbérek megállapításáról szóló  14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

 Bérleti díj meghatározása 

Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 

határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. 

A T. Testület 2019. márciusában új, lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) rendeletet 

alkotott (2. sz. melléklet), melyben egy új rendszer alapján kerültek megállapításra a bérleti 

díjak megállapításra, alábbi táblázat szerint.  

 

Ahogy minden évben idén márciusban került volna sor a bérleti díjak felülviszgálatára, de a 

járványügyi veszélyhelyzet miatt ezidáig halasztásra került.  

Az ingatlankezelő SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjének javaslatát figyelembe véve is 

kezdeményezzük a bérleti díjak felülvizsgálatát.   



 

A mellékletként csatolt excel fájlban láthatóak az ügyvezető által tervezett emelés mértékei, 

mely emelés differenciáltan történne. 

 Javasolt, hogy különböző típusú lakásoknál ne egységes mértékű emelés történjen, mivel az 

torzíthatja a különböző kategóriák (szociális, költségelvű, piaci) lakbér mértékét.  

 

Az ügyvezető által javasolt emelés mértéke: 

(Mellékeljük a tavaly elfogadott, jelenleg is érvényben lévő bérleti díjakat is.) 

 

 

Az önkormányzati lakások lakbérének rendelet szerinti mértéke jelenleg (Ft/m2/hó) 
 A B C D 

1 1. kategória szociális költségelvű piaci 

2 összkomfortos 298 473 1234 

3 komfortos 257 452 1028 

4 félkomfortos 154 308 617 

5 komfort nélküli 129 257 514 

6 szükséglakás 103 206 411 

7 2.kategória szociális költségelvű piaci 

8 összkomfortos 242 432 1050 

9 komfortos 206 350 627 

10 félkomfortos 87 175 247 

11 komfort nélküli 51 103 411 

12 szükséglakás 31 62 329 

        

Emelés mértéke: 

Tervezett lakbér 

  1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 380 760 1300 

komfortos 300 600 1100 

félkomfortos 200 400 700 

komfort nélküli 150 300 600 

szükséglakás 125 250 500 
          

2.kategória szociális költségelvű piaci 2. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 300 700 1100 összkomf. 24% 39% 5% 

komfortos 250 500 900 komf. 21% 43% 44% 

félkomfortos 100 200 450 félkomf. 15% 14% 82% 

komfort nélküli 65 130 400 komf. nélk. 27% 26% -3% 

szükséglakás 40 80 350 szüks.lakás 29% 29% 6% 

 

Lakások megoszlása: 

1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomf. 28% 61% 5% 

komf. 17% 33% 7% 

félkomf. 30% 30% 13% 

komf. nélk. 16% 
17% 

17% 

szüks.lakás 21% 21% 22% 



 

1. kategória szociális költségelvű piaci   2. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomf. 9 db 2 db 7 db   összkomf. 37 db 6 db 15 db 

komf. 6 db 1 db 2 db   komf. 95 db 16 db 12 db 

félkomf. - - -   félkomf. 3 db 1 db 2 db 

komf. nélk. - - -   komf. nélk. 5 db - - 

szüks.lakás - - -   szüks.lakás 2 db - - 

       

  Átlagos lakbér (50 m2) tervezett emeléssel:  

1.kategória szociális költségelvű piaci  2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomf. 19 000 38 000 65 000  összkomf. 15 000 30 000 55 000 

komf. 15 000 30 000 55 000  komf. 12 500 25 000 45 000 

félkomf. 10 000 20 000 35 000  félkomf. 5 000 10 000 22 500 

komf. nélk. 7 500 15 000 30 000  komf. nélk. 3 250 6 500 20 000 

szüks. 6 250 12 500 25 000  szüks. 2 000 4 000 17 500 
        

 

 

 

 

Továbbá az alábbiakban szemléltetnénk néhány város bérleti díjait összehasonlításképpen: 



 

  



 

A meglévő bérlakás állományunk egy Szentgotthárdnyi településen igen magas, hiszen 

korábban úgy döntöttünk, hogy nem azt az utat választjuk, hogy eladjuk szinte az összes 

lakásunkat mint számos város tette és nem bajlódunk tovább a bérlőkkel, a lakásállomány 

fenntartásával vagy karbantartásával. Próbáljuk a lakásvagyont megtartani, és megpróbáljuk azt 

minél gazdaságosabban és hatékonyabban kezelni. Minél több lakást kiadunk piaci alapon, a 

bérleti díjból befolyó bevételeket minél nagyobb mértékben visszaforgatjuk a lakásállományra, 

amikor csak lehet gyarapítsuk lakásaink számát, illetve a kintlévőségek behajtása érdekében is 

egy hatékonyabb rendszert alakítunk ki.   

 

 

Véleményünk szerint is szükség van a tavaly megalkotott rendszer átdolgozására, melynek nem 

titkolt célja, hogy a szociális alapon kiadott összkomfortos lakások és a költségelven és piaci 

alapon kiadott lakások bérleti díjai növekedjenek.  

 

A SZET-nek szüksége van a bevételek növelésére. Potenciálisan a legtöbb bevétel az 

összkomfortos és a jó állapotú komfortos lakások bérleti díjaiból érkezhet. Nagyon nagy számú 

a szociális alapon összkomfortos lakást bérlők aránya – és az évek alatt ebből a körből alig 

költöznek át emberek másik lakásba. A bérleti díjak fizetésével is csak néhány esetben van 

probléma – a többség igyekszik pontosan fizetni.  Csak hát ezekből a lakásokból piaci alapon 

bérbe adva őket sokkal több bérleti díj fog majd befolyni. Ha a jelenlegi bérleti díjakat ezeknél 

a lakásoknál jelentősebben növeljük, akkor az ilyen lakások leadása talán meggyorsul vagy ha 

az nem, legalább több bérleti díj folyik be a bérbeadóhoz. Érezni az ellentmondást amiatt, hogy 

valaki szociális alapon, a szociális ellátórendszerünk részét képezően, szociális segítésképpen 

lakik önkormányzati összkomfortos lakásban – és a nagyon alacsony jövedelméből mégis 

fenntart egy összkomfortos bérlakást.  

 

A társadalom igazságérzetét is sokszor zavarja, ha az igazán szabadpiaci bérleti díjért kínált 

összkomfortos lakásban 80 – 90 ezer Ft-ot kell fizetni, az ugyanabban a lakótömbben lévő 

ugyanolyan önkormányzati lakásban meg csak tizenötezer Ft-ot fizet a szociális bérlő.  Az itt 

felsorolt ellentmondások feloldásárnak megkezdésére alkalmas a tervezetben olvasható 

javaslat.   

 

 

Tájékoztatásul a KSH által közölt elmúlt évi (2019) infláció mértéke 3,4 %, a nyugdíj emelés 

mértéke  

3,5 % volt. 

*forrás: 300/2019. (XII.11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. 

január havi emeléséről- 

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény 62.§. (1) bekezdése 

 

A bérleti díj emeléséről érdemes úgy gondolkodni, hogy az már 2021-ben is 

aktuális legyen! (Az infláció alakulása ebben az évben 2020 január-szeptember 

3,5 %. ) 
A rendelet módosítással a lehetőség adott. 

A rendeletünkben megállapított kategóriák alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző 

mértékű lakbérek.  

 

Továbbá kezdeményezzük a rendelet 4.§-nak kiegészítését egy újabb bekezdéssel abból a 

szempontból, hogy olyan lakásoknál, ahol a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pld. 

lakás, lakóház aládúcolt, egészségre ártalmas, nedves, dohos) egyedi elbírálás alapján a mérték 



 

függvényében a lakbér 10-20%-kal csökkenthető legyen. Ez egy „gumiszabály” lenne, mert 

tényleg van különbség komfortos-komfortos, vagy összkomfortos-összkomfortos lakások közt 

is, s főleg ha piaci lakbéreket is kérünk valamelyikért. Ilyen javaslatot az ingatlankezelő (SZET 

Szentgotthárdi Kft) adhat, azt a lakás piaci alapon történő meghirdetéskor  vagy átruházott 

lakáskiutalásakor a döntéshozó testület fogadja el.   

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.)  

önkormányzati rendelet 3.sz. melléklet   szerinti módosítása szükséges.  

 

Lakbér emelés esetén a tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatása:  

Társadalmi: Az összes lakásbérlőre kihat, hiszen az emelés a bérlőknél többletkiadást jelent. 

Emiatt a bérleti díj emelkedése többnyire némi  elégedetlenkedéssel járhat, de járhat ez azzal 

is, hogy a bérlők ezáltal magasabb szolgáltatást várnak el, köztük olyanokat is, amelyek az ő 

feladatuk (pl. csepegő csap javítása - ingyen.), s azt többen is nehezen veszik tudomásul, hogy 

ők a piaci körülményekhez képest egy jóval kedvezőbb rendszerben bérlik a lakást. Továbbá 

az emelés egyik következménye lehet, hogy  a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem fizetők 

esetében  még jobban nő a tartozás.  

Gazdasági, költségvetési hatása: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent. Nem 

szerencsés, ha évek maradnak ki amikor nem emelkedik a bérleti díj amennyiben az árak más 

területeken is emelkednek és van infláció. Ugyanis a végén a fizetendő bérleti díj annyira 

elmarad a realitásoktól, hogy azt később már nem  nagyon lehet rendezni vagy olyan nagyot 

kell lépni, ami további elégedetlenséget illetve nehézségeket okoz. Így logikusabb az évenkénti 

folyamatos emelés.  

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár 

csak egyszeri hatás ez: a bérleti szerződések lakbér mértékére vonatkozó részének módosítása 

szükséges. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

A bérleti díjak a piaci változásokat nem követik.  

 

Amennyiben a T. Testület módosítja a lakások bérletéről szóló rendeletben az egy főre jutó 

átlagjövedelem szintjét, úgy a lakbérek megállapításáról szóló rendelet 4.§. (5) bekezdését is 

módosítani szükséges. 

 

A rendeletmódosításhoz annak terjedelme miatt nem mellékeljük azt a 3 db. excel fájlt, melyben 

a SZET Szentgotthárdi KFt. szerepelteti a lakásonkénti bérleti díjak alakulását, emelés előtt, 

után, illetve a laskások bérleti díj szerinti megoszlását is – de az a Hivatal lakásügyi 

ügyintézőjénél megtekinthető, hozzáférhető a képviselők számára 

  

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

Szentgotthárd, 2020. október 16. 

                                                                                   Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                    jegyző 



 

1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdés a) pontja 

a következők szerint módosul: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében átruházott 

hatáskörben az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság” Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság  

(továbbiakban: Bizottság) gyakorolja 

 

2.§ A Rendelet  2/A.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

(1) Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában 

lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti szerződés 

esetén a bérlő és a közös háztartásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 109.085.- Ft ……………….-ot, továbbá nem 

rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem 

rendelkeznek továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett 

ingatlannal, kivéve a külterületi [szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, 

fásított terület, erdő művelési ágú] -  és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló 

haszonélvezettel terhelt ingatlant. Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén 

a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 3.800.000.- Ft 

4.200.000.-Ft-ot meghaladja. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta 

Szentgotthárdon lakókat. 

 

3.§ A Rendelet  2/A.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul:  

 (3) Abban az esetben, ha hivatalos tudomás, vagy környezettanulmány alapján a kérelmező 

életkörülményeire tekintettel a jövedelem igazolásban foglaltak vitathatók, fel kell kérni a 

kérelmezőt illetve az évenkénti felülvizsgálat során a bérlőt az általa és vele közös háztartásban 

élők által lakott lakás, valamint a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 

tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a 

fenntartási költségek meghaladják a jövedelem igazolásban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós 

jövedelmet a fenntartásai fenntartási költségek figyelembe vételével kell vélelmezni.  

 

4.§ A Rendelet  2/A.§ (6) bekezdése a következők szerint módosul:  

(6) a) A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe: 

a) 1-3 fő esetén maximum 2 szobás, 

b) 4-6 fő esetén maximum 3 szobás, 

c) minden további költöző esetén további fél szoba. 

b) (6a) Társbérlet esetén a megüresedett társbérleti lakrész megüresedésekor  a lakásban 

maradó társbérlő kötelezhető a Bizottság által kiutalt addig általa kizárólagos joggal használt 



 

társbérleti lakrésszel megegyező komfortfokozatú az a) pontban részletezett szobaszámú 

lakásba való átköltözésre.  

 

5.§ A Rendelet  2/D.§ (7) bekezdése a következők szerint módosul:  

(7)A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

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

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

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

követő 15 napon legkésőbb a meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését 

követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

6.§ A Rendelet 2/D.§ (4) bekezdése következők szerint módosul: 

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

boríték külső oldalára rá kell írni a pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és 

„Bizottsági ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy 

az ajánlatot tevő a pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét 

forintösszegben, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését igazoló 

dokumentumot. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott bérleti díj nem éri el a pályázati kiírás 

szerinti összeget. A lezárt borítékot a az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság Bizottság 

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

formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

 

7.§ A Rendelet 16.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:  

 (2) A bérleti jogviszonyt a törvényben és e rendeletben meghatározott eseteken túl fel kell 

mondani - a Rendelet 2/D. §-a alapján piaci alapon bérbe adott, a lakbérrendelet szerinti 

mindenkori általános lakbér 5-szörös összegét tartalmazó bérleti jogviszony esetét lakásokat 

kivéve -, amennyiben a bérlőnek, bérlőtársnak és a közös háztartásban élő családtagnak 

megfelelő és beköltözhető lakóingatlan tulajdona van legalább 1/4 tulajdoni arányban, kivéve 

ez alól az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ebben az 

esetben a megfelelőséget és ehhez kapcsolódóan az eset összes körülményeit alaposan vizsgálni 

kell és a megszűnés megállapítása során az ingatlanban fennálló viszonyokat teljes körűen fel 

kell deríteni.  

 

8.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

      (2) A 2.§ 2021. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020 év 

........... hó ............. -i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: 2020. ...................hó ....... napján. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 



 

                                                                                                                                jegyző 



 

Indokolás: 

 

1. és 6. §-hoz: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében a Pénzügyi, 

Jogi és Gazdasági Bizottság  gyakorolja ezen hatáskört. 

 

2.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 

szükséges a 2019-ben  megállapított jövedelemszint emelése. 

 

3-§-hoz:  

Elgépelés miatti javítás. 

 

4.§-hoz: 

A 2/A. § (6) bekezdése nem felel meg a jogszabályszerkesztési követelményeknek. 

 

5.§-hoz: 

A rendelet lehetőséget ad arra, hogy amennyiben legjobb ajánlatot adó pályázóval nem jön létre 

szerződés, úgy a második, ennek visszalépése esetén a harmadik legjobb ajánlatot adó 

pályázóval is köthető szerződés. Viszont így a szerződéskötés biztosítékaként befizetett 

bánatpénzt legalább az első 3 pályázó esetében vissza kellene tartani az érvényes 

szerződéskötésig –ami alapján ezen 15 napos határidő a döntést követően nehezen, ill. nem 

tartható. A többi pályázó esteében természetesen visszautalható a bánatpénz korábban.  

 

7.§-hoz: 

A 2019. évben megalkotott új lakbérrendelet nem tartalmaz ilyen mértékű megkülönböztetést, 

így ezen megfogalmazást korrigálni szükséges. 

 



 

2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a lakbérek megállapításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden Szentgotthárd város önkormányzatának tulajdonban 

álló bérlakásra. 

(2) A rendeletnek a lakásokra vonatkozó rendelkezéseit a szükséglakásokra is alkalmazni kell. 

 

2. Lakbérfizetési kötelezettség 

 

2. § Lakásbérleti jogviszony fennállása esetében a lakás (lakás helyiségei) használatáért, 

továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott, jogszabályban és helyi rendeletben 

megállapított szolgáltatásokért a bérlő lakbért köteles fizetni. 

 

3. § A lakbér megállapításával, módosításával kapcsolatos viták eldöntése bíróság hatáskörébe 

tartozik. 

 

3. A lakbér mértéke és kiszámítása 

 

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

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

vagy azok teljes vagy részleges felújítása 20 éven belül történt. 

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

a) fűtés korszerűsítés, vagy új tüzelőberendezés beépítése, 

b) nyílászárók cseréje, 

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

d) burkolatok cseréje és 

e) szaniterek cseréje. 

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

teljesülése. Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is és 15 éven belül több munkamenetben 

(különböző alkalmakkor), több részletben is.  

(5) Szociális lakbér abban az esetben állapítható meg, ha az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 109.085.-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított 

korrekcióval számított értéket, 136.356.-Ft-ot. 

 

 (6) Költségelven bérbe adott lakások esetén a költségelven megkötött bérleti szerződés 

lejártakor, amennyiben a bérlő jövedelme meghaladja illetve továbbra is meghaladja az (5) 

bekezdés szerinti mértéket vagy vagyoni helyzete meghaladja illetve továbbra is meghaladja a 



 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) és (5) 

bekezdésében szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke piaci alapon kerül megállapításra. 

 

5. § Munkakörhöz kapcsolódó lakás bérleti díja  

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, 

az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges szakemberek: 

az önkormányzat, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott 

intézményekben, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, az egészségügyi 

alapellátásban és szakorvosi ellátásban, valamint a SZET Szentgotthárdi Kft-nél dolgozók 

esetében  

aa) 0-4. évig az 1. melléklet szerinti szociális lakbér, 

ab) 5-6. évben az 1. melléklet szerinti szociális lakbér kétszerese, 

ac) 7. évtől: piaci alapú, az 1. mellékletben szabályozottak szerint; 

b) a Szentgotthárdon működő oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és a 

Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek, 

valamint az a) pontban nem említett munkaköri szolgálati lakásban lakók esetében 

ba) 0-3. évig az 1. melléklet szerinti szociális lakbér, 

bb) 4-5. évben: az 1. melléklet szerinti szociális lakbér kétszerese, 

bc) 6. évtől: piaci alapú, az 1. mellékletben szabályozottak szerint.  

6. § A 4. § (6) bekezdése szerinti korrekciók alól kivételt képeznek azok a bérlők, akik szolgálati 

viszonyból kifolyólag, munkakörhöz kapcsolódó határozatlan idejű bérleti szerződéssel 

rendelkeznek. 

 

7. § (1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében, fűtési módjában, vagy 

komfortfokozatában változás következett be, illetve a 4. § (2)-(4) bekezdés alá tartozó teljes 

vagy részleges felújítására sor került. 

(2) Ha a bérlő a lakást saját költségén úgy alakítja át vagy korszerűsíti, hogy a lakás alapterülete 

vagy komfortfokozata megváltozik, e címen a lakbér a lakásbérleti jogviszony megszűnéséig 

nem módosítható. 

(3) A bérbeadó a bérlővel a megváltozott lakbért a módosítástól számított 15 napon belül közli. 

 

4. Jövedelmi viszonyok közlése 

 

8. § Amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelemben változás következik be, ezt a 

bérlő köteles a bérbeadóval 15 napon belül közölni és a következő hónap elsejétől a jelen 

rendelet szerint megállapított lakbért megfizetni. Amennyiben a szociális alapon bérbe adott 

bérlakás bérlői éves jövedelmi viszonyainak felülvizsgálata során derül ki a jövedelem változás, 

a korrigált bérleti díjat az adott év július 1-től kell érvényesíteni. 

5. Átmeneti- és záró rendelkezések 

9. § (1) Az egyes bérlakásokra a rendelet hatálybalépésekor megállapított lakbérek mértéke 

az 1. melléklet szerinti korrekciók alkalmazása esetén nem csökkenhet. Amíg e lakások 

lakbéreinek mértéke nem éri el az 1. melléklet szerinti nagyságot, addig  a rendelet 

hatálybalépésekor meghatározott lakbért a bérleti díjak időközbeni változásának mértékével 

korrigálva kell nyilvántartani. 

(2) A rendelet hatálybalépésekor pályáztatással 3-szoros piaci lakbérért bérbe adott lakások 

bérleti díja a szerződés szerinti határozott idő elteltéig nem változik. 



 

(3) A rendelet elfogadásakor már kedvezményes (3-szoros) piaci bérleti díjat fizető, öregségi 

nyugdíjjal rendelkező bérlők esetében a bérleti szerződés meghosszabbítása esetén továbbra 

is lehetséges a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj megállapítása. 

 

10. § Az Önkormányzattal mint szolgáltatóval kapcsolatos információhoz való hozzáférési 

lehetőség a www.hivatal.szentgotthard.hu internetes oldalon található. 

 

11. § (1) A rendelet 2019.07.01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 

 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                                                              jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 2019. május 31. napján. 

 

                                                                   Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

  

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


 

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

 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 

 

 A B C D 

1 1. kategória szociális költségelvű piaci 

2 összkomfortos 298 473 1234 

3 komfortos 257 452 1028 

4 félkomfortos 154 308 617 

5 komfort nélküli 129 257 514 

6 szükséglakás 103 206 411 

7 2.kategória szociális költségelvű piaci 

8 összkomfortos 242 432 1050 

9 komfortos 206 350 627 

10 félkomfortos 87 175 247 

11 komfort nélküli 51 103 411 

12 szükséglakás 31 62 329 

 



 

3.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

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

(továbbiakban Rendelet) 4. §. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

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

Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is és 15 20 éven belül több munkamenetben (különböző 

alkalmakkor), több részletben is.  

(5) Szociális lakbér abban az esetben állapítható meg, ha az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a …………………...-Ft-ot vagy a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben 

megállapított korrekcióval számított értéket, ………………...-Ft-ot”  

 

2.§ A Rendelet 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pld. lakás aládúcolt, egészségre 

ártalmas, nedves, dohos) egyedi elbírálás alapján a leromlottság mértékétől függően  a lakbér 

legfeljebb 20%-kal csökkenthető az ingatlankezelő SZET Szentgotthárdi Kft kezdeményezése 

esetén. A korrekcióról piaci alapon meghirdetendő lakás esetén a meghirdetéskor, egyéb 

esetekben a lakás kiutalásakor a döntéshozó határoz.”  

 

3.§  A  Rendelet  1. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint változik:  

4.§ Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba. 

 

       

             Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                         jegyző                                                          polgármester 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020 év 

........... hó ............. -i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: 2020. ...................hó ....... napján. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                jegyző 



 

1. Melléklet 

a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 

 
1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 380 760 1300 

komfortos 300 600 1100 

félkomfortos 200 400 700 

komfort nélküli 150 300 600 

szükséglakás 125 250 500 
          

2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 300 600 1100 

komfortos 250 500 900 

félkomfortos 100 200 450 

komfort nélküli 65 130 400 

szükséglakás 40 80 350 

 



 

Indoklás: 

 
1.§-hoz: 

A 4.§ (4) bekezdésben szereplő időtartam 15 év ellentmondásban van az (1 ) bekezdésben 

szereplő 20 éves időtartammal, ezen ellentmondás feloldása szükséges. 

A 4.§ (5) bekezdésében a jövedelem szinteket a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet szerinti mértékben kell megállapítani, jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 

 

2.§-hoz: 

A lakbér mértékét a piaci viszonyok alakulása végett korrigálni szükséges.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg. Árpád u. 4/A.      
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 10.28 -i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 

1071/1/A/3 hrsz-ú, 55 m2
 területű, kivett lakás megnevezésű ingatlan, természetben 9970 

Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. fszt. 3.  (térkép 2. sz. melléklet). A lakás komfortos, gáz nincs 

bevezetve a lakásba.  

A lakóházban jelenleg 14 lakás található, melyből  9 db. önkormányzati tulajdonú. A lakás 

megüresedett, s nagyon lelakott állapotú teljes felújítása jelentős költségeket igényelne. (Ahogy 

az értékbecslés képein is látható. ) Padozat, vakolat, gépészet teljesen elhasználódott, falak 

nedvesek, vakolat málik, nyílászárók cserére szorulnak.) képek, 3. sz. melléklet) 

Felvetődött annak gondolata –részben az ingatlan állapota és a korábban értékesítésre kijelölt 

Széchenyi u. 18. sz lakóház eddig sikertelen értékesítése kapcsán-, hogy az ingatlant 

értékesíteni kellene,és a befolyt összeget bérlakások felújítására kell fordítani, mely lakásokat 

pedig piaci alapon lehet bérbe adni.  

 

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

komfortos lakások is piaci alapon kerüljenek bérbeadásra. A 232 db bérlakásból jelenleg 37 db. 

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

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

azóta fokozatosan növekszik.   

 

Értékesítés feltétele, lehetőségek:  
Mivel a lakás üres, elővásárlási jog nem illet meg senkit, így a vagyonrendelet szerint kell 

eljárni értékesítés esetén.  

Amennyiben az ingatlant értékesítjük, úgy Vagyonrendeletünk értelmében a  belterületi 

ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslést kell készíteni, melyet a Mohl Kft-vel 

elkészíttettük (4.sz. melléklet). Az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték: 6.454.800.-Ft, 

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

6.484.800.-Ft. 

Az ingatlan kataszterben az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 430.000.-Ft 

Az értékbecslésben is bemutatásra került, a lakás szinte teljesen tönkrement, elavult, belső falak 

vizesek, nyirkosak, penészesek, fűtés, nyílászárók, vezetékrendszer elavult, korszerűtlen. S 

közel 4 m-es belmagassággal rendelkezik a lakás.  

Természetesen a T. Testületnek joga van az értékbecslésben szereplő értéktől eltérni. 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  

(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

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

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

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

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



 

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

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

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

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

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

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

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

esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke a 

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

értéket nem haladja meg. 

 

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

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

 

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény 

5.§ (3) bekezdés c) pontja: 

5.§ (3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

A Magyar Államot képviselő szervezettől elővásárlási jogról nyilatkozatot kell kérni a 

szerződéskötés létrejöttét követően.  

 

A lakások elidegenítéséről szóló rendeletünk értelmében lakások értékesítése esetén kétfajta 

lakástípusról beszélhetünk: 

1. Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások – (ezek az 

önkormányzati törvény hatályba lépése előtt már tanácsi bérlakásokként hasznosított 

lakásingatlanok) 



 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő más, egyéb módon szerzett (pl. vásárolt, építtetett) 

lakások, vagyis a már önkormányzat által szerzett lakásingatlanok.  

 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások esetén –amilyen ez a lakás 

is- az értékesítés feltételeit és az eladásból származó bevételek felhasználását 1993. évi 

LXXVIII. Tv. szabályozza.  

 

62. § (1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 

lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját 

követően befolyó - az (5) bekezdés szerint csökkentett - teljes bevételét a számláját vezető 

pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az állami tulajdonú lakóépületek (a bennük 

lévő lakások) elidegenítéséből származó, önkormányzatot megillető bevételekre is vonatkozik, 

tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítésről a megszűnt tanácsi szerv vagy az önkormányzat 

döntött-e. 

(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra és az ezekhez 

kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen: 

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 

c) városrehabilitációra, 

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész 

finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt 

önrészt is, 

h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá 

i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 

1. napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló határozata 

alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. 

A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azokra az 

önkormányzatokra, amelyek e törvény alapján rendeletalkotásra nem kötelesek. 

(5) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja 

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; 

b) a földrészlet megosztásával; 

c) a társasházzá való átalakítással; 

d) a forgalmi érték megállapításával; 

e) az elidegenítés lebonyolításával 

kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az 1991. évi 

XXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlőkiválasztási joggal 

rendelkező szervet megillető vételárrészt. 

 

Javasoljuk kerekített összeg meghatározását! (Amennyiben az értékbecslés összegét tartja 

elfogadottnak a T. Testület, akkor  6.500.000.-Ft) 

 



 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 meghirdeti eladásra.  

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

A pályázatok beérkezési határideje: 2020.11.11. 

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

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

(....................- Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

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

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. október 19. 

            

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

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 határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 

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

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

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

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

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

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

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

értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő 

bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

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

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

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

belül. 

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

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

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

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

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

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

értékelhető(k). 

 

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

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

követő Képviselő – testületi ülés lesz.  

 



 

2.sz. melléklet:  

  



 

 3.sz. melléklet: 

 
   

  



 

   



 

4.sz. melléklet: 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 

 

 



 

 

Tárgy: Rendezési terv módosítása – Dr. Kenéz Zsolt és Kovács 

Gábor kérelme  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Kenéz Zsolt Szentgotthárd Fővég u. 32. szám alatti lakos és Kovács Gábor Szentgotthárd 

Fővég u. 26. szám alatti lakos, mint a 3326 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út menti telkek 

tulajdonosa a hatályos településrendezési terv módosítása kapcsán kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez. (kérelem 1. sz. melléklet) 

 

Dr Kenéz Zsolt a kérelem benyújtása előtt elképzeléseit személyesen bemutatta, mely szerint:  

az ő tulajdonát képezi a 3334 hrsz-ú telek, a telekkel szomszédos 3328 hrsz-ú telek és a 3326 

hrsz-ú önkormányzati közúttól keleti irányban elhelyezkedő 3325 hrsz-ú telek a másik 

kérelmező Kovács Gábor tulajdona. (Jelenlegi helyzet 2.sz. melléklet)  

 

Kérelmező elmondása szerint a 3326 hrsz-ú önkormányzati közút szinte teljes hosszában csak 

az ingatlan-nyilvántartásban létezik, ténylegesen kialakítva, útként használva a Fővég utca 

kereszteződésétől  kb 30 m hosszban van -  Kovács Gáborék a 3325 hrsz-ú telek 

megközelítésére  használják – az ortofoto az elmondottakat alátámasztja. 

 

Kérelmezők elképzelése: a  3328 hrsz-ú telek, a 3325 hrsz-ú telek egy része és a 3326 hrsz-ú 

jelenlegi út egy része területének összevonvásával kialakításra kerülne egy új telek, mely Dr 

Kenéz Zsolt tulajdonába kerülne.  

 

A hatályos rendezési terv a  tervezett telekalakítást nem teszi lehetővé. 

 

A Kérelmezők által javasolt, a meglévő két önkormányzati utat összekötő, a 3326 hrsz-ú út 

nyomvonalának egy részét kiváltó átkötés csak javaslatnak tekinthető. Amennyiben a 

Képviselő-testület a tárgyi felülvizsgálatot támogatja, az átkötés helyének maghatározása 

településtervezési, úttervezési szakmai feladat lesz.       

      

A hatályos szabályozási tervlap kivonata 3.sz. melléklet. 

 

Kiss Gábor városi főépítész a kezdeményezés kapcsán megfogalmazott  szakmai véleménye az 

előterjesztés 4.sz. melléklete. 

 

 



 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

 

Hatásvizsgálat 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 

A szabályozási terv a kérelemmel érintett terület vonatkozásában az ingatlan-

nyilvántartásban útként szereplő közutakat továbbra is útként határozza meg, attól 

függetlenül, hogy azok ténylegesen ki vannak-e alakítva, használatban vannak-e vagy 

sem. Az Önkormányzatnak is az az érdeke, hogy gazdaságosan fenntartható úthálózatot 

alakítson ki. Ami jelen pillanatban út, de csak a térkép szerint létezik mert egyébként 

teljesen járhatatlan(3226 hrsz) az önkormányzat tulajdona – vagyis azt nekünk kellene 

a megfelelő állapotba hozni és útként fenntartani. Az is igaz, hogy ezek szerint az erről 

az útról elérhető területek tulajdonosai sem járnak arra, saját területeiket nem ezen az 

úton át közelítik meg, tehát van más megközelítési lehetőség is ami valószínűleg 

működik. Egy település állandó változásban (fejlődésben) van ami azt jelenti, hogy 

lakóinak egyes igényei változhatnak. Ahol régen út kellett, ott ma már nincs erre 

szükség – tehát a településtervezésnél is figyelemmel lehet/kell lenni erre a tényezőre 

is. A „leggyengébb pontja” a kezdeményezésnek a megszűnő út kiváltása. Ez a jelenlegi 

tényleges állapot szerint megoldott, mert  a környező területek tulajdonosai megoldották 

a térképen látható 3226 és 3227 hrsz-ú utak összekötését és a legújabb kori 

erdőhasználati szokások szerint elkezdtek átjárni „ott ahol a legegyszerűbben lehetett” 

vagyis valakinek az ingatlanán. A kérelem arról (is) szól, hogy az út nyomvonalának a 

kialakult úthoz igazításával valaki másnak a tulajdonát kell majd egyszer igénybe venni 

és jogilag is megteremteni az utat.   

 

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

feltételek?  

A személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a Kérelmező 

biztosítja.  

 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés hiszen a változtatás felmerülő költségeit a kezdeményezőknek kell 

fizetniük.  

 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Önkormányzatot annyiban érheti kézzelfogható hátrány, ha valamely okból az utat 

ténylegesen ki kell építeni – bár a kiépítés kapcsán felmerülő költségek nagy részét a 

telek tulajdonosokra háríthatja – az út fenntartásának költségeit azonban viselnie kell.     

 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  



 

Nincsenek.   

 

  

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Dr. Kenéz Zsolt Szentgotthárd Fővég u. 32. szám alatti lakos és Kovács 

Gábor Szentgotthárd Fővég u. 26. szám alatti lakos kérelmében foglaltak szerinti 

felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész állásfoglalásában foglaltak figyelembe 

vételével az Előterjesztés 1. és  4. számú melléklete szerint. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés 

csak akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő 

összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi 

az önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi 

letétbe, addig a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés 

bármilyen okból nem támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét 

az önkormányzat nem tudja a Kezdeményezőnek visszafizetni.   

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

Dr. Kenéz Zsolt Szentgotthárd Fővég u. 32. szám alatti lakos és Kovács Gábor 

Szentgotthárd Fővég u. 26. szám alatti lakos kérelmében foglaltak szerinti 

felülvizsgálatát nem támogatja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

Szentgotthárd, 2020. 10. 16. 

          
         Doncsecz András 

         városüzemeltetési vezető

    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.melléklet 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

2.sz.melléklet 



 

 
 

 

3. sz. melléklet 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

4.sz.melléklet 



 

 
 

 

Tárgy: Rendezési terv módosítás – partnerségi egyeztetés lezárása 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2019. számú határozat 2.) 

pontjával kezdeményezte a Helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására irányuló 

eljárás megindítását. Ennek során  a 135/2018, és a 167/2019 Képviselő-testületi határozatokkal 

elfogadott módosítási szándékokkal együtt a településrendezési eszközök módosításához a 

314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet előírásainak megfelelően “egyszerűsített” módosítási eljárás 

indult. melynek keretében a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) 

önkormányzati rendelet és a 314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet értelmében sor került a 

módosítási szándékok partnerségi egyeztetésére. Ezt  a Képviselő-testület 207/2019. sz. 

határozatával lezártuk. 

 

A településrendezési eszközök módosítási eljárását ezután két részre bontottuk, és a kizárólag 

a jogszabályi normaszövegeket érintő módosítást célzó egyeztetési eljárás lezajlott és  a 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 

30.) Önkormányzati rendelet módosítva lett. 

 

Ugyanakkor a szabályozási terv rajzi munkarészeit is érintő módosítások államigazgatási 

eljárása megindításáig a Képviselő-testület által támogatott módosítások köre V/49/2020., az 

55/2020. és a 87/2020. határozatokban szereplő tartalmakkal bővült, mely esetekben a 

partnerségi egyeztetést szintén le kellett folytatni. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati rendelet és a 314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet 

hatályos szabályai szerint 2020.09.11.-én meghirdetve és 2020.09.18.-2020.10.03.-ig közzé 

téve a tervezett tartalmat az arra vonatkozó vélemények, észrevételek beérkezésére 2020.10.11-

ig volt lehetőség.  

 

Vélemény, észrevétel a mai napig nem érkezett. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a partnerségi eljárás lezárását határozatával támogassa. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) Önkormányzati 

rendelet módosítási eljárása kapcsán a V/49/2020., az 55/2020. és a 87/2020. 

képviselőtestületi határozatokban támogatott módosítási szándékok alapján indított, és a 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati rendelet és a 



 

314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet hatályos szabályai szerint lefolytatott partnerségi 

egyeztetést beérkezett vélemények és észrevételek hiányában lezárja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltteési vezető    

 

Szentgotthárd, 2020.10.19. 

          
         Doncsecz András 

         városüzeneltetési vezető 

    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: Rendezési terv módosítása - Akasztódomb 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2020. számú Képviselő-

testületi határozatával támogatta az Akasztó domb keleti oldalán a szentgotthárdi 934/1 hrsz-ú, 

2351 m2 területű, továbbá a szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú, 2367 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanok 

rendezési terv szerinti telekmegosztást követő értékesítését azzal, hogy az ingatlanok 

megközelítését lehetővé tevő utat valamint a közműveket a vevőnek kell kialakítania. Az 

előkészítő munkák során felmerülő körülmények ellentmondásokat tártak fel és olyan 

akadályokba ütköztek, melyek során körvonalazódott, hogy a Szentgotthárd Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) Önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendezési terv) akasztó-dombi területek tekintetében gazdaságilag 

aránytalanul drágán végrehajtható tervi elemeket tartalmaz. EZek közül legkirívóbb az újonnan 

kialakítandó útcsatlakozások tekintetében az Útügyi Hatóság (Vas Megyei 

Kormányhivatal,Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály) állásfoglalása. Eszerint a 7458-as jelű 

Szentgotthárd-Apátistvánfalva-Kétvölgy-Államhatár településeket összekötő út Szentgotthárd 

1122/1 helyrajzi számú belterületi szakaszán a jelenleg 933/4 helyrajzi számú önkormányzati 

területen jelölt tervezett útcsatlakozások esetében a biztonságos balrakanyarodást lehetővé tevő 

plusz egy forgalmi sáv kiépítését kéri, melyet jelen körülmények között sem önkormányzatunk 

sem a telekvásárlásban érdekelt fél nem tud és nem kíván finanszírozni. 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival megvizsgáltuk a különböző 

lehetőségeket, és összességében azt a szakmai döntést tartjuk célravezetőnek, amely nem 

csupán az adott problémakört kezeli, de a város hosszútávú műszaki-, üzemeltetési- és 

gazdasági érdekeit is figyelembe véve, településfejlesztési és településképi szempontok szerint 

is végiggondolva a teljes akasztóparti területegység - a Béka-tótól a Zsidai tetőig tartóan – újra 

fogalmazza annak területegységeit, közlekedési és közművesítési viszonyait, zöldfelületi 

rendszerét és hasznosításának ütemezhetőségét, különös tekintettel a területegységet érintő 

városi tulajdonú területek optimális hasznosítására, és a magasan fekvő területek csapadékvíz 

elvezetésének tervi kezelésére. 

 

Ennek érdekében javaslom, hogy kapcsolódóan a 87/2020. Képviselő-testületi határozattal 

támogatott kérelemhez, melyben a fentiekhez hasonlóan szerkezeti tervet is érintő a 

314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet szerinti teljes eljárásban lefolytatott Rendezési terv 

módosításra van szükség.  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

kezdeményeznie  kellene a Rendezési terv módosítást a 0137,1228 helyrajzi számokon futó 

árok, a 1176 helyrajzi számú Bethlen utca a 954 helyrajzi számú Rózsa utca, a 828 helyrajzi 

számú Zsidai utca és a 861, 1061, 0129/2 helyrajzi számokon futó Szépvölgyi út által határolt 



 

tömb területére a biológiai aktivitásértékek együttes figyelembe vételével és a fenti 

szempontrendszerek szerinti terveztetéssel. 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Akkor, amikor az elfogadott rendezési tervben foglaltak konkrét megvalósításába 

akarunk fogni, akkor kiderül, hogy a tervben foglaltak csak aránytalanul nagy költséggel 

valósíthatók meg, egyes elemeik pedig meg sem valósíthatók. Amennyiben az Akasztó 

dombbal valóban kezdeni szeretnénk valamit, akkor érdemes a jelenlegi 

településrendezési eszközökhöz hozzányúlni, azt módosítani. 

 

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

feltételek?  

A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi feltételeket meg kell teremteni, a módosításhoz 

szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 

Önmagában a rendezési terv módosításának fenntartható finanszírozása nem releváns 

kérdés.   

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Önmagában a módosításnak nincsenek kockázati tényezői. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Jelen pillanatban a rendezési tervben leírtak ezen a területen csak olyan aránytalan 

költségekkel oldhatók meg amelyek nem vállalhatók fel. De pl. a felmerülő közlekedési 

megoldások még a jelentős költségek felvállalása esetén sem tűnnek sem jónak, sem 

biztonságosnak, sem célszerűnek. Tehát ha nem kezdünk neki a módosításnak, akkor 

lesz egy rendezési tervünk a területre, amit azonban a gyakorlatban nem lehet 

megvalósítani vagyis a jelenlegi állapotok tudnak csak fennmaradni a következő 

években is. Dönthetünk persze a jelenlegi állapotok meghagyása mellett is – ekkor a 

településnek ez a frekventáltnak gondolt része – az Akasztó – domb  - egy bokros – 

füves, egyes részeiben mezőgazdaságilag hasznosított terület marad.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szentgotthárd város 

Polgármesterét, hogy a Szentgotthárd 0137,1228 helyrajzi számokon futó árok, a 1176 helyrajzi 

számú Bethlen utca a 954 helyrajzi számú Rózsa utca, a 828 helyrajzi számú Zsidai utca és a 



 

861, 1061, 0129/2 helyrajzi számokon futó Szépvölgyi út által határolt tömb területére a 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 

30.) Önkormányzati rendelete módosítási eljárását folytassa le oly módon, hogy a 

településtervezés során a város hosszú távú műszaki-, üzemeltetési- és gazdasági érdekeit is 

figyelembe véve, településfejlesztési és településképi szempontok szerint is végiggondolva újra 

meghatározza annak területegységeit, közlekedési és közművesítési viszonyait, zöldfelületi 

rendszerét és hasznosításának ütemezhetőségét, különös tekintettel a területegységet érintő 

városi tulajdonú területek optimális hasznosítására, és a magasan fekvő területek csapadékvíz 

elvezetésének tervi kezelésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

 

Szentgotthárd, 2020. 10. 19. 

 

         Huszár Gábor  

                     Polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálattal érintett tömbterület 

 



 

 
 

 

 



 

Tárgy: Szentgotthárd, Széll K. tér 14. sz. társasház tetőtér beépítése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020.10.28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 14. sz. alatti társasházban Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 4122/10000  tulajdoni részarányyal rendelkezik, ÁFÉSZ 5182/10000, 

magántulajdon 696/10000. (Posta és a Patika közti ház) 

A társasház tetőzete nagyon rossz állapotban van, tetőhéjjazatot kellene rajta cserélni. 

Társasházi közgyűlésen évről-évre visszatérő probléma.  

A tetőhéjjazat cserére a társasházi közös képvisletete ellátó SZET Szentogtthárdi Kft. ajánlatot 

kért 2019. májusban VARGA BT-től, akik 32.000.000.- Ft-os árajánlatot adtak az 1000m2-

es tetőfelületre. 

Ez nem tartalmazta a 2 udvari, önkormányzati tulajdonú, félnyereg tető –amin bitumenes 

szigetelés található – felújítását, csak a magastetős részt. 

 A társasház nem rendelkezik ekkora összeggel, jelenleg 2.300.000.-Ft áll rendelkezésre. 

A ház rendelkezik LTP-vel aminek lejárati ideje, tehát legkorábban felvehető 2022.09.01-vel. 

várható betét állami tám+kamat: 4.948.000.-Ft (ezen felül még 7.200.000.-Ft-ot felvehet LTP 

hitelre) 

A közgyűlésen felmerült annak  kérdése, hogy esetleg az épület tetőterének beépítésére  

vállalkozót találna a társasház, akkor ezen költség „megúszható”. Továbbá a társasház 

homlokzatét is fel kellene újítani a kapualj és az udvar felől jobb kifejezés nem lévén „teljesen 

siralmas” a kinézete.  

 Hetényi Miklós (ÁFÉSZ elnöke) tárgyalt Hadnagy Szilárddal, aki –elmondása szerint 

Ausztriában élő magyar ember, építési vállalkozó – a társasház tetőterét beépítené, s az 

utcafronti homlokzatot is felújítaná a mellékelt nyilatkozat alapján . (A nyilatkozatban a 

házszám széll K. tér 10. tévesen szerepel, a Széll K. tér 14. a helyes) 

A padlástér területe kb br. 550 m2, tehát ez a felület kerülne beépítésre. 

Az emeleten 8 lakás található, melyből 6 önkormányzati, mely lakásokból 2 lakás 

összkomfortos, gázkazán fűtéssel rendelekzik, a többi fatüzelésű, (felújítandó, itt a fűtési 

rendszer átalakítása is felmerül, mert jelenleg a 10-15 kémény miatt a tetőtér beépítés kérdéses. 



 

Tehát a beruházás a lakások üzletek fűtési rendszerének átalakítást is magával magával 

hozhatja, Véleményünk szerint a tetőtér beépítést támogatnunk kellene.  

Viszont az udvar felőli homlokzat felújítását is meg kellene oldani, továbbá az udvari 

önkormányzati lakások homlokzatát, tetejét is felújítani, vagy akár ezen lakások főlé is emletet 

építeni. Itt további 134 m2-es lakásterület áll rendelkezésre. 

 (Az is a társasház része, így lenne igazán egy normális kinézete az egész háznak és nemcsak 

az utca felőli optikai látvány mutatna jól. Ezen ház udvarán keresztül lehet a gyermekorvosi 

rendelőkhöz, védőnőkhöz is eljutni..) 

A mai napon megszerzett információk szerint lakásainkból –amelyek jelenleg bérlakásként 

funkcionálnak –remélhetőleg nem kell elhelyezni átmenetileg sem a bérlőinket. . 

 

Tehát nekünk most elvi döntést kell hoznunk arra  a ma reggel érkezett néhány soros levélre, 

amely még az ajánlatot tevő elérhetőségeit sem tartalmazza egyelőre. Természetesen ettől elvi 

a döntésünk: amennyiben a részletekben is egyetértünk a beruházóval, akkor majd a társasházi 

közgyűlésen is támogatni fogjuk – hiszen a végső döntést ez a fórum fogja meghozni –a 

mostaninál több információ birtokában.  

Kiss Gábor városi főépítész véleménye szerint rendezési terv szempontból nincs akadálya 

a beépítésnek, településképi  szempontból folyamatos egyeztetést igényel.  

 

Határozati Javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hadnagy Szilárd építési 

vállalkozó ajánlata alapján elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy  a  Szentgotthárd, Széll K. tér 

14. sz. alatti társasház - melyben Szentgotthárd Város Önkormányzata 4122/10000 arányban  

tulajdonos – padlástere beépítésre kerüljön, ott lakások legyenek kialakítva  

Továbbá hozzájárul az udvari lakások feletti emelet ráépítéssel történő lakások kialakításához 

is.  

A Képviselő-testület a tetőtér beépítés lehetőség ellentételezéseként az utcafronti homlokzat 

felújításán kívűl kéri s javaolja, hogy a társasház összes homlokzata kerüljön felújításra.   

A tetőtér beépítéshez szükséges tervek, statikai vizsgálatok elkészíttetése, engedélyek 

beszerzése, ráépítési megállapodás elkészítése a beruházó  kötelessége és az ezzel felmerülő 

költségek is őt terhelik.  

A megépülő, új lakások a beruházó tulajdonába kerülnek, azok hasznosításáról önállóan 

dönthet.  



 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. október 21. 

                                                                                             
Doncsecz András 

              Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



 

1. sz. melléklet: 

 

 



 

Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek 

és díjainak felülvizsgálata  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2020. 10. 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 42/2004. (02.26.) számú határozatával a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta és kialakított egy egységes bérleti 

díj rendszert. A Képviselő-testület ennek alapján a bérleti díjakat felülvizsgálja. Ilyenkor a 

bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, valamint az egyéb helyiségek nem 

haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti díjainak módosításáról kell dönteni. 

A garázsok bérbeadása a SZET Szentgotthárdi Kft., míg az üzlethelyiségek, egyéb helyiségek 

és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

A megkötött bérleti szerződésekben úgy fogalmazunk, hogy a bérleti díjakat az önkormányzat 

minden évben az infláció mértékének megfelelően megemelheti – amennyiben az emelés ezt 

a mértéket nem haladja meg, akkor a bérlők az emelést automatikusan elfogadják.  

 

Az inflációnál nagyobb emelés szerződésmódosítás, melyet a Bérlő automatikusan nem köteles 

elfogadni.  

Utoljára a bérleti díjak 2019.május 1-vel emelkedtek, akkor a 2018. évi infláció, mértékével 

egyezően, 2,8%-kal. 

A 2019. évi infláció mértéke 3,4%.  

*forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html 

A fogyasztói árak 2020.január-szeptember közt 3,5%-kal nőttek az előző évhez képest. 

*forrás: https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2009 

 

Tehát az infláció a 2 év alatt 7%-körül alakul.  

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2009


 

A Képvisleő-testület általában minden év márciusában tárgyalja a bérleti díjak emelését, 

melyet május 1-től alkalmazunk, de a járványügyi helyzetre tekintettel ez halasztásra került.  

 

Az idei évnek az utolsó negyedévében vagyunk, s mérlegelendő az, hogy a tavalyi és az idáig 

ismert inflációs adatok alapján együtt, egy körben emelkedjen a bérleti díj 2021.01.01-től . 

Szerintünk annak nincs sok értelme, hogy a 2019. évi inflációt 2020. december 1-től 

alkalmazzuk, s jövő márciusban ismét emelünk az inflációs értékkel.  A Testület dönthet úgy 

is, hogy az idei éves emeléssel kapcsolatban együtt, majd 2021.-ben  dönt a járványügyi 

helyzetre tekintettel. - ennyivel is kedvez a bérlőknek, hiszen így a 2019-es infláció csak 2021-

ben fog jelentkezni a bérleti díjakban.  

Azt lén. yeges szempontnak gondoljuk leszögezni, hogy a koronavírus járvány nem egyformán 

érintette a bérlőinket. Akiket érintett, azoknak kedvezményeket (halasztott fizetést, esetenként 

elengedést is)  biztosítottunk és a járványhelyzet további romlása esetén fizetési 

kedvezményeket továbbra is lehet majd adni. Jó volna, ha a bérlőknek nyújtandó segítség  nem 

az inflációs emelés napirendről levételét jelentené, hiszen főleg a növekvő inflációt látva a 

bérleti díjak értékét muszáj lenne megőrizni, az emeléssel nem kihagyni éveket hiszen a bérleti 

díjbevételek szinten tartása, a megfelelő költségvetési bevételek megszerzése  költségvetési 

szempontból kötelezettségünk, és a felelős vagyongazdálkodás része.     

Megjegyeznénk, hogy az előző évi infláció alapján automatikusan emelhető a bérleti díj, de 

ettől függetlenül is a T. Testületnek joga van a díjak infláción túli emelésére is. Ilyen esetekben 

amennyiben a bérlő nem fogadja el a bérleti díj emelést, úgy akár rendes felmondással 

felmondható a bérleti szerződés is. 

Üzlethelyiségeink olyan önkormányzati vagyontárgyak, amelyeket a gazdasági élet 

szereplőinak rendelkezésére bocsátunk azért, hogy ott működni tudjanak: terméket állítsanak 

elő vagy szolgáltassanak az itt élőknek és/vagy az ideérkezőknek, bevételeik után adózzanak, 

továbbá annak ellenértékét fizessék meg, hogy az önkormányzat helyiségében folytathatják a 

munkájukat. A bérbeadás tehát a település számára bevételt szerző tevékenység, Szentgotthárd 

költségvetésében fontos tényező! A költségvetésünk 2020-ban is, de előre láthatóan különösen 

2021-ben igen sajnálatos rossz helyzetbe kerül, így semmiképpen nem javasolható, hogy a 

bérleti díjak maradjanak változatlanok - azokat legalább az infláció mértékéig meg kellene 

emelnünk.  

Az üzlethelyiségek bérlet díjait az 1. sz. mellékletben szerepeltettük. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2021. január 01. napjától  

„A variáció”:  a KSH által közölt 2019. évi inflációs ráta 3,4% és a 2020. január-szeptember 



 

időszak inflációs ráta (3,5%) mértékének megfelelően összesen 6,9%-kal megemeli. 

„B variáció”: az infláció mértékétől függetlenül kezdeményezi a bérleti díjak ….. %-kal 

történő emelését. 

A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2021. január 1-i hatálybalépési 

időponttal kell kiközölni.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti díjának emeléséről legkésőbb 2021. márciusi ülésén 

dönt.   

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2020. október 15. 

  
  

                                                                                                          Doncsecz András 

          városüzemeltetési vezető  

 

Ellenjegyzés:  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 


