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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 

2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 95/2021. számú képviselő-

testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárd 1031/A/8 

hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Kossuth u. 26. fszt. 8.a. szám alatti raktár megnevezésű 

belterületi ingatlant értékesítésre kijelölte. A határozat értelmében a pályázatok beérkezési 

határideje 2021. december 3. napja volt, mely időpontig egy pályázati ajánlat érkezett. Az 

ingatlan a pályázati kiírásban szereplő feltételekkel történő értékesítésének kérdése jelen 

testületi ülés tárgyát képezi. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 99/2021. számú képviselő-

testületi határozatával a szentgotthárd 1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott, természetben 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz alatti üzlethelyiséget bérbeadásra meghirdette. A 

pályázatok beérkezési határideje 2021. december 6. napja volt, mely időpontig egy pályázati 

ajánlat érkezett. A pályázóval történő bérleti szerződés megkötésének kérdése jelen testületi 

ülés tárgyát képezi.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 204/2016. számú képviselő-

testületi határozatával Kovács Márta Máriát választotta meg a Gotthárd-Therm Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának. A határozat értelmében a tagsági jogviszonyának vége 2021. 

szeptember 30. napja volt. A fentiek figyelembevételével a Gotthárd-Therm Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztására jelen testületi ülésen fog sor kerülni. 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2021. DECEMBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult 

Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem – 

Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű területek feltáró útjának, csapadék-

vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, szennyvíz-elvezetés és 
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közvilágítás) kiépítése elnevezésű projekt esetében megkaptuk a forgalomba-

helyezési, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyt is. 
 

• Folyamatban van a Szentgotthárd-Zsida Jó Pásztor (Brenner) kápolnánál 

kialakított konténeres vizesblokkokhoz az önkormányzati forrásból 

megvalósuló víziközmű bekötővezetékek kiépítése kivitelezési munkálatai. 

Kivitelező: Vízéptek Bt. 
 

• Megtörtént a Városi Gondozási Központ épülete északi oldali (telekhatári) 

kerítésszakaszának felújítása. A déli oldali (utcafronti) kerítésszakasz 

felújítási munkái pedig még folyamatban vannak. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 
 

• Megtörtént a SZEOB Játékvár Óvodája épületében történő fűtéskorszerűsítési 

munkák utáni pincében történő helyreállítási munkálatok elvégzése. 

Kivitelező: Spaits Jenő E.V. 
 

• Az önkormányzat által a tavalyi évben benyújtásra került 4 db vis maior 

pályázatokat elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. Az 

úthelyreállítására benyújtott vis maior támogatási kérelmünket (1 db) részben 

támogatták, amelynek teljesítése befejeződött. A műszaki átadás-átvételi 

eljárás megtörtént. A támogatást elszámolását határidőben benyújtottuk az 

ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésre 221. december 14-én kerül/került sor. 

A Zsidahegyi, Hegyi, illetve Felsőpatak utcai megcsúszott partfal 

helyreállítására benyújtott  vis maior támogatási kérelmeinket (3 db) csaknem 

teljes egészében támogatták. A partfal helyreállítással érintett projektek 

(támfal építések) terv és engedély kötelesek a tervezések jelenleg folyamatban 

vannak. A partfal helyreállítással érintett vis  maior támogatások elszámolási 

határideje: 2022. május 03. (Zsidahegyi utca), illetve 2022. június 21. (Hegyi 

utca, illetve Felsőpatak utca) 

  

• Megtörténtek Szentgotthárd város karácsonyi díszkivilágítása elemeinek 

felszerelési munkálatait. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 
 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- 25/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet: a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/2019. (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 
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- 26/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet: a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 27/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításásra jelen képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. november 

 

Képviselői felvetés a 2021. november 24-i testületi ülésen nem hangzott el.  
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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, 2021. december 8. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2021. december 06-án 
 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 

I. ütem 

Belügyminisztériu

m 

V/65/2021

. 
57/2021. 

715.000.000,- 

Ft 

715.000.000,- 

Ft  
0,- Ft 

A teljes területre vonatkozó 

környzeti állapotfelmérés 
megtörtént, a dokumentáció 

elkészült. A kármentesítésre 
és a bontásra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás 
kiírásának előkészítése 

folyamatban van. A 
bontandó épületek 

felmérése, adokumentáció 
elkészítése megtörtént. 

A Szentgotthárdi 

Ipari Park 
alapinfrastruktúrájá

nak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-00003 

102/2016. 
478.000.00

0,- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 
vízjogi üzemeltetési 

engedélyezés is lezárult. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
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 
69/2020 

 

312.098.737,- 
Ft 

300.102.428,- 
Ft 

11.996.309,- 
Ft 

Záró beszámoló és 

elszámolás benyújtási 
határideje: 2022.01.23. 

Muzeális 

intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztériu
m 

 
3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft 

Az utolsó számla kifizetése 
is megtörtént. Készítjük elő 

az elszámolást. 

Muzeális 

intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztériu

m 
 

3-981.450,- 

Ft 
elbírálás alatt 0,- Ft - 

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 

Pótmunka elrendelve, de 
határidőt lejártát követően 

még nem teljesített a Szet 

Kft. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
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 

Filmklub működésére 
vonatkozó tevékenység az 

ősz folyamán valósult meg. 
Elszámolás előkészítése 

folyamatban. 

Szentgotthárdi 
SPORTCSARNOK 

fejlesztésének 
befejező munkálatai 

Belügyminisztériu

m 
142/2019. 

150.000.00

0,- Ft 

150.000.000,- 

Ft 
0 

2021.11.30-án aláírtuk a 
Sportcsarnok ingyenes 

átadásáról szóló 
megállapodást. Az öltöző 

bútorok 2021.12.07-én 
érkeznek. Ezt követően 

történik a pályahitelesítés. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének 
férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-
VS1-2019-00012 

164/2019. 

V/81/2021
. 

153.985.59
9,- 

153.985.599,- 0,- 

NYERT 

Tervek elkészültek, az első 

és második közbeszerzési 
eljárás is eredménytelen 

lett. 3. KB eljárás 
2021.10.08-án indult el. 

Költégnövekmény igény 
benyújtásra került 45 millió 

Ft összeggel. 

Hársas-tó 
horgászturisztikai 

fejlesztése 
 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- 
Ft 

 

36.347.700,- 

Ft 
0,- 

Kivitelezés folyamatban, 

befejezési határidő 

2021.12.31. 
A pályázatot a 

Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetsége 

valósítja meg.  
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 kivitelezés befejeződött. 
Záró elszámolást és 

beszámolót benyújtottuk, 
melynek hiánypótlása 

folyamatban van. 

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 kivitelezés befejeződött. 
Záró elszámolást és 

beszámolót benyújtottuk.  

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 Történelmi Napok 
rendezvénysorozat keretén 

belül a pályázat 

megvalósult, költségvetés 
módosítást benyújtottuk, 

ha elfogadják, beküldjük az 
elszámolást is. 

KOLOSTOR épület 

ABLAKOK 
FELÚJÍTÁSA II. 

ütem 

Belügyminisztériu
m 

38/2020. 
V/2/2021. 

40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

NYERT 
24 db „irodai” ablak és 30 

db folyosó ablak, 8 db 
toronyablak felújítása 

megvalósítása folyamatban 

határideje: 2021.11.30. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

HUNGARIKUM 2020. 
Agrárminisztériu

m 
- 3.990.430,- 3.990.430,- - 

NYERT 
 „Az épített környezet 

értékei Szentgotthárdon” 
címmel kiadvány, kisfilm, 

hagyományos és virtuális 
kiállítás 

Könyvbemutató és kiállítás 
megnyitó időpontja 

2021. jűlius 29. 

Megvalósult, elszámolás 
benyújtásra került. 

Emléktábla avatása 
és ünnepi 

megemlékezés IV. 
Károly magyar 

király visszatérési 
kísérletének 100. 

évfordulója 

alkalmából 

Nemzeti Kulturális 

Alap 
-  1.000.000,- 1.000.000,- - 

Záró beszámoló és 

elszámolás benyújtva. 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes 
személyek és 

épületek 
Szentgotthárd 

történetében 

Agrárminisztériu

m 
- 4.000.000,- 4.000.000,- - 

NYERT 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 

állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 

Játékvár Óvoda 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Önkormányzati 

feladatellátást 
szolgáló 

fejlesztések 
támogatása 

2021  
Belügyminisztériu

m 

V/43/2021
. 

22.702.874,- - 11.351.437,- 

NYERT 
A Játékvár Óvoda fűtés 

korszerűsítése, egy mosdó 
és öltöző felújítása 

valósulthat meg a 
projektben. 

Fűtéskorszerűsítés 
elkészült, műszaki átadá-

átvétele megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-

elvezető rendszer 
fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-

00030 

V/35/2021

. 
299.556.415,- - 33.000.000,- 

NYERT 
A projekt az alábbi 

részekből tevődik össze: 

I. Rábatótfalu, 

Fagyöngy u. –

Váci M. u. és 

környezetének 

vízrendezése 

II. Szépvölgyi u.- 

Vadvirág u. és 

környezetének 

vízrendezése 

III. Május 1. u. 

környezetének 

vízrendezése 

IV. Mikes Kelemen utca 

vízrendezése 

V. Máriaújfalui út 

környezetének 

vízrendezése 

Támogatási szerződés 

2021.09.06-án hatályba 
lépett. Tuajdonosi 

hozzájárulások beszerzése 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Alpokalja kemping 
fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 

Kabinetiroda 
MK_TSZ/219/3 

(2020) 

- 
23.689.437,- 

Ft 
23.689.437,- 

Ft 
- Megvalósult!  

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti 

Ifjúsági Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - Elszámolás alatt. 

Kiskertek 

fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztéri
um 

2021/7853 

- 
24.945.340,- 

Ft 
24.945.340,- 

Ft 
- 

Nyert! Projektindító 
sajtótéjékoztató 2021. 

december 09-én. 

Külterületi utak 
fejlesztése 

Vidékfejlesztési 
Program 

29/2021. 
122.688.680,- 

Ft 
- 

6.134.434,- 
Ft 

Támogatási kérelem 
hiánypótlása benyújtásra 

került. 

Határon túli 

közösségépítés 

Emberi 
Erőforrás 

Támogatáskezel
ő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

A szentgotthárdi esemény 
megvalósult, de a projekt 

jövőre folyatódik 
Szlovéniában. 
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Tárgy: 2022.évi költségvetés előkészítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 15 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bevezetés 

A költségvetési koncepció készítése nem előírás már, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy 

legyen egy áttekintésünk az év végén a városunk költségvetési helyzetéről, adottságainkról és 

lehetőségeinkről.  Ezért készül ez az előterjesztés.  

A költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait, az önkormányzat 

működésével, és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket kell most meghatározni, 

amely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő végleges költségvetési javaslat 

előkészítéséhez. 

  

Szentgotthárd költségvetési helyzete, lehetőségei 

Jelen előterjesztés a már elfogadott 2022. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó 

jogszabályok ismeretére támaszkodva, és azokat figyelembe véve próbál támpontot nyújtani a 

Bizottságok, valamint a Képviselő-testület számára.  

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete 

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításához  a tárgyévi költségvetés 

háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, 

a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.  

1.sz. melléklet – Sarokszámok 2022. tartalmazza a következő évre benyújtott igényeket. 

Néhány megjegyzés Kiegészítés a tervszámokhoz 

Ez egy, a következő évi költségvetést előkészítő tervezési anyag. Tartalmaz minden beérkezett 

kérést és javaslatot. A tervezést az Önkormányzat Hivatalának pénzügyi munkatársai 

készítették az előző év költségvetési adatai, testületi döntései alapján.  

 

Bevételek 

Az adóbevételeknél a 2021.évi teljesítési adatok alapján történt a tervezés. A fő bevételi forrást 

az iparűzési adóbevétel jelenti. 

Iparűzési adóbevétel alakulása: 

  2017.évben  1.482.169 eFt 

  2018.évben  1.403.307 eFt 

2019.évben  1.121.984 eFt 

2020.évben  1.188.282 eFt 

2021.évben  1.204.465 eFt 

 

A koncepcióban a 2021.évben tervezett előirányzattal azonos nagyságban (1.150.000 eFt) 

szerepel az iparűzési adóbevétel. 

Az adóemelési, adóbevezetési moratóriumot meghosszabbították a 2022.évre is. Adómértéket 

emelni, új adót bevezetni, kedvezményeket megszüntetni továbbra sem lehet. Továbbá 

meghosszabbítják a kis- és középvállalkozások kedvezményét is a helyi iparűzési adóban, így 

jövőre is ők maximum 1 százalék adót fognak fizetni. 

 

Idegenforgalmi adó 

2020.04.26-tól az idegenforgalmi adó befizetése 2021.06.30-ig felfüggesztésre került. A 

319/2021. (VI.9.) Kormányrendelet értelmében július 1-jét követően az adófieztési mentesség 
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megszűnt, így 2021.10.31-ig 13,3 MFt befizetés teljesült. A tervben 2022.évre 18 MFt bevétel 

szerepel. 

Adóbevételek alakulása: 

  2018.évben  35.768 eFt 

2019.évben  37.938 eFt 

2020.évben  16.840 eFt 

2021.évben  13.300 eFt 

 

Telekadóbevétel 

Adóbevételek alakulása: 

  2018.évben  82.281 eFt 

2019.évben  23.441 eFt 

2020.évben  13.696 eFt 

2021.évben  36.913 eFt 

Az 82/2021 sz. Képviselő-testületi határozat értelmében 2022.évben megvalósul a 1614/4 hrsz 

ingatlan értékesítése, amely  SZIP Kft, és Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában 

áll. Az értékesítésből várható bevétel 180 MFt.  

 

Az állami támogatásokat illetően a 2022.évet megalapozó felmérés bekérése megtörtént, az 

abban megadott mutatószámok alapján látjuk az önkormányzatot, intézményeket, 

gyermekétkeztetést érintő normatív támogatások mértékét. Ebben még januárban változások 

előfordulhatnak, vannak olyan keretek, melyekről később születik döntés. 

 

Változás 2021.évtől az állami támogatásoknál az önkormányzat működési feladatainak 

támogatása. Korábbi években az iparűzési adóerőképesség alapján számolt „beszámítás” miatt 

ilyen jogcímen megítélt támogatást nem kapta meg az Önkormányzat, mivel a számítás alapján 

a megítélt összeg 100%-a elvonásra került. Továbbá 2021.évtől jelentősen megemelkedett a 

szolidaritási hozzájárulás mértéke. 

Mind a bevétel, mind a hozzájárulási kötelezettség a nettó finanszírozás keretében kerül 

elszámolásra, ennek megflelően keletkezik bevétele, vagy befizetése az önkormányzatnak. 

 

2022.évben várható állami támogatás 722 MFt, ami 17 MFt-al magasabb a 2021.évi eredeti 

előirányzatnál.  

A szolidaritási hozzájárulás összege 2022.évben 322 MFt, 16 MFt-al alacsonyabb a 2021.évre 

megállapított kötelezettségnél. 

 

Működési bevételeknél a megkötött szerződések alapján 125 MFt-os bevétellel számolunk, és 

az önkormányzati kötelező feladatot jelentő gyermekétkeztetésből származó bevétel várhatóan 

72 MFt lesz. 

2022.év elején várható a Kézilabdacsarnok térítésmentes átvételét érintő áfa visszaigénylés 

kiutalása 406 MFt összegben, amely szintén a működési bevétel része lesz. 

 

Ingatlan értékesítésből származó bevételre 50 MFt az az összeg, amit biztos bevételnek ítéltünk 

meg. 

 

Pályázati támogatásoknál számítunk az utófinanszírozású projektek kifizetéseire, illetve a 

benyújtott többletigények pozitív elbírálásában, ezekből számításaink szerint 81 MFt várható.   

Több benyújtott vis maior pályázat van, ahol a vállalt önerő 10%.  

 

A koncepcióban számolt várható bevétel összesen 3.456.400.000 Ft: 
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− működési célú    2.740.271 eFt  

− pályázati célú       716.129 eFt 

Kiadások 

A kiadásoknál feldolgoztuk az intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

igényeit, illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat, folyamatban lévő 

beruházásokat / felújításokat, pályázatokat.  

A városüzemeltetés összegyűjtötte azon beruházásokat, felújításokat, amelyek megvalósítása 

indokolt / célszerű lenne, ezekről a 2.sz. melléklet tartalmaz részletes felsorolást. Az itt 

kigyűjtött fejlesztések összértéke 857 MFt, ezek a tételek a koncepcióban még nem szerepelnek, 

várjuk a tisztelt Képviselő-testület javaslatát, hogy a 2022.évi költségvetésben mely 

fejlesztések szerepeljenek. 

 

A III .negyedévről készített mérlegben látható, hogy a kiadások teljesítése 64%, a bevételek 

alakulása 93%-os. A bevételi oldal ilyen arányú teljesülése az iparűzési adóbefizetéseknek 

köszönhető, vannak elmaradások, de összességében teljesültek az előírások. Továbbá az 

önkormányzat kiegészítő támogatásként megkapa az 1% iparűzési adókedvezmény által kieső 

adóbevételt. A kiadási oldal kedvező alakulását az idei évben is segítette a hitelfizetési 

moratórium (2020.-2021.év), így az idei évben a 290 MFt nagyságú – Gotthárd Therm Kft felé 

vállalt- kezességvállalási kötelezettségnek nem kellett eleget tenni.  

 

A 2022.évre leadott igények alapján a kiadási oldal összetétele: 

− intézményi működéshez finanszírozási kiadások     1.235.004 eFt 

− SZOI gyermekétkeztetési, működési kiadások       170.455 eFt 

− SZET Kft által vállalt működési feladatokra        194.766 eFt 

− PKKE–működési kiadás+rendezvények+ Turinform Ir.  71.250 eFt 

− Fürdő felé vállalt garancia kezességvállalás  

      működési nehézségek áthidalására         205.000 eFt 

− szolidaritási hozzájáurlás          322.117 eFt 

− Sztg. Sport- és Turisztikai Kft törzstőke           25.000 eFt 

− önkormányzat működését érintő kiadások        369.723 eFt 

összesen          2.593.315 eFt 

/várható bevétel – működési célra      2.690.271 eFt  Kül.:  96.956 eFt/ 

 

− felhalmozási kiadások         856.948 eFt 

− pályázati kiadások          843.085 eFt 

− többletigény                        13.003 eFt 

összesen         1.713.036 eFt 

/várható bevétel – felhalmozási célra       766.129 eFt  Kül.: - 946.907 eFt/ 

 

SZET Szentgotthárdi Kft: a városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság benyújtotta 

igényét az Önkormányzat felé a 2022.évi feladatok ellátásához. A Kft számolt a jövő évben 

várható minimálbér, illetve garantált bérminimum változással. A működési területekre 

számított igénye 16%-al magasabb az idei évhez viszonyítva. 

/2021.évi keret : 165.639.750 Ft, 2022.évi keret: 194.765.750 Ft/ 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 
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A működési feladatok ellátására együttműködési megállapodás van az egyesület és az 

önkormányzat között, amelyben az évi hozzájárulás mértéke 39.150 eFt. Az egyesület a 

2022.január 1-jétől érvényes illetményváltozások miatt 5.300 eFt többletigénnyel fordul a 

Képviselő – testület felé. A többlet biztosítana fedezetet a 25. év alattiakra vonatkozó 

járulékkedvezmények miatti különbségek rendezésére. 

A jövö évi rendezvények megvalósítására 25.000 eFt nagyságú keret szerepel a koncepcióban. 

 

Sztg. Sport- és Turisztikai Kft: a 89/2021 számú Képviselő-testületi határozat alapján az új 

Kft 2022.01.01-jével kerül bejegyzésre. Az induláshoz 25 MFt törzstőke befizetésről született 

döntés, az összeg tervezésre került. 

 

A sarokszámokból jól látható, hogy a működési bevételek (állami normatíva, bérleti díjak, 

adóbevételek) az intézmények fenntartásához, a gazdasági társaságok finanszírozásához,  

illetve az önkormányzat működési feladataihoz nyújt fedezetet. A bevételi oldalt növeli 

jelentősen a 2022.évben esedékes áfavisszatérítés összege, illetve a telekadóból várható bevétel. 

Így képződik 96.956 eFt-os pozitív egyenleg, amely a fejlesztési célokra fordítható. 

 

Intézmények 

Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2021. év előirányzat adatait, illetve a 01-10. 

havi teljesítési adatokat vettük alapul, továbbá az irányadó jogszabályi változásokat. 

 

Minden intézmény felülvizsgálta a saját személyi jellegű kiadásait, nevenként áttekintették a 

besorolásokat, figyelve a soros lépésekre. Kigyűjtésre került, hogy kik lesznek jubileumi 

jutalomra, nyugdíjba vonulásra jogosultak. A felmentési időre történő helyettesítések tervezésre 

kerültek. 

 

Az intézményi dolgozók 90%-át érinti a minimálbér. A garantált bérminimum várhatóan 

260.000 Ft lesz, a szociális hozzájárulási adó csökken 15,5%-ról 13%-ra, illetve módosultak a 

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 5. számú, 6. számú, 6/a. számú mellékletei.  

/A 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet: 

− 5. számú melléklete a szociális ágazati összevont pótlék, 

− 6. számú melléklete, 6/a. számú melléklete a bölcsődei pótlék  

új összegeit tartalmazza./ 

A 669/2021 (XII.2.) Korm. rendelettel módosul a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § 

(11) bekezdése, a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép, a módosítás a pedagógusok 

illetménypótlékát érinti. 

A változások figyelmbevételével került meghatározásra a személyi juttatások, és a munkáltatót 

terhelő járulékok összege. 

 

Minden intézménynél egységesen került tervezésre: 

− cafetéria mértéke nettó     130.000 Ft/fő, 

− szemüveg támogatás bruttó 31.000 Ft/fő 

− ruhapénz                              20.000 Ft/fő összegben. 

 

A dologi kiadásoknál az intézmény működésével kapcsolatan folyamatosan felmerülő 

költségek kerültek tervezésre, figyelembe véve a jelentkező áremelkedéseket. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 
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Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kellene biztosítani, jelenleg az aktív 

dolgozói létszám 7 fő, és 2 fő van gyeden. Az Intézményvezető folyamatosan dolgozik azon, 

hogy a szakmai követelményeknek eleget tegyen. 

Az intézmény költségvetésének 85% -át teszi ki a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó 

járulék összege, ezért a személyi változások nagy kihatással vannak a költségvetés alakulására. 

Az általános működési kiadásokon kívül nem került más tervezésre. 

Az intézmény költségvetése 11,66 MFt-al magasabb, melyet a minimálbér változás (br 41.000 

Ft/fő), illetve az ágazati pótlék emelkedés eredményez. A szociális ágazati pótlék utólag a 

bérkifizetések alapján megtérítésre kerül 100%-ban. 

A szakmai területet érintő állami normatíva mértéke 302.184 Ft-al magasabb az elmúlt évhez 

viszonyítva.  

 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Az óvodai nevelő munkát segítőket 10%-os illetménykiegészítés, a pedagógus előmeneteli 

rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottat 20%-os szakmai ágazati pótlék (326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 16. § (11) bek.) illeti meg, továbbá aki nemzetiségi csoportban lát el 

feladatokat, nemzetiségi pótlékra jogosult. A szakmai ágazati pótlék emelés 10 MFt-al emeli a 

költségvetést. 

A bölcsődei dolgozókat bölcsődei pótlék illeti meg, és a pedagógus végzettséggel 

rendelkezőket a bölcsődei feladat ellátási helyen is megilleti a szakmai ágazati pótlék. 

A 2022.évi bölcsődei pótlék összege január 1-jétől az intézmény vonatkozásában éves szinten 

9,9 MFt-al emeli a költségvetést. 

 

4 fő részesül jubileumi jutalomban, illetve 3 fő nyugdíjba vonulása várható. A jutalmak összege, 

felmentési időre vonatkozó helyettesítési díjak szerepelnek a tervben. 

 

Az intézmény költségvetésében karbantartási keretként tervezésre került 1,9 MFt -amely 

magába foglalja az igényelt festési munkákat, illetve a beruházásoknál 1,2 MFt – udvari játékok 

felújításához, egyéb eszközbeszerzésekhez. 

 

Az intézmény költségvetése 30 MFt-al magasbb a 2021.évi előirányzatnál, a növekedést itt is 

az illetményváltozások okozzák.  

Az állami normatív támogatás a bölcsődénél nem változott, az óvodánál 10 MFt-al kevesebb a 

támogatás mértéke, mivel csökken a gyermekek száma 2022.évben.   

 

Városi Gondozási Központ 

Az inétzmény költségvetésében a személyi kiadásokat és a hozzá tartozó járulék terv számait 

vizsgálva 32 MFt mértékű az emelkedés.  

A személyi kiadások + járulékok nagy mértékű emelkedése a garantált bérminimum változás 

(21 MFt), illetve a szociális ágazati pótlék változás (6,8 MFt) eredménye. Az intézményben 37 

főt érintenek a 2022.év január 1-jétől hatályos rendelkezések. A szociális ágazati pótlék teljes 

összegét járulékkal együtt a Kincstár lefinanszírozza  

A munkáltatói döntés alapján 2021. évre megítélt 15.000 Ft/fő/hó juttatást az Intézményvezető 

2022.évben is szeretné biztosítani a dolgozók részére, melynek éves költsége 7,5 MFt, a terv 

tartalmazza ezt az összeget.  

 

A házi segíségnyújtásban tervezett autó vásárlás 2021.évben megvalósult. A beszerzett OPEL 

COMBO 7 személyes gépkocsit viszont a Támogató szolgálat feladatellátásra kellett 

átcsoportosítani, mivel a megnövekedett ellátotti igények miatt a rendelkezésre álló kisbusz 

kapacitása nem volt elegendő a gyermekek szállítási igényeinek kielégítésére. 
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A gyermekek számának növekedése létszámfejlesztési igényt is jelent. Az intézmény 

2022.évben 1 fővel kéri az engedélyezett álláshelyek számának növelését, így a jelenlegi 39 

helyett 40 álláshely állna rendelkezésre a Városi Gondozási Központnál. 

A vásárolt élelmezés a szolgáltató JustFood Kft által igényelt 8,5%-os emelésnek megfelelő 

árakkal került tervezésre, illetve az üzemanyag költséget kellett emelni egyrészt az árváltozások 

miatt, másrészt az új gépjármű miatt. 

Az Idősek Világnapjára 4 MFt került tervezésre. Jubileumi jutalom érint 2 főt, amely a tervezett 

kiadásokat 2,3 MFt-al emeli az előző évhez képest, valamint 2022.évben lesz az 

Intézményvezető Asszony jogosult 40 éves munkaviszonnyal a nyugdíjazásra. 

 

 

Pályázat 

A 2020.évben kezdődött MOTIVAGE pályázat jelentős része 2021.évben megvalósult. A 

projekt egyik legfontosabb eleme az új jelzőrendszeres készülékek beszerzése volt, ez 

megtörtént, üzemebe helyezésre is kerültek az eszközök. A 2022.évet érintő kiadások tervezésre 

kerültek, a fedezetet a pénzmaradvány fogja biztosítani, mivel a projekt előfinanszírozott, 

illetve az önerőhöz való hozzájárulás befizetése 2021.évben történt. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

A 2021. évben a munkavállalók munkabére személyi alapbérből és a fenntartó által biztosított 

illetménykiegészítésből áll. Az Intézményvezető a 2022.évi költségvetésben is kéri a munkabér 

kiegészítés (340.000 Ft/hó + járulék) szíves jóváhagyását, mely éves szinten járulékokkal 

együtt 4,6 MFt kiadást jelent, továbbá a munkáltatói kiegészítés személyi alapbérbe történő 

beépítéséhez is kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.  

Az intézmény létszám kerete 10 fő. Egy fő GYED-en van, jelenleg a feladatok ellátása 9 fővel 

történik, helyettes felvétele nem szükséges. 

 

2022.évben a dokumentumvásárlási keret csökkentésre került 1,8 MFt-al mivel a 

dokumentumállomány gyarapításához a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár is hozzájárul, és  

az érdekeltségnövelő támogatás 70 százalékát is erre kell fordítani. Továbbá a helyhiány sem 

teszi lehetővé a nagy mennyiségű beszerzést. 

Az intézményben nagyon hiányzik egy közösségi tér kialakítására alkalmas hely, továbbá gond 

van az udvarra folyó csapadékvíz elvezetésével. Legalább a esővíz okozta probléma megoldását 

kéri az intézmény. 

 

2 MFt keretet állított be az inétzmény a költségvetésébe, melyre szüksége lenne a Hianz tájház 

további felújítási munkáihoz. 2022. áprilisában lehet pályázni a Népi Építészeti Program 

keretében a Hianz ház felújítására, a pályázat eredménye szeptemberre várható. A 

költsévetésben tervezett keretből az elkezdett munkák folytatása valósulna meg. 

Az intézmény többletigénye belefér a 2021.évben igényelt önkormányzati hozzájárulás 

összegébe, nem igényel magasabb finanszírozást az ideinél. 

 

Rendelőintézet  

Az intézményre a 2021.évtől az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló a  2020.évi C tv 

rendelkezései vonatkoznak, illetve a 256/2013 (VII.5) Korm.rendelet 7. melléklete.  

A munkavállalók illetménye az említett jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

2022.01.01-jétől emelkednek. Az intézményben 1 főt (adminisztrátort) nem érintenek a 

változások. Ő jelenleg a garantált minimálbérre lenne jogosult. Az Intézményvezető az 

egészségügyi besorolásnak megfelelő bért szeretné 2022.évre a dolgozó részére biztosítani, 
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ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását. Az emeléssel a garantált bérminimumot kívánja 

további bruttó 92.500 Ft/hó összeggel emelni, éves szinten 1,25 MFt-al. 

Az illetményemelésből adódó változások a személyi juttatásoknál 52,9 MFt, a járulékoknál 8,8 

MFt, növekedést jelentenek a 2022.évi költségvetésben.  

Az illetményemelésből adódó különbözetből várhatóan 25 MFt-ot finanszíroz le a NEAK. 

Jelenleg a működési területet érintően átlagfinanszírozás van érvényben.  

 

Az intézmény főállásban 3 fő orvost alkalmaz, és  3 személy van részmunkaidős 

foglalkoztatásban. 

Az iskolafogászatot ellátó orvos (dr Schultz Antal) jelezte, hogy a napi 8 órás jogviszonyt 6 

órásra szeretné módosítani. 

3 fő lesz jogosult jubileumi jutalomra 2022.évben, amely 4,6 MFt kiadást jelent.  

 

Az intézmény kapcsán megemlítjük, hogy jelenleg nincsen sebészet, ortopédia, 

gastroenterológia, a belgyógyászaton is csökkenés lesz januártól (a kardiológus végzettségű 

hétfői orvos elmegy). Oka ennek a legtöbb esetben a megváltozott jogviszonyrendszer az 

egészségügyben – az, hogy egyes orvosok nem tudják vállalni az ellátást a megváltozott 

munkajogi környezet (az új egészségügyi jogviszony okozta megváltozott előírások) miatt 

Az intézmény 2021.évi költségvetése kedvezően alakult, ez köszönhető a szinte egész évben 

érvényben levő átlagfinanszírozásnak, illetve hozzájárult a kiadások csökkenéséhez, hogy nem 

működnek a fent említett területek (sebészet, ortopédia...) a munkaerőhiány miatt. A korábbi 

gyakorlattal ellentétben, vannak orvosok, akik nem kaptak engedélyt, hogy a főálláson kívül 

további munkát vállaljanak.  

Az intézmény a 2022.évi költségvetésében nagyobb összegű beruházásként tervezte 5,6 MFt 

nagyságban a tűzjelző rendszer cseréjét, illetve EKG készülék beszerzését 1,8 MFt-al. 

Továbbra is megoldatlan probléma a röntgengép cseréje, a beszerzést pályázati forrás 

bevonásával lenne célszeű megvalósítani. 

Az intézmény szintén részt vesz a MOTIVAGE pályázatban, a költségvetésében tervezésre 

kerültek a feladattal kapcsolatos kiadások biztosítva az 5%-os vállalt önerőt is, illetve a bevételi 

oldalon a már leutalt támogatás összege. 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

A költségvetés összeállítása az előző év figyelembevételével készült. A köztisztviselői 

illetményalap változatlan, 2008. óta 38.650-Ft, és ez a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§(1) bekezdése alapján 2021-ben is így marad. 

Az Országgyűlés azonban  a központi költségvetési törvényben ad egy lehetőséget az 

önkormányzatoknak , hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat Képviselő-

testülete rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Ezzel 2022-ben is élni kíván 

a Hivatal. A jelentkező áremelkedések, más területeken jelentkező bérfejlesztések szükségessé 

teszik az illetmények emelését, a munkaerő megtartása érdekében. Erről még december 31. előtt 

dönteni kell, a rendeletet módosítani szükséges – éppen úgy, ahogy minden évben.  

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni 

kell. 

  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása:  megfelelő illetményalap esetén sikerülhet 

csak a köztisztviselői kar megtartása,  ami a feltétele annak, hogy az önkormányzati feladatok 

megfelelő színvonalon legyenek ellátva, és ez a település közösségének a hasznára 

legyen.  Sajnálatos tapasztalat, hogy ahol ezt nem sikerül rendezni, ott elmennek a dolgozók – 
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az élet sok más területén el tudnak helyezkedni magasabb bérekért – helyükre az alacsonyabb 

bérekért pedig megfelelő embert nagyon nehezen lehet találni. 

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többlet feladatot 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) 

bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést rendeletben kell 

megállapítani. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 61.§(6) bekezdése alapján a  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 

közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 61. § 

(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

A rendeletmódosítás tervezete az 3  számú mellékletben olvasható. 

 

Önkormányzatunk a stabilitás törvénye miatt hiányt nem tervezhet. A 2022.évi költségvetési 

számítások jelen állapotában 3.456.400.000 Ft bevétellel és 4.306.350.038 Ft kiadással 

számolva 849.950.038 Ft hiányt mutatnak. Amennyiben a koncepciónk elfogadásakor ezt a 

hiányt nem csökkentjük, akkor ezt a költségvetés elfogadásakor – vélhetően januárban – kell 

majd megtenni és a hiányt nullára csökkenteni. 

 

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

szíveskedjen. 

.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete   

1. Az intézmények többletigényei kérdésében a következő döntést hozza: 

a. A Városi Gondozási Központnál foglalkoztatott köztisztviselők részére igényelt 

munkáltatói döntésen alapuló bruttó 15.000 Ft/fő/hó juttatás fedezetét 2022.évre 

a költségvetésben biztosítja. 

b. A Városi Gondozási Központ kérését jóváhagyva, az intézmény részére az 

álláshelyek számát 40 főben állapítja meg. 

c. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum illetménykiegészítési kérelmét 

2022.évre (burttó 340.000 Ft/hó) jóváhagyja. A munkabér kiegszítés személyi 

alapbérbe történő beépítéséhez hozzájárul / nem járul hozzá.    

d. A Rendelőintézet Szentgotthárd illetménykérelmét ... Ft összegben támogatja. 

e. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazott, valamint a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatánál foglalkoztatott főállású  polgármester 2022. 

évi  cafeteria juttatásának mértékét  az illetményalap ötszörösének megfelelő 

összegben határozza meg.    

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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2. A Pannon Kapu Kultúrális Egyesület bérfejlesztésre igényelt 5,3 MFt igényét 

jóváhagyja / ... összegben hagyja jóvá / elutasítja. A jóváhagyott összeggel ki kell 

egészíteni az Együttműködési Megállapodást. 

3. Az önkormányzat működésére, fejlesztéseire, pályázataira a következő döntést hozza 

.......................................... 

 

Határidő: 2022. január 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. december 5.  

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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Tárgy: Településképi rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. december 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kezdeményezése nyomán a Tisztelt Képviselő-testület 2021. 

októberi ülésén hozott 74/2021. számú képviselő-testületi határozatával a Hianz – ház helyi 

védelem alá helyezése mellett új településképi rendelet megalkotása mellett döntött.  

 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 

eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésének és 

elfogadásának eljárási szabályai szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendeletben foglaltak 

értelmében a partnerségi egyeztetés szabályai szerint hirdetmény közzétételével tájékoztattuk 

az érintetteket a testület döntéséről, a folyamat megindításáról  lehetőséget biztosítva 

észrevételek, javaslatok megtételére. Második körben a rendelet tervezetét tettük közzé. 

Észrevétel, javaslat ezzel kapcsolatban sem érkezett.     

 

Előbbiek mellett, a fenti Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően, a rendelet tervezetét a 

TAK egyeztető felületén megküldtük véleményezésre a jogszabályban meghatározott 

államigazgatási szerveknek, az Állami Főépítésznek, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának, 

a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak és a VMK Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztályának, akiknek a feltöltés napját követő naptól  számított 21 napon belül van 

lehetőségük észrevételt tenni.   

 

Állami Főépítész Asszony megkeresésére a benyújtott kérelmet az új rendelet alkotása 

vonatkozásában visszavontuk,  a helyi védelem alá helyezés kapcsán fenntartottuk és csatoltuk 

megkeresésünkhöz a hatályos településkép védelméről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati 

rendelet tervezett módosításának szövegét, az indoklással együtt. 

 

Állami Főépítész Asszony VA/ÁFI/433-6/2021. szám alatt állami főépítészi véleményét kiadta 

– az az Előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. A kért módosításokat a rendelet 

tervezetén átvezettük.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. 

 

  

 Szentgotthárd, 2021. december 7. 

 

 

                    Dr Dancsecs Zsolt 

                  jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

1.sz. melléklet  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2021(_) önkormányzati 

rendelete A településkép védelméről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2§. § (2) bekezdésében, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) 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 

5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete  2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

2.§ 

E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba 

 

 

  Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt  

  polgármester       jegyző  

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2021. ----- ülésén 

fogadta el. 

 

                                                                                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. melléklet  

az 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletéről 

 

A Helyi védett értékek listája 

Sorszám Megnevezés      helyrajzi szám  cím 

 Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok és épülete időközben műemlékké nyilvánítva 

1. Kolostorpark területe és építményei   1,15,17,23,24 

2. Nepomuki Szt. János szobor és védőépítménye  1380/2   Hunyadi út 

3. A volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások lakóépülete,  1584   Hunyadi u. 

6., 

  ma helytörténetimúzeum 

4. A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben épület épülete 1376/2   Széll 

Kálmán tér 2-4 

5. Harangláb Máriaújfalu     2823  Máriaújfalui 

út 123 előtt 

6. Mária-szobor       1066  Kossuth L. u. 43 

előtt 

7. Mária-szobor       705  Rózsa F. u. 31 előtt 

8. A régi temetőben álló 1740-ben épület temetőkápolna  0181  Hunyadi út 

vége 

9. A volt Wirt-ház      823  Zsidai u. 124 

10. A volt farkasfai iskolaépület     3191   Farkasfai u. 7. 

11. Városi művelődési Központ     38   Kossuth L. u. 7. 

12. Zeneiskola - volt Városháza    1320   Deák F. u. 1. 

13. Volt Takarékpénztár többlakásos lakóépület  1343  Deák F. u. 4. 

14. Többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság   1331  Deák F. u. 16. 

15. Rendőrség       1054  Kossuth L. u. 6. 

16. Könyvtár      1373  Széll K. tér 6. 

17. Lakóépület      1370  Széll K. tér 8. 

18. Lakóépület      1368  Széll K. tér 10. 

19. Mentőállomás      1042  Kossuth L. u. 12. 

20. A volt Dampf Henrik ház    1279  József A. u. 20. 

21. Lakóépület      1294  József A. u. 2. 

22. Lakóépület      1293  József A. u. 4. 

23. Lakóépület      1292  József A. u. 6. 

24. Lakóépület      1291  József A. u. 8. 

25. Lakóépület      1289  József A. u. 10. 

26. Lakóépület      1285  József A. u. 12/a. 

27. Lakóépület      12860  József A. u. 12/b. 

28. Lakóépület      1357  József A. u. 5. 

29. Gondozási Központ     1093  Arany J. u. 1. 

30. Kollégium      1404  Hunyadi u. 27. 

31. Lakóépület      28  Széll K. tér 27. 

32. Lakóépület      29  Széll K. tér 29. 

33. Lakóépület      30  Széll K. Tér 31. 

34.       Hianz-tájház                                                             2222/2            Móra F. u. 4.  
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Indokolás: 

Az 1.§-hoz:  

A Szentgotthárd, Móra F. u. 4. alatti Hianz tájházklént, kiállítási helyként működtetett családi 

ház legtöbb elemében olyan jellegzetes értékeket visel, amelyek megőrzése feltétlenül 

közösségi érdek. Ezt úgy lehet rendezni, hogy a rendelet mellékletét ezzel az ingatlannal 

kiegészítjük.  

A 2.§-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.   
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2. számú melléklet 
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Tárgy: Beszámoló a 2021. évi közbeszerzésekről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.  

 

A Kbt. 4. § (1) bekezdése alapján a meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt.-ben 

ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési 

eljárást, az építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást 

kell lefolytatni. 

 

Közbeszerzési értékhatárok: A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság 

számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat 

minden év elején tegye közzé a honlapján. Ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság Elnöke 

minden év elején kiad egy tájékoztatót az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokról. 

Az uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság az irányelvekben meghatározott 

eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja 

a Világkereskedelmi Szervezet keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban 

rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik, 

hogy az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg 

és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában 

meghatározva. A legutóbbi felülvizsgálatra 2019. október 30-án került sor, ekkortól két éves 

időtartamra állapították meg.  

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési 

törvényben kell meghatározni évente. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 74. §-ban szerepeltek a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési 

értékhatárok, amelyek a 2020. évi értékhatárokhoz képest nem változtak. 

 

2018 áprilisától a közbeszerzési eljárás - rendkívül szűk kivételi körtől eltekintve - kizárólag 

elektronikus úton folytatható le. A szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő rendszer 

pontosan dokumentálja, naplózza és tárolja az eljárási cselekményeket.  

A 2018. márciusi ülésén az önkormányzatra, illetve önkormányzati hivatalra elfogadott 

közbeszerzési szabályzatok 1. számú függeléke tartalmazza az irányadó közbeszerzési 

értékhatárokat. A fent leírtak alapján, mivel a közbeszerzési értékhatárok nem változnak, ezért 

a szabályzatok 1. számú függeléket nem kell aktualizálni. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2021. évben lefolytatott  

közbeszerzési eljárásai: 

 

1. „TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00012” A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhely-

bővítése” 
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Az építési beruházás beszerzése tárgyában Szentgotthárd Város Önkormányzata már három 

eredménytelen eljárást lefolytatott. Az eljárásokat a Kbt. 117. § alapján indított tárgyalásokat 

is magában foglaló eljárásfajtában indítottuk. Sajnos mindhárom esetben elmondható, hogy az 

Ajánlattevők kapacitáshiánya okozza az eredménytelen eljárásokat. Az első eljárás esetében 

csak egy ajánlat érkezett, míg a TOP-os pályázatok esetében feltétel a legalább két ajánlat 

megléte. A másik két eljárás esetében pedig a hiánypótlások teljesítése, illetve a túlzott magas 

ár okozott gondot. A negyedik eljárás Ajánlattételi felhívása 2021. november 30-án jelent meg. 

Ajánlattételi határidő 2021. december 13-a lesz. Amennyiben eredményes lesz az eljárás még 

idén szerződést tudunk kötni és jó idő esetén akár januárban megkezdődhetnek a munkák.   

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2021-ban nem volt közbeszerzési eljárása. 

 

A 2021-es év a járványügyi helyzet miatt egy sajátos eljárási rendet hozott magával. Az év 

elején a 478/2020 (XI. 3.) Kormány rendelet értelében bizottsági üléseket nem lehetett tartani, 

ezért a bizottság hatáskörét a Polgármester gyakorolta. A 2021-es évben összesen 7 darab 

határozat született polgármesteri hatáskörben, míg Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Bizottsága eddig 5 ülést tartott, amelyen 10 db határozatot hozott. 

 

Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési 

szabályzata értelmében a nettó 5.000,- e Ft-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás 

lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak 

az értelmében a Polgármester és a Közbeszerzési Bizottság 11 db, a közbeszerzési törvény 

hatálya alá nem tartozó beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntést. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2021. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2021. december 1. 

           
        Doncsecz András 

                                                                                                  városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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Tárgy: Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági 

cselekvési terv megvalósulásáról 
 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa minden évben beszámolót készít a Képviselő-testület 

számára az éves munkájáról és tevékenységéről – jelen dokumentum is ezt a célt szolgálja így 

az év végén. Sajnos a járványhelyzet továbbra is jelentősen korlátozza ezt a munkát, de az 

Ifjúsági Tanács így is igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a helyi ifjúság érdekében.  

 

A jelenleg hatályban lévő ifjúsági koncepciót a tavalyi évben fogadták el. A koncepció és a 

cselekvési terv elsődlegesen a 15-29 éves korosztályt érinti, akik kiemelt fontosságú réteg a 

város számára. A koncepció továbbra is mindenki számára elérhető a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal internetes oldalán, az alábbi elérhetőségen: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/ifjusagi-koncepcio-2020-

2025-74343.pdf 

 

Az Ifjúsági Tanács a megalakulása óta folyamatosan végzi munkáját. Legfontosabb feladata a 

helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés és együttműködés az Önkormányzat, az 

ifjúsági korosztály és a köznevelési intézmények között. Ezen túlmenően feladata a hasznos 

programok szervezése a szentgotthárdi fiatalok számára, továbbá az Ifjúsági Koncepcióban 

meghatározott elképzelések megvalósításának segítése.  

 

A szervezet ismertsége nőtt az iskolások körében, ezt a tavalyi ifjúság kutatás is bizonyította, 

de ezen a területen még van hova fejlődni, ennek érdekében a Tanács tagjai számos erőfeszítést 

tesznek. Az üléseken a helyi iskolák (Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola, Szent 

Gotthárd Gimnáziuma, Szent Gotthárd Átalános Iskola, VMSZC III. Béla Technikuma és 

Kollégium) továbbra is egy-egy tagot delegálnak, illetve két külsős tag is a résztvevők között 

szerepel, a hivatal részéről pedig az alelnöki és titkári feladatokat látja el hivatalnok, az elnöki 

pozíciót továbbra is dr. Sütő Ferenc tölti be. Az ülések gyakori részvevői a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület munkatársai is, akik a programok szervezésében segítik a tagok munkáját.  

 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt a Tanács nem tudta végezni megszokott munkáját: kevesebb 

ülést tartott, illetve a programok tekintetében is kevesebbet tudott szervezni, mint korábban, de 

igyekezett így is számos hasznos dolgot előkészíteni az ifjúság számára: 

- 2021-ben kétszer volt személyes jelenléttel megvalósult gyűlés és egy alkalommal pedig 

online formában egyezettek az Ifjúsági Tanács tagjai egymással.  

- A Tanács a tavalyi évben „ünnepelte” fennállásának ötödik születésnapját, az eddig elért 

eredményekről az év elején egy összefoglaló keretében számolt be dr. Sütő Ferenc elnök 

a Szentgotthárd Újságban és a Vas Népében. 

- Az Erzsébet Ifjúsági Alap februárban pályázatot hirdetett Önkormányzatok számára, 

szakmai és módszertani tanácsadási lehetőséggel kapcsolatban. A felhívásra sikeres 

pályázatot nyújtottunk be, amelynek köszönhetően új ismereteket szereztünk és új 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/ifjusagi-koncepcio-2020-2025-74343.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/ifjusagi-koncepcio-2020-2025-74343.pdf
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lehetőséggel ismerkedtünk meg, Több ízben történt egyeztetés a helyi ifjúságot érintő 

témákkal kapcsolatan, így a bevont külső szakemberek átfogó képet kaphattak a város 

ifjúságáról, lehetőségeikről, programkínálatról és érdekképviseletükről. Várhatóan a jövő 

év elejére el is készül el az az összegző anyag a tapasztalatokkal és tanácsokkal 

kapcsolatban, amit a Képviselő-testület is megismerhet majd.  

- Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda által a Magyar Kerékpáros 

Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) bevonásával meghirdetett Országos Bringapark 

Programot, amelyre sikeresen pályázott a Hivatal. A pályázatnak köszönhetően egy 

gördülő sportokra alkalmas parkot alakíthatunk ki a városi sporttelepen. A munkálatok 

megfelelő ütemben zajlanak, így remélhetőleg az év végére el is készül a pálya. 

- A korábbi tanácskozásokon felmerült az a kérés a fiatalok körében, hogy a nyári szünet 

folyamán szeretnének informálódni a helyi és környékbeli diákmunkákkal 

kapcsolatban. A Tanács erre is igyekezett segítő kezet nyújtani, így felvette a kapcsolatot 

a megyei diákmunkával foglalkozó szervezetekkel, akik folyamatosan tájékoztatást adtak 

a munkalehetőségekről, amit a Tanács a fórumain meg is osztott a fiatalokkal. 

- Az Ifjúsági Tanács idei legfontosabb rendezvénye az I. Nemzetközi Ifjúságügyi 

Kerekasztal megszervezése volt. Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanács, a Muravidéki 

Magyar Ifjúsági Szervezet és a MURABA Európai Területi Társulás közös szervezésében 

2021. szeptember 16-án meg is tartották a rendezvényt, melynek végén, ünnepélyes 

keretek között egy háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására is megtörtént az 

Ifjúsági Tanács, a MURABA és MMISZ között. A megállapodás célja: a hosszú távú 

partnerség kialakítása, egy határon átnyúló, a szlovén Rába-vidék és a Muravidék, 

Szentgotthárd és Lendva térségeiben élő fiatalok érdekeit is képviselő ifjúsági 

érdekképviseleti szervezet létrehozása valamilyen társulási formában (pl. Határtérségi 

Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum). A rendezvényt online formában megtisztelte Rácz 

Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár, aki számos hasznos információt nyújtott a 

fiatalok boldogulását segítő kormányintézkedésekről. Továbbá szintén örömteli volt, 

hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács is részt vett ezen a rangos eseményen. 

- Szentgotthárd városa az idei évben csatlakozott a TeSzedd! országos szemétszedési 

kampányhoz, amit az idei évben szeptember 18-24. között tartottak. A program iskolai 

népszerűsítésében segítségre voltak az Ifjúsági Tanács iskolai delegáltjai is. Az idei akció 

során a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola, a Szent Gotthárd Általános Iskola 

és a Szent Gotthárd Gimnázium diákjai gyűjtötték a szemetet városunk különböző 

pontján.  

- November 11-én immár 5. alkalommal szervezte meg Szentgotthárd Város Ifjúsági 

Tanácsa a Pályaválasztási napot, amelynek célja, hogy segítsen eligazodni a képzési 

kínálatok között a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak. A 

rendezvényen a VMSZC III. Béla Technikuma és Kollégiuma, valamint a Szent Gotthárd 

Gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulói vettek részt. A nap folyamán a tanulók 7 

felsőoktatási intézmény képzési kínálatával ismerkedhettek meg (ELTE Szombathely, 

PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ, PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 

Soproni Egyetem, Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ, Pannon Egyetem 

Veszprém, Széchenyi Egyetem Győr). 
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- A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola december 6-án tartotta volna a 

„Mikulásfutás” című rendezvényüket, ahol a diákok mikulás jelmezben/sapkában 

teljesítették volna a rendezvény távját, a szervezésben és a díjazásba az Ifjúsági Tanács 

is becsatlakozott. Sajnálatos módon azonban az eseményt a nagyszámú megbetegedés 

miatt valamit elővigyázatosságból nem tartották meg. Az Ifjúsági Tanács által felajánlott 

édességet így a gyerekek Mikulás napján megkapták ajándékként. 

 

Az Ifjúsági Tanács folyamatosan tartja a kapcsolatot a fiatalokkal, a szentgotthárdi nevelési-

oktatási intézmények vezetőivel és igyekszik eleget tenni a felmerülő kéréseknek és 

igényeknek. 

 

Az ifjúsági cselekvési terv megvalósulását ismertető táblázat az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képezi. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Ifjúsági 

Tanácsa munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

……………………………… 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 

             dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke  

 

Szentgotthárd, 2021. december 06. 

 

         Huszár Gábor  

                                                                                                   polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 

FELELŐS 

 

MEGVALÓSULÁS 

 

ÁGAZATI CÉLOK 

 

 

Oktatás, képzés, nevelés 
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infrastrukturális fejlesztések, felújítások, 

karbantartás az intézményekben, ezek között: 

- a bölcsőde bővítés tornaterem 

építéssel sikeres TOP projekt 

megvalósítása 

- „Kell egy hely” projekt megvalósítása 

a könyvtárudvar többfunkciós 

átalakításával 

- Arany János iskola tornaterem építése 

- az alapfokú művészetoktatásnak 

megfelelő hely kialakítása az Arany 

iskola szárnybővítésével 

ÖNK., 

SZET KFT,  

Tankerület 

Még nem valósult meg 

A felsőfokú tanulmányok befejezése után 

Szentgotthárdon történő letelepedés 

elősegítése, ehhez adatbázis kiépítése a 

szentgotthárdi származású diákokról. 

 

 

ÖNK. 

 

KÖZÉPISKOLÁK 

Részben megvalósult, 

sajnos a GDPR törvény 

miatt ilyen adatokat az 

iskolák hivatalosan nem 

adhatnak ki, ezért ezt 

áthidalva ezt a 

korosztályt érintő 

dolgokat az iskolákon 

keresztül juttatjuk el az 

érintettekhez  

pályaválasztási tanácsadás az iskolákban 

ISKOLÁK, 

VMKH 

Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

Megvalósult 

(Pályaválasztási Nap, 

iskolai tematikus 

pályaválasztási napok az 

IT közreműködésével és 

munkáltatókkal, Helyben 

a jövőd program) 

Pályaválasztási Nap megszervezése 
Sport és ifjúsági 

ügyintéző 

Megvalósult 

 

Munkavállalás, pályakezdés 

 

ipari park fejlesztése, befektetés ösztönzés Önk. folyamatos, a TOP Iapri 

Park fejlesztése projekt 

sikerrel megvalósult 

állásbörzék, képzési várásárok szervezése VMKH 

Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

Részben megvalósult 

(információkhoz jutottak 

a diákmunkáról az 

érintettek direkt és 

indirekt módon) 

munkavállalással kapcsolatos továbbképzések VMKH 

Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

Folyamatosan 

hiányszakmák betöltése MUNKAADÓK, Folyamatosan 
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VMKH 

Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és 

Gyámügyi Osztály 

„Helyben a jövőd” program megvalósítása 

(oktatási intézmények és munkaadók igényei 

összehangolásának segítése, város 

népszerűsítése munkavállalás céljából) 

ÖNK., 

MUNKAVÁLLALÓ

K, OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK 

Folyamatban 

 

Egészség és sport 

 

prevenciós előadások, egészségtudatos 

szemlélet kialakítás és népszerűsítése 

EFI, 

ISKOLÁK, 

VÉDŐNŐK, 

PKKE, 

civil szervezetek 

Az év folyamán, amikor 

hasonló programokra 

lehetőség volt, zajlottak 

ilyen tematikájú 

rendezvények 

nyári táborok szervezése és támogatása ISKOLÁK, 

CIVIL 

SZERVEZETEK, 

PKKE, 

MFVKM, 

EFI, 

GOTTHÁRD-

THERM KFT. 

A gyerekek szinte 

minden héten 

válogathattak a 

megnevezett szervezetek 

tematikus táboraiból 

sportolási lehetőségek (labdarúgás, kézilabda, 

teke, atlétika, asztalitenisz, íjászat, 

kerékpározás, sakk, küzdősportok) és 

népszerűsítő programok szervezése 

SPORTEGYESÜLE

TEK, ISKOLÁK, 

ÖNK., 

Sport és ifjúsági 

ügyintéző 

Folyamatosan biztosítva 

van, illetve a kínálat 

folyamatosan bővül (box, 

skate park) 

városi sporttelep fejlesztése 

ÖNK, 

SZET KFT 

Az új sportcsarnok 

elkészült, a fejlesztések 

továbbra is zajlanak 

ifjúsági park – skate park kialakítása 
ÖNK. A tervek alapján 2021. év 

végére elkészül 

 

Közművelődés, szabadidő eltöltése 

 

ifjúságnak szóló tematikus rendezvények 

- Előadások 

- Színházi Műsor - gyermekbérlet 

- Koncertek 

- Foglalkozások - játszóházak 

- Kiállítások – helyi tehetségek kiállítása 

sorozat 

- Moziműsorok 

- Fesztiválok 

- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

- színjátszókör 

ÖNK., 

PKKE, 

MFVKM, 

SZET KFT Az év folyamán, amikor 

a járványhelyzet 

lehetőséget biztosított, 

voltak ilyen tematikájú 

rendezvények  
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Múzeum modern, interaktív szolgáltatásainak 

fejlesztése 

MFVKM, 

ÖNK. 
Folyamatosan 

Mozi infrastrukturális fejlesztése 

(fűtéskorszerűsítés, vetítővászon cseréje, stb) 

és változatos kultúraközvetítési pontként való 

működtetése, fejlesztése 

ÖNK., 

SZET KFT 

a vetítővászon- és 

tartószerkezet komplett 

cseréjére egy pályázati 

támogatás segítségével 

sor kerülhet hamarosan 

 

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet 

 

Ifjúsági Tanács 

- Érdekképviselet 

- Programok szervezés 

- Együttműködés az Önkormányzattal és más 

szervezetekkel stb. 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 
Az év folyamán 

folyamatosan. 

 

Közösségi tér 

 

ifjúsági közösségi tér(terek) kialakítása 

- Ifjúsági Park – (megfelelő helyszínen lásd: 

fentebb is) 

ÖNK. 

SZET KFT 

Tervben (pályázati 

lehetőségre várva). 

 

 

Kommunikáció és média 

 

önkormányzati weboldal – „Ifjúság és az 

Önkormányzat”  

FACEBOOK használata 

Ifjúsági Tanács facebook oldala 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ÖNK, Sport és 

ifjúsági ügyintéző 

 

Folyamatosan 

Ifjúság megjelenése a médiumokban 

(helyi médiumok - megyei médiumok) 

IFJÚSÁGI 

TANÁCS, 

ÖNK. 

Folyamatosan 

 

Ifjúságvédelem 

 

ifjúságvédelmi feladatok 

ISKOLÁK, 

CSALÁDSEGÍTŐ 

SZ., 

ÖNK. 

Folyamatosan 

 

Lakáshoz jutás 

 

- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása 

- Fiatal házasok otthona 

- Első lakáshoz jutás 

- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal 

párok számára (kedvezményes áron, tervben) 

ÖNK. Folyamatosan 
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Tárgy: A 2022. évi képviselő-testületi munkaterv elfogadása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Utoljára munkatervet 2020-ra fogadtunk el. Az akkor kitört világjárvány miatt a képviselő – 

testületek nem működhettek, helyettük a polgármester járt el – a munkatervet tartani nem 

lehetett. 2021-re már nem is fogadtunk el munkatervet hiszen akkor szintén nem működhetett 

már a testület, és az elkövetkező hónapokra sem látszottak túl jó kilátások a testületi munka 

terén, így munkaterv előkészítésének nem volt értelme. Ez a 2022-re szóló tervezet  is óvatos – 

csak olyan tervezett napirendeket tartalmaz, amelyek kötelező tárgyalását minden évre 

jogszabály írja elő. Ennek a munkatervnek leginkább a testületi előterjesztéseket készítők 

számára van nagyobb jelentősége – az, hogy a munkát jobban lehessen tervezni, az anyagok 

elkészítésére jobban legyen idő. Munkaterv nélkül a havi vezetői értekezleten derül csak ki az 

adott hónapban esedékes testületi anyag és csak  ezt követően kezdődik az előterjesztések 

összeállítása – így két – három hétnél nincs több idő a felkészülésre – míg munkaterv esetén 

előre látható, hogy melyik munkát mikorra, melyik hónapra kell majd előkészíteni. 

 

 Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi képviselő-

testületi munkatervét, mely a kialakított gyakorlatnak megfelelően tartalmazza a képviselő-

testületi ülések tervezett időpontjait és a fő napirendi pontokat.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 13/2012.(III.28.) önkormányzati rendelétének  27.§ (3) bekezdése 

értelmében a munkaterv elkészítéséhez javaslatot kértünk a választókerületi országgyűlési 

képviselőtől, a képviselő-testületi és bizottsági tagoktól, a nemzetiségi önkormányzatok 

elnökeitől, az önkormányzati és kistérségi intézmények vezetőitől valamint az önkormányzati 

hivatali törzskartól. A beérkezett javaslatok alapján készített 2022. évi munkatervet az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester    

 

Szentgotthárd, 2021. december 6. 

 

         Huszár Gábor  

                                  polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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Tárgy: 2022. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Belső ellenőr foglalkoztatása minden önkormányzatnak kötelezettsége. Nálunk ezt kistérségi 

szinten oldjuk meg – vagyis a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által vállalt 

feladatok között van a belső ellenőri feladatok ellátása a társulás valamennyi 

önkormányzatánál- így Szentgotthárdon is. Az éves munkaterv összeállítása előtt valamennyi 

önkormányzati vezetőnek elküldjük a megkeresést, mely szerint javasolhatnak ellenőrzési 

témákat. A javaslattételi lehetőséggel nem mindegyik megkeresett vezető élt, így ilyenkor 

ahonnan nem érkezik javaslat, ott a Hivatalban keresünk ellenőrzési témát. Olyat, ahol tudjuk, 

hogy vannak nehézségek és az ellenőrzéssel is próbálunk segíteni; vagy ha ilyen nincsen, akkor 

olyan témát keresünk amit fontosnak gondolunk, és már régen volt ellenőrizve; vagy kitalálunk 

témajavaslatokat. Szentgotthárdon hét ellenőrzést jelöltünk meg – a belső ellenőr ezen kívül a 

társulás valamennyi településén végez legalább egy ellenőrzést. Ezen túlmenően gyakran 

vannak azonnali, az éves tervben nem tervezett ellenőrzési megkeresések is.  

 

 

Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves 

ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzatára 

vonatkozóan 2022. évre. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint. 

 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

   Kovács Renáta – belső ellenőr 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szentgotthárd, 2021. december 2. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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2022. évi éves ellenőrzési terv  
 

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 

dokumentumok felsorolása 

 

A 2022. évi éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritások (2. sz. 

melléklet), a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (1. sz. melléklet), a 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak, továbbá a Belső Ellenőrzési 

Kézikönyv előírásainak és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái 

figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.   

A 2022. évi ellenőrzések meghatározásánál figyelembe lettek véve a korábbi 

ellenőrzések megállapításai. A kockázatosnak ítélt folyamatok vizsgálata során tett 

javaslatok hasznosulásáról utóellenőrzés keretében győződik meg a belső ellenőr.  

Jelen éves ellenőrzési terv összeállításának kiinduló pontja volt a belső ellenőrzés 

hozzáadott érték teremtő képességének növelése. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás 

jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a 

megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. 

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az önkormányzatok 

működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés 

elősegítése a belső ellenőrzés eszközeivel, illetve hogy a belső ellenőrzés eredménye az 

azt megillető szinten a legjobb gyakorlatok használatával beépüljön a feladatrendszerbe. 

 

 

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatása 

 

Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. A 

kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés (polgármester, jegyző, irodavezetők) 

javaslatával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, valamint az 

ellenőrzési tapasztalatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre 

készített intézkedési tervek figyelembevételével került meghatározásra az ellenőrizendő 

folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat 

elkészítésére. 

Az önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és 

tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, 

emberi erőforrás kockázatok fordultak elő.  

A kockázati tényezők tekintetében kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni 

továbbra is a belső szabályozottság megfelelőségét, szabálytalan és indokolatlan 

elszámolásban rejlő kockázatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső 

kontrollrendszer szabályozott, hatékony működését és ez alapján a költségvetési 

szervek, szervezeti egységek gazdálkodási, számviteli folyamatait. 

Az önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés a belső ellenőrzési 

kézikönyv, valamint az IIA standardok figyelembevételével  

- a belső kontrollrendszer, 

- az önkormányzatok célkitűzéseinek és stratégiáinak, s a vezetés elvárásainak 

megismerése, 

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és 

- az önkormányzatok vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján 

kiválasztott kockázati elemek értékelése  
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határozta meg. 

 

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri 

kapacitás tervezése 

 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső 

ellenőrzési feladatot a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi 

személyiséggel rendelkező társulás keretei között láttatják el (Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás alapján).  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás főállású belső ellenőr 

alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a Társuláshoz tartozó önkormányzatok eleget 

tudjanak tenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban Mötv.) 119. §-ában foglalt kötelezettségüknek. Ez alapján: 

„(3) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 

működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 

önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 

előző év december 31-éig hagyja jóvá.” 

 

A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő függetlenített, főállású belső ellenőr 

köztisztviselői jogviszonyban látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső 

ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőrzési feladat ellátása az 

önkormányzatot érintően folytonos és következetes. A folytonosságot az önkormányzat 

belső ellenőrzési terv biztosítja.  

 

d) A tervezett ellenőrzések felsorolása 

 

A tervezett ellenőrzések felsorolása a 2022. évi éves ellenőrzési terv 3. számú 

mellékletében kerülnek bemutatásra. 

 

 

e) A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 

tevékenységekhez szükséges kapacitás 

  

A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 

tevékenységekhez szükséges kapacitás a 2022. évi éves ellenőrzési terv 1. számú 

mellékletében kerülnek bemutatásra. 

 

 

Szentgotthárd, 2021. november 22. 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőrzési vezető 
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1. számú melléklet 

 

 

2022. évi belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2022. 01. 01 – 2022. 12. 31.) 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap  105 nap/fő 

fizetett ünnepek  6 nap/fő 

Munkanapok száma: 254 nap/fő 

fizetett szabadság   38 nap/fő 

betegség, egyéb  10 nap/fő 

továbbképzés, beszámoló  15 nap/fő 

2022. évi éves ellenőrzési terv 15 nap/fő 

Revizori napok száma: 176 nap/fő 

Revizori létszám: 1 fő 

− 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 176 nap = 176 revizori nap 

 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 176 nap 

 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, tanácsadó tevékenységre  

tartalékolandó (15%): -26 nap 

 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 150 nap 
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2. számú melléklet 

 

 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 
 

Ellenőrizendő 

folyamatok 

Kockázatelemzés 
Célra gyakorolt 

hatása 
[magas(5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Bekövetkezésének 

valószínűsége 
[magas (5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Pont 

1. Az önkormányzat 

által nyújtott 

támogatások 

ellenőrzése 

[Szentgotthárdi 

Közös Önkorm. 

Hivatal 

(Szentgotthárd Város 

Önkorm.)] 

4 3 12 

2. Felügyeleti 

ellenőrzés 

[Rendelőintézet 

Szentgotthárd] 

5 3 15 

3. Bérlakás 

gazdálkodás ellen. 

[Szentgotthárdi 

Közös Önkorm. 

Hivatal 

(Szentgotthárd Város 

Önkorm.); SZET 

Szentgotthárdi Kft.] 

4 3 12 

4. Közbeszerzési 

eljárások ellenőrzése 

[Szentgotthárdi 

Közös Önkorm. 

Hivatal 

(Szentgotthárd Város 

Önkorm.)] 

5 3 15 

5. Közművelődési 

feladatok ellátására 

vonatkozó 

megállapodás 

megvalósulásának 

vizsgálata 

[Szentgotthárdi 

Közös Önkorm. 

Hivatal 

(Szentgotthárd Város 

4 3 12 
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Önkorm.); Pannon 

Kapu Kulturális 

Egyesület] 

6. A Szentgotthárdi 

Közös Önkorm. 

Hivatal Egyedi 

Iratkezelési 

Szabályzata 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

[Szentgotthárdi 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Szentgotthárd Város 

Önkorm.)] 

3 3 9 

7. Utóellenőrzés a 

2021. évi 

ellenőrzésekből  

[Szentgotthárd és 

Térsége Önkorm. 

Társulás települései] 

3 3 9 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. november 22. 

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőrzési vezető
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2022. 
 

 

 

Sor- 

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés célja,  

módszerei, ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati  

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az 

ellenőrzésre  

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

1. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

Az önkormányzat által 

nyújtott támogatások 

ellenőrzés 

Célja: támogatások megfelelő 

célokra történő felhasználásának 

vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2021. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● előírások nem megfelelő 

alkalmazása 

● támogatások nem 

rendeltetésszerű felhasználása 

● nem megfelelő elszámolás a 

támogatásokkal 

pénzügyi 

ellenőrzés 

2022. év 

január - 

február 

12 nap 

2. Rendelőintézet Szentgotthárd Felügyeleti ellenőrzés 

Célja: előírások betartásának 

megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak: 2021. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● vonatkozó jogszabályok/belső 

szabályzatok előírásainak be 

nem tartása 

● a nem megfelelő gazdálkodás 

többletkiadásokat okozhat 

● humán erőforrás nem 

megfelelő kihasználtsága 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2022. év 

március 
15 nap 
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3. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

Bérlakás gazdálkodás 

ellenőrzése 

Célja: bérlakás gazdálkodás 

szabályozottságának vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2022. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogszabályi előírások, 

önkormányzati rendeletek 

előírásainak figyelmen kívül 

hagyása 

● bérleti díj és vízdíj tartozások 

felhalmozódása 

● bérlakások nem megfelelő 

karbantartása, állapotának nem 

megfelelő megóvása 

rendszer- 

ellenőrzés 

2022. év 

május 
12 nap 

4. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése 

Célja: a közbeszerzési eljárások 

szabályozottságának ellenőrzése 

Ellenőrizendő időszak: 2021. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● jogszabályi előírások 

figyelmen kívül hagyása 

● adatszolgáltatás nem (pontos) 

teljesítése 

● a beszerzések, beruházások 

   nem szabályszerű bonyolítása 

● a források gazdaságtalan, 

szabálytalan felhasználása 

rendszer- 

ellenőrzés 

2022. év 

június 
10 nap 

5. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

 

Pannon Kapu  

Kulturális Egyesület 

Közművelődési 

feladatok ellátására 

vonatkozó megállapodás 

megvalósulásának 

vizsgálata 

Célja: a megállapodásban foglalt 

feladatok megvalósulásának 

vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2022. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● a feladatellátás hatékonysága 

nem megfelelő 

● nem megfelelő együttműködés 

teljesítmény- 

ellenőrzés 

2022. év 

augusztus - 

szeptember 

10 nap 



 

46 

 

6. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Egyedi Iratkezelési 

Szabályzata 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

Célja: annak megállapítása, hogy az 

iratkezelés szabályozása megfelel-e 

a jogszabályi előírásoknak és az 

iratkezelést a szabályozásnak 

megfelelően végzik-e 

Ellenőrizendő időszak: 2022. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

• az Egyedi Iratkezelési 

Szabályzat tartalma ellentétes 

az 1995. évi LXVI. törvény 

illetve a 335/2005. (XII.29.) 

Korm. rendelet 

rendelkezéseivel 

• a Szabályzat és az Ügyrend 

iratkezelésre vonatkozó 

szabályai között nincs 

összhang 

• az ügykezelők nem a 

Szabályzat szerint végzik az 

iratkezelést 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2022. év 

október 
10 nap 

7. 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 

Utóellenőrzés a 2021. 

évi ellenőrzésekből 

Célja: 2021. évben lefolytatott 

ellenőrzések megállapításainak 

felhasználása, hasznosulása 

Ellenőrizendő időszak: 2021. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● az ellenőrzések során  

feltárt hiányosságok, javaslatok 

az idő folyamán nem 

valósultak meg 

utóellenőrzés 
2022. év 

november 
7 nap 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. november 22. 

 

 

 

  Készítette: Jóváhagyta: 

 

                      _____________________________ ________________________ 

 Kovács Renáta Dr. Dancsecs Zsolt 

                              belső ellenőrzési vezető jegyző 
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Tárgy: Gotthárd Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszony 

rendezése 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 204/2016. számú képviselő-

testületi határozatával Kovács Márta Máriát(9970 Szentgotthárd, Mártírok út 4/A.) szám alatti 

lakost választotta meg a Gotthárd-Therm Kft. felügyelőbizottsági tagjának. A képviselő-testület 

döntése értelmében a tagsági jogviszonya 2021. szeptember 30. napjáig tartott, ám helyére tagot 

a tulajdonos eddig nem választott. A felügyelő bizottság ettől még határozatképes volt ám a 

mulasztást pótolni kell. Mivel a Kft 100 %-ban önkormányzati tulajdonban áll, így ebben a 

kérdésben a Képviselő-testület az illetékes. A fenti körülmények figyelembevételével a 

felügyelő bizottság működéséhez szükséges teljes létszámot biztosítani kell.  

 

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kovács Márta 

Mária felügyelőbizottsági tagsága a Gotthárd-Therm Kft-nél 2021. szeptember 30. napján 

megszűnt.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 15. napjától 

2026. december 14. napjáig NÉV, ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE, LAKCÍM szám alatti 

lakost a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő-bizottsága tagjának megválasztja.  

 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának 11. pontjában a 

felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:  

„Kovács Márta Mária (édesanyja leánykori neve: Stranczli Mária Blanka,)Szentgotthárd, 

Mártírok út 4/A.  szám alatti lakos.  A jogviszony kezdete: 2016. október  hó 01. nap., a 

jogviszony vége: 2021  év szeptember hó 30. nap” szövegrészt 2021. december  hó 15. napi 

hatállyal törli és helyébe a következő szöveg lép: „…………………. (édesanyja leánykori 

neve: ……………….) ………………………………. szám alatti lakos.  

A jogviszony kezdete: 2021. december hó 15. nap., a jogviszony vége: 2026. év december. 

hó 14. nap” 

 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

           Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2021. december 08. 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Tárgy: Gotthárd-Therm Kft. törzstőke megfelelése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gotthárd-Therm Kft. 2020.évi beszámolójának elfogadásakor 408.069 eFt összegű 

tőkerendezéshez járult hozzá a Képviselő-testület a V/82/2021 sz. határozattal. Mivel a 

tőkerendezés mértéke az előző év eredménye alapján került kiszámításra, és annak szükséges 

mértékéig történt, a 2021.évi eredményt nem javítja. Sajnos az év eleji zárva tartásnak 

köszönhetően a tőkemegfelelés 2021.12.31-ével sem fog a törvényi előírásoknak megfelelni. 

Ennek még idei évben történő rendezése, azért lenne fontos és célszerű, hogy a 2021.évet záró 

gazdasági beszámolóban, már megmutatkozzon a tulajdonosi intézkedés. Amennyiben erre a 

következő évben kerül sor, akkor a záró beszámolóban sajnos negatív saját tőke fog szerepelni, 

ami egy pályázati lehetőségnél akár kizáró körülmény is lehet. A Kft igyekszik minden külső 

forrást igénybe venni, ezért fordult kérelemmel (1. sz. melléklet) a tulajdonos felé, hogy ezzel 

az „előrehozott” döntéssel, egy olyan beszámolója legyen a fürdőnek, amely a saját tőke 

szempontjából nem kizárható. 

 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a tulajdonos nem jár el a tőke megfelelőség rendezésére, 

úgy adott esetben felelőssége is keletkezhet. Amennyiben a cégbíróság ezt észleli, - tőke 

megfelelőségi előírások teljesítésének hiányát – úgy törvényességi felügyeleti jogkörében 

eljárva a fenti szabályok érvényesülését kikényszerítheti. 

 

Megoldás: Tulajdonosi befizetés tőketartalékba (ázsiós tőkeemelés). 

A saját tőke és jegyzett tőke megfeleléshez a Kft-nek 2021. évre az előzetes számítások szerint 

169.000 eFt-ra lenne szüksége. Ebből jegyzett tőkeemelésre 100 eFt a különbözet 

tőketartalékba történő helyezésével - engedményezési szerződéssel – biztosítható a  tőke 

megfelelés. 2021.évről a Gotthard Therm Kft-nek 15.000.000 Ft tagi kölcsön hátraléka van és, 

a kötvény kezességből 154.341.587 Ft biztosítására van lehetőség.  

Amennyiben önkormányzatunk készfizető kezesként az adós helyett kifizetett kötvény 

törlesztési összegéből törzstőkét emel és tőketartalékot képez – minden esetben végleges 

befektetésnek minősül, nem kerül visszafizetésre, egy esetleges üzletrész értékesítés esetében 

sem.  Számíthatnánk arra, hogy ha a kft-ben lévő üzletrészünket értékesítjük, egyúttal 

megfizettetjük a készfizető kezesként a kft helyett megfizetett összegeket is.  Ha viszont a fent 

említett ázsiós tökeemelésre használjuk fel ezt az összeget, akkor a kft eladásakor ezt az 

összeget már nem tudjuk még egyszer követelni. Az más kérdés, hogy egy olyan vevő, aki az 

üzletrészünk megvásárlásakor egyúttal a kft hiteltartozását is megkapja nagy valószínűséggel 

nem fogja még ezen felül megfizetni a kezes felé fennálló tartozást is – vagyis a javaslattal 

jelentős hátrány nem éri az önkormányzatot.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti határozatot fogadja el! 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a Gotthárd 

Therm Kft jegyzett tőkéjének 100.000 Ft-al történő emelésével, valamint a 169.241.587 

Ft összegnek tőketartalékba történő helyezésével egyetért. 
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A saját tőke emelés forrása: 

▪ Gotthárd-Therm Kft 2021.évi kölcsön összege 15.000.000 Ft 

▪ Gotthárd-Therm Kft. kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett 

összegből 154.341.587 Ft. 

 

a) A Ptk. 3:198 § (2) bekezdésében előírtak okán rögzítésre kerül, miszerint Szentgotthárd 

Város Önkormányzata az a személy, aki a pénzbeli, és a nem pénzbeli hozzájárulás 

teljesítésére jogosult, de egyben köteles is. Az egyszemélyes társasági jelleg okán 

elsőbbségi joggal rendelkező személy nincs, és a kijelölt személyeknek a törzstőke-

emelésben való részvételi arányáról sem kell határozni. 

b) A vagyoni hozzájárulás teljesítési ideje: 2021. december 31. 

c) Az Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft. között „Tartozáselismerési és 

tartozásrendezési szerződés” elnevezésű okiratban foglaltakkal egyetért és feljogosítja 

a polgármestert az Önkormányzat képviseletében történő aláírására.  

d) A társasági szerződés eddigi 4. pontja, (melynek szövege: „A társaság törzstőkéje 

összesen 140.800.000,- Ft, amely 110.200.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.600.000,- Ft 

nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre 

került, az apportlista szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes 

egészében szolgáltatta.”) 

a jelen alapító okiratot módosító döntés alapján „A társaság törzstőkéje összesen 

150.000.000,- Ft, amely 110.400.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.600.000,- Ft nem 

pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre került, az 

apportlista szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes egészében 

szolgáltatta. A törzstőke jelenlegi mértéke tartalmazza a 2021. december 15-én 

végrehajtott törzstőkeemelés összegét.” szövegrészre változik.  

e) Szentgotthárd Város Polgármester felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely ügyvezető igazgató 

Szentgotthárd, 2021. december 7.                                                  

         Huszár Gábor  

         polgármester

 Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző     
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1. sz melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám:K-061/2021 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9700. Szentgotthárd                                                            Tárgy: Tőkerendezés 

Széll Kálmán tér 11. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Gotthárd-Therm Kft fejlesztéseihez, növekedéséhez, eredményességéhez élni szeretnénk a 

különböző pályázati lehetőségekkel. Az ezeken való részvétel egyik jelentős feltétele a Saját 

tőke megfelelőség. Ennek teljesítése érdekében az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz: 

 

Előzetes vizsgálataink alapján, továbbá figyelembe véve a pandémia által okozott 

veszteségeinket, 2021-es évre is szükséges lesz a Saját tőke rendezésére. Fentiek érdekében ezt 

a rendezést még ebben az évben szükséges lenne megtenni. Bár a 2021. nyarán készült 

tervekben jelzett 211 milliós veszteséget sikeresen leszorítottuk, még így is szükséges lenne a 

rendelkezésünkre álló, könyveinkben szereplő, tulajdonosok felé fennálló kötelezettségeinkkel 

emelni a tőketartalékot. 

 

Kérem Önöket, hogy fejlődésünk érdekében szíveskedjenek engedélyezni az idei évi 

tőkerendezést. 

 

 

Szentgotthárd, 2021. december 8. 

        Nagy Gergely s.k. 

ügyvezető igazgató 
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Tárgy: Kézilabdacsarnok ingyenes átvételéhez kapcsolódó áfa 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2021. december  15.-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2021. sz határozatban 

döntött arról, hogy a Szentgotthárdi Kézilabda Klub által megépített és így az egyesület  

tulajdonába került kézilabdacsarnok térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerüljön. 

Az átadás kezdeményezését indokolta, a csarnok fenntartásához szükséges személyi, tárgyi, 

anyagi források hiánya.  

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub az ingatlanértékesítés, ingatlan bérbeadás tevékenységére az 

áfafizetési kötelezettséget választotta, így a beruházás során áfa levonási jogot gyakorolt. 

 

Egyes esetekben az adott termékátadás, vagy szolgáltatásnyújtás nem eredményez ellenértéket, 

de mégis az áfa hatálya alá tartozó ellenértékes ügyletnek kell tekinteni. Ezen eseteket az Áfa 

tv 11.§-14.§-ai szabályozzák. 

 

Áfa tv „11. § (1) Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az 

adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai 

magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére 

ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a 

termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy 

részben adólevonási jog illette meg.” 

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak a pénzügyi rendezést nem igénylő, ingyenes ügylet után 

az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése alapján áfafizetési kötelezettsége keletkezik, arról számlát kell 

kibocsátania (áfa tv 159.§), melyben adóalap az ingatlan átadáskori ára.  

Az ingatlan átadáskori értéke: 1.503.397.360 Ft, a fizetendő áfa összege: 405.917.287 Ft. 

 

Amennyiben az ingyenes átadás során Szentgotthárd Város Önkormányzata az áfa összegét 

megtéríti a Szentgotthárdi Kézilabda Klub felé, és az Önkormányzat az ingatlant adóköteles 

gazdasági tevékenységéhez használja, hasznosítja, akkor az önkormányzat az áfa tv 120.§-a 

alapján levonhatja a Kézilabda Klub részére megfizetett áfát. 

 

Az áfa tv 9. § (1) bekezdése szerint a termékértékesítés akkor valósul meg, amikor a birtokba 

vehető dolgot átengedik, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. 

A felépítmény térítésmentes átadásáról szóló megállapodás 2021.11.30-i dátummal aláírásra 

került, ami azt jelenti, hogy 2021.november hóra vonatkozóan elkészítendő  december 20-i 

áfabevallásban a Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak a fizetendő áfát be kell vallania, illetve meg 

kell fizetnie az adóhatóság felé, ezzel egy időben Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. 

november hóra vonatkozóan elkészítendő december 20-i áfabevallásban él az áfa levonási 
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jogával, és kéri a 405.917 eFt áfa kiutalását az adóhatóságtól. Az adóhatóságnak az 

esedékességtől számított 45 napon belül kell kiutalnia a visszaigényelhető áfát. 

 

A teljesítéshez a költségvetésben jelen pillanatban fedezettel rendelkezünk.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tájékoztatót elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat 

tudomásul veszi azzal, hogy  

a.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. szám alatti   

Kézilabdacsarnok átvétele kapcsán az ÁFA-törvény előírásainak megfelelően a térítésmentes 

átvételre vonatkozó szabályok szerint az általános forgalmi adót - 405.917.287 Ft-ot - a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére megtérít 

b.) és a 2021.évi decemberi áfabevallásban az önkormányzat gyakorolja az áfa levonási jogát. 

Az ügyletre fedezetet nyújt a 2021. évi költségvetés.  

 

Határidő: azonnal / 2021.12.20. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Kovács  Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. december 7.  

 Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Tárgy: Könyvvizsgáló megbízása 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021.december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben pályázat útján 

választotta ki és bízta meg Szentgotthárd Város Önkormányzata részére könyvvizsgálói 

feladatok ellátásával a Rating &Audit Kft. (MKVK 001746) 9700 Szombathely, Rákóczi u. 1. 

alatti gazdasági társaságot azzal, hogy a ténylegesen könyvvizsgálatot végző természetes 

személy Csendesné Kóbor Ildikó (MKVK 002275). A megbízást öt év múlva 

meghosszabbítottuk 2021. december 31-ig.  

A megbízás ismételten lejár, a könyvvizsgáló nyilatkozata szerint szeretné folytatni a munkát 

Szentgotthárdon. A könyvvizsgáló évente a zárszámadás előtt átnézi a pénzügyi – gazdálkodási 

dokumentumokat és ennek alapján megírja a könyvvizsgálói véleményét. Ezen túlmenően is 

aktívan és segítő módon jelen van akkor is, amikor az éves költségvetéseket készítjük és jelzi, 

ha valahol problémát észlel. Más egyedi esetekben is szoktunk hozzá fordulni és szoktuk a 

tanácsát kérni. A jogviszony meghosszabbítását részünkről is el tudjuk fogadni.  

 

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

szíveskedjen! 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának megbízásából könyvvizsgálói feladatot ellátó Rating & Audit Kft 

megbízásának meghosszabbításával egyetért. A jogviszonyt 2026. december 31. napjáig 

hosszabbítja meg -  a Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, a 2022. január 01 - 

2026. december 31. közötti időszakra vonatkozóan könyvvizsgálói szolgáltatási szerződést 

megkötésével változatlan feltételekkel.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

          Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában az egyik foglalkoztatási 

jogviszony kapcsán pontosításra van szükség: a Hivatalban megbízási szerződéssel dolgozókra 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Cím XXXIX. Fejezet rendelkezései 

az irányadók. 

 

Az erre irányuló módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint  jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.   

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2021. december 06. 

                                                                                                            
                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1.sz. Melléklet 

 

 

Okirat száma:…./2021 
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Módosító okirat 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete és az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2016. február 29. napján  kiadott  808/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………/2021. számú és Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2021. számú határozatára figyelemmel -  
a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az Alapító Okirat 5.2 pont 3. sorában szereplő foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozó jogszabály megnevezése módosításra kerül: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. 
megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről  
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni. 

Kelt: Szentgotthárd, 2021. 
P.H. 

Huszár Gábor polgármester  

 
P.H. 

Fodor Sándor polgármester  
 
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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2. sz. Melléklet  

Okirat száma:…… /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a,  alapján a  Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Apátistvánfalvai 
Kirendeltsége 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése székhelye 

1 Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2 Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. 

 

 

2.3.   A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
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1 
Szentgotthárdi Polgármesteri 
Hivatal 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2 
Apátistvánfalva, Kétvölgy és 
Orfalu Községek Körjegyzősége 

9982 Apátistvánfalva, Fő út 143. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös 
hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat 
Szentgotthárd és Apátistvánfalva települések vonatkozásában. A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
Apátistvánfalva településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 
pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
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4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 031030 Közterület rendjének fenntartása 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentgotthárd város 
közigazgatási területe, Apátistvánfalva község közigazgatási területe, a 
Szentgotthárdi kistérség területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-
83.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – 
pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez 
az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése 
szükséges. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 
közfoglalkoztatotti 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
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Tárgy: A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, a részükre a Civil 

alap terhére 2020-ban megszavazott támogatást, amelyet a járványhelyzet miatt áthozhattak az 

idei évre, a korábbi kérelmüktől eltérően használhassák fel.  

A Szentgotthárdi Civil Fórum szervezésében minden év novemberében megvalósult a 

CISZEBAT Civil Baráti Találkozó program. A járványügyi helyzetre való tekintettel nem 

tartották célszerűnek a megvalósítást, így a támogatás összegét sem tudták az eredeti kérelmük 

szerint felhasználni.  

Ugyanakkor olyan nem tervezett kiadásaik voltak, amelyekre a tavalyi évről áthozott 30.000,- 

Ft fedezetet biztosíthatna. A civil irodában lévő nagy tárgyaló asztal lábait ki kellett cserélni, 

mert eltörtek a műanyag tartórészek. Bekerülési ára 21 855,- Ft volt.  

A Civil Napot a Máriújfaluért Egyesülettel közös szervezésben megtartották szeptember 4-én. 

A Civil Nap költségeire 90 000,- Ft támogatást igényeltek, 12 szervezet részvételét tervezték, 

ellenben 14 csapat jelentkezett, így a költségeik is megnövekedtek. 

 

Volt már arra példa, hogy a támogatási céltól eltérően kívánta felhasználni egy-egy egyesület 

az elnyert összeget, így javasoljuk, hogy ebben az esetben is engedélyezze a Képviselő-testület 

a módosítást.  

 

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

szíveskedjék.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Civil Fórum 

kérelmét támogatja, a 2020. évi 30.000,- Ft-os maradványösszeget a civil iroda tárgyaló 

asztalának javítására és a Civil Nap megnövekedett költségeinek fedezésére használhatják fel. 

Ehhez a hatályban lévő támogatási szerződést, amely a 70/2020. sz. Képviselő-testületi 

határozat e.) pontja értelmében kötöttek, majd a V/66/2020. sz. polgármesteri határozattal 

módosítottak, jelen határozat alapján ismét módosítani kell.  

 

Szentgotthárd, 2021. december 7.    

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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Szentgotthárdi Civil Fórum 

Szentgotthárd 

Széll K. tér 7. 

          Tárgy: Kérelem  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a 2020. évről 

áthozott pénzmaradvány 30 000,- Ft összeget a tervezettől eltérően használhassuk fel. 

  

A Szentgotthárdi Civil Fórum szervezésében  minden év novemberében CISZEBAT Civil 

Baráti Találkozó program került megvalósításra. A járványügyi helyzetre való tekintettel nem 

tartottuk célszerűnek a megvalósítást, így a támogatás összegét sem tudtuk az eredeti kérelmünk 

szerint felhasználni. Ugyanakkor olyan nem tervezett kiadásaink voltak, melyekre szívesen 

fordítanánk a támogatás összegét.  

 

A civil irodában lévő nagy tárgyaló asztal lábait ki kellett cserélni, mert eltörtek a  műanyag 

tartórészek. Bekerülési ára 21 855,- Ft volt.  

Szeptemberben a Civil Napot a Máriújfaluért Egyesülettel közös szervezésben megtartottuk 

szeptember 4-én. A Civil Nap költségeire 90 000,- Ft támogatást igényeltünk 12 szervezet 

részvételét terveztük, ellenben 14 csapat jelentkezett, így a költségeink is megnövekedtek.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a 30 000,- Ft támogatás összegének 

felhasználását  egyrészt az asztaljavítás költségeire 21 855,- Ft, másrészt 8 145,- Ft-ot a Civil 

Nap költségeinek kiegészítésére felhasználni.  

 

 

Szentgotthárd, 2021. december 07. 

      

Tisztelettel: 

 

      

  Cziráky László sk.     

                         elnök 
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Tárgy: Beszámoló a Tanácsnok 2021. évi tevékenységéről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Önkormányzati 

tanácsnokát választotta meg erre az önkormányzati ciklusra. A Tanácsnok – amellett, hogy év 

közben is folyamatosan tájékoztat az általa végzett tevékenységről – évente egyszer az egész 

évi munkájáról is számot ad. Dr. Sütő Ferenc Tanácsnok Úr a 2021. évi munkájáról az 1. számú 

melléklet szerinti Beszámolót készítette el.  

 

Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, 

Ifjúsági és Egyházi Ügyek Önkormányzati tanácsnok 1. számú melléklet szerinti beszámolóját 

a 2021. évi tanácsnoki tevékenységről elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  

 

Szentgotthárd, 2021. december 7. 

           

         

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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Tárgy: Rönök község településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének módosítása  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. december 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Rönök Község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, 

arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének módosításába kezdett, mely kapcsán  

Önkormányzatunk véleményét és arra vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy az  Önkormányzat az 

eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. (megkeresés: 1.sz. melléklet)  

 

A tervezett módosítás magánszemély kezdeményezésére indult, két, jelenleg különleges 

sportolási célú besorolású telek, falusias lakóterületi átminősítésére irányul.  

 

A tervezett módosítás megvalósításának Szentgotthárd szempontjából nincs akadálya.    

 

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat kinyilváníthatja, ha a 

véleményezési eljárásban nem kíván venni. Ebben az esetben a rönöki Önkormányzat részéről 

az ügyben több megkeresés nem érkezik.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönök Község  

településszerkezeti tervéről, helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről a Modulor  

Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó Kft. által 2021. novemberében készített dokumentáció 

szerinti módosítás kapcsán kifogást nem emel,  a véleményezési eljárás  további szakaszaiban 

nem kíván részt venni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. december 3. 

                          
    Doncsecz András 

                 városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd 3822 és 3824 hrsz. értékesítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 12.15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2021. sz. határozatával az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, és a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2  területű, 

beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokat értékesítésre kijelölte. Az ingatlan 

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

megvételét Huszár Gábor 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 8. sz. alatti lakos kezdeményezte. 

 

Értékesítés feltétele, lehetőségek  
 

A fent körülírt, kérelemben megjelölt ingatlanok a forgalomképes vagyonkörbe tartoznak. 

 

A belterületi ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni, és 

annak rendelkezésre állását követően dönthetünk az értékesítés feltételeiről. 

  

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!!!) 
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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. 

 

2021. évi XC. törvényMagyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5.§ (3) 

bekezdés b) pontja: 

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2022. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték képezi. 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény: 

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a 

beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, 

amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb)első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély 

véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel 

hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy 

beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű 

bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és 

az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) 

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 

kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 

magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 

megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 

m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 

(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 
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Építéshatósági állásfoglalás (amely a 2. sz. mellékletben olvasható) alapján a telkek nem 

minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem terheli. 

 

A hivatal részéről javasoljuk az említett ingatlanok értékesítését. 

 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel el is készíttettük (3-4. sz. melléklet), amely szerint 

az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték:  

a szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2
 területű, ingatlan esetében: 212.440.-Ft (376.-Ft/m2)  

a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű ingatlan esetében: 390.220.-Ft (436.-Ft/m2) 

 

Az értékbecslés költségét (25.000 -25.000.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így  

a szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű, ingatlan értéke: 237.440.-Ft  (420.-Ft/m2) 

a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű ingatlan értéke: 415.220.-Ft (464.-Ft/m2) 

 

Az önkormányzat az értékbecsült értéket meghaladó vételárat is meghatározhat. 

Tájékoztatásul: 2020-ban és 2021-ben Sztg- Máriaújfalu és Farkasfa városrészen  600.-Ft/m2 

áron adtunk el hasonló ingatlanokat.  

Tájékoztatásul az ár 500 és 600 Ft/m2-rel számolva: 

a szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2
 területű, ingatlan értéke: 282.500 / 339.000.-Ft  

a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű ingatlan értéke: 447.500 / 537.000.-Ft  

 

Az ingatlan kataszterben az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke:  

3822 hrsz: 141.000.-Ft  

3824 hrsz: 224.000.-Ft 

A könyv szerintiérték alatt értékesíteni nem lehet.  

 

Ha a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint 25 millió 

forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant. 

Ha az ingatlan értéke 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg akkor a Magyar Államot képviselő 

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

Most az értékesítés feltételeiről kell dönteni. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű és a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 

895 m2  területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat Szentgotthárd Város 

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

bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Irányár:  

Szentgotthárd 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű ingatlan …………………..-Ft, mely Áfa 

mentes.  

Szentgotthárd, 3824 hrsz-ú 895 m2 területű ingatlan …………………..-Ft, mely Áfa 

mentes. 

Az ingatlanokra együttesen tehető vételi ajánlat.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2022.01.03.  

 A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
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A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2021. december 3.          

         
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  

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

 

A szentgotthárdi 3822 és 3824 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 

értékesítésének feltételei: 
 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 

NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

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

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

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

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje 2022.02.09-re módosul,  a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezési határidejét követő testületi ülés. 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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4.sz. melléklet: 
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Tárgy: Ingatlanértékesítés Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 12. 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 95/2021. számú határozata alapján elrendelte – 9970 Szentgotthárd, 

Kossuth u. 26. 8. a. sz. alatti 1031/A/8 hrsz-ú, 42 m2 területű raktár megnevezésű  

belterületi ingatlan értékesítését az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

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

 

Az értékesítés feltételei: 

Irányár: 325.000.-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2021.12.03.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés.  

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 

NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre.  

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

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

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

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje 2022.01.12-re módosul,  a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezési határidejét követő testületi ülés. 

 

A felhívásra – a meghirdetett ingatlanra – a megadott határidőig Németh Gábor 9970 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 75. sz. alatti lakos nyújtott be pályázatot, a meghirdetett 325.000.-

Ft vételárért. (pályázat 1. sz. melléklet)  

Pályázata érvényes, az irányár 10%-a 32.500.-Ft bánatpénz befizetésre került. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 26. 8. 

a. sz. alatti 1031/A/8 hrsz-ú, 42 m2 területű raktár megnevezésű  belterületi ingatlant 
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325.000.- Ft vételáron a vételi ajánlatot adó Németh Gábor 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi 

u. 75. sz. alatti lakos részére értékesíti, az Adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul a 

95/2021. sz. Testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A 

vételár ÁFA mentes, a befizetett 32.500.-Ft bánatpénz a vételárba beszámít. 

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

átvezettetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

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

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2021. december 6. 

   

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

 

  Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

81 

 

1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség 

bérleti szerződés módosításának kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 12. 15-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. 

fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiséget a 99/2021. sz. határozata alapján 

bérbeadásra ismételten meghirdette: 

 

99/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott,  önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 

152.400.-Ft/hó.   

A bérlet időtartama határozatlan idejű 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. december 06.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. decemberi testületi ülés azzal, hogy amennyiben 

eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, akkor a beérkezési határidő folyamatosra módosul, a 

pályázat elbírálásának határideje a beérkezést követő testületi ülés lesz.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt amennyiben a 

folytatni kívánt tevékenységi kör a Képviselő – testület számára megfelelő.  Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő legmagasabb 

bérleti díjat ajánló ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés amennyiben az általa megadott 

tevékenységi kör megfelel a képviselő – testület számára és amennyiben ajánlata eléri a 

meghirdetett minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot pontos forintösszeg megjelölésével kell  

benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi, KSH által közölt infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A képviselő-testület a számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. 

 

A hirdetményt a megadott határidőig megjelentettük, az alábbi pályázat érkezett: 

NagyMiklósné (őstermelő-kistermelő) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. és Nagy Tamás (egyéni 

vállalkozó) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35.  közösen bérelnék ki a helyiéget, a kiírás szerint 

meghirdetett bérleti díjért és feltételekkel. Az üzlethelyiségben „Zöld Ász” néven magyar áruk, 

gyümölcsök, zöldségfélék, kosarak, kétvölgyi kenyér, őrségi füstölt áruk, saját termesztésű 

zöldségeket, gyümölcsöket árusítanának. 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9970 Szentgotthárd, Hunyadi 

u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségre   

Nagy Miklósné (őstermelő-kistermelő, ősterm. azonosító: 560459, adósz.: 53391629-1-18) 

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. és Nagy Tamás (egyéni vállalkozó, nyilv.sz.: 51272337, 

adósz.: 68130262-1-38) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35.                                   sz. alatti lakossal 

történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 99/2021. sz. testületi határozatban 

elfogadott pályázati kiírásban szereplő nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 152.400.-

Ft/hó bérleti díjért és feltételekkel. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9970 Szentgotthárd, Hunyadi 

u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségre 

NagyMiklósné (őstermelő-kistermelő, ősterm. azonosító: 560459, adósz.: 53391629-1-18) 

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. és Nagy Tamás (egyéni vállalkozó, nyilv.sz.: 51272337, 

adósz.: 68130262-1-38) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakossal történő Bérleti 

szerződés megkötéséhez .............................végett nem járul hozzá, s egyúttal az alábbiak 

szerint továbbra is meghirdeti: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 

152.400.-Ft/hó.   

 

A bérlet időtartama határozatlan idejű 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. január 14.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. januári testületi ülés azzal, hogy amennyiben 

eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, akkor a beérkezési határidő folyamatosra módosul, a 

pályázat elbírálásának határideje a beérkezést követő testületi ülés lesz.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

 

A Képviselő-testület a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt amennyiben a 

folytatni kívánt tevékenységi kör a Képviselő – testület számára megfelelő.  Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő legmagasabb 

bérleti díjat ajánló ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés amennyiben az általa megadott 

tevékenységi kör megfelel a képviselő – testület számára és amennyiben ajánlata eléri a 

meghirdetett minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot pontos forintösszeg megjelölésével kell  

benyújtani.  

 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A képviselő-testület a számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. 
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Határidő a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos  

Szentgotthárd, 2021. december 07. 

                 
      Doncsecz András                           

városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárdi, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan 

hasznosítása.    
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021.12.15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

A Képviselő – testület 2018. novemberi ülésén  pályázatot írt ki 9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 10. sz. alatti, szentgotthárdi 1272 hrsz-ú, 906 m2 területű, kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű társasházi ingatlan hasznosítására s 2019. január 30-n az 

alábbi döntést hozta: 

 

„18/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. alatti, szentgotthárdi 1272 hrsz-ú, 

906 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű társasház ingatlan 

hasznosítására kiírt pályázat győzteseként az ÉPBEST Hungary KFT-t (cím: 9700 Szombathely, 

Szent Flórián krt. 2.) hirdeti ki.  A beruházás eredményeképpen a győztes pályázó a pályázati 

kiírásnak megfelelő 1 db, 70 m2 területű lakást biztosít az Önkormányzat részére továbbá  a 

társasházban a magántulajdonban lévő szentgotthárdi 1272/A/2 hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. ajtó 2. sz. alatti 40 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 

értékének ellentételezéseként legalább ugyanakkora méretű, összkomfortos földszinti 

(legfeljebb első emeleti) új lakást biztosít Szentgotthárdon – az ingatlan elbontását megelőzően 

és vállalja a 247/2018. Képviselő-testületi határozat szerint kiírt feltételeket.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a beruházás elindításához 

szükséges, az Előterjesztés 2. sz. mellékeltében található Megállapodás aláírására” 

 

A megállapodás aláírásra került, ami a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

 

Beérkezett megkeresés 

 

Az ÉPBEST Hungary KFT. képviseletében Tóth László ügyvezető a mellékelt kérelemmel 

fordult hozzánk (1.sz. melléklet), melyben a 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. alatti, 

szentgotthárdi 1272 hrsz-ú, 906 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű társasház ingatlan hasznosítására megkötött megállapodásban szereplő befejezési 

határidőt kéri meghosszabbítani 2023.12.31-ig. Indoklásként a koronavírus okozta 

nehézségeink miatt a határidőt nem tudják tartani, továbbá: 

 

„A folyamatos lezárások miatt lakásvásárlói oldalon óvatosság érezhető, a korábbi években 

tapasztalható keresleti igény lényegesen csökkent. Jelenleg sokkal kevesebb új lakást lehet 

eladni, mint az elmúlt években. A helyzetet tovább súlyosbították az ellátási nehézségek, 

építőanyagárak emelkedése és a folyamatos munkaerőhiány. Kevesebb beruházás indult el, a 

projekteket később tervezik elkezdeni sok helyen. 

A Széchenyi u.10.sz. mellett épülő társasházunkban (Szentgotthárd, József A.u.30.) is van még 

eladatlan lakás, az új projektet akkor szeretnénk elkezdeni, amikor a lakások eladásra/átadásra 

kerülnek. Tapasztalataink szerint egy társasház teljes kivitelezési ideje a tervezéstől az átadásig 
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2 év, ezért kérem Önöket, hogy a megvalósítás határidejét 2023.december 31-i határidőre 

módosítsák.” 

 

Vannak a levélnek vitatható sorai, különösen ami a lakásigények jelentős csökkenéséről szól. 

A rendelkezésünkre álló információk, a városban már épülő és a közeljövőben induló 

építkezésekről szóló információk nem ebbe az irányba mutatnak.  

 

Nem szabad elfeledkezni  ugyanakkor a József A. u. 30. szám alatti társasházról – vagyis a 

szomszédos telken évek óta épülő másik tömbről aminek ugyanez a cég az építtetője és csak az 

önkormányzat a terület tulajdonosa és ahol egy minőségi lakás készül az önkormányzatnak a 

terület fejében -  átadási határideje szintén 2021. december 31. de jól látható, hogy egész 

biztosan nem fog elkészülni erre az időre. Van összefüggés a két projekt között, hiszen amíg ez 

a társasház nem készül el, addig a Széchenyi u. 10. szám alatti társasház magántulajdonosa nem 

tud a József A. u. 30-ba – új lakásba -  átköltözni ami feltétele annak, hogy  a másik építkezés 

elkezdhető legyen.  

Meglátásunk szerint a kérelemre visszatérve egyelőre az abban említett szerződést nem 

hosszabbítjuk meg két évvel, de hogy a nyertes pályázó ne essen el a két éve megszerzett tovább 

építkezési lehetőségtől a megkötött szerződést ne is mondjuk fel. Mondjuk ki, hogy  a József 

A. u. 30. alatti társasház jogerős  használatbavételi engedélyének megszerzéséig hosszabbítjuk 

csak meg a szerződés hatályát egyelőre  azzal, hogy amennyiben az megtörtént, és az átadott 

lakások megfelelőek, akkor az önkormányzat kész a Széchenyi u. 10. alatti ingatlanra kötött 

megállapodás további meghosszabbítására.    

Hosszasan lehetne érvelni a szerződés meghosszabbítása ellen illetve mellette is szólnak érvek 

de egyelőre még sem a szerződés gyors megszüntetést, sem a változatlan szerződés további két 

évvel történő hosszabbítását sem javasoljuk kimondani.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széchenyi 

u. 10. sz. alatti, szentgotthárdi 1272 hrsz-ú, 906 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű társasház ingatlan hasznosítása kapcsán 2019.02.20-n megkötött 

megállapodás módosításával egyetért akként, hogy az ÉPBEST Hungary KFT-vel megkötött 

megállapodást az ugyancsak az ÉPBEST Hungary Kft beruházásában a szomszédos József A. 

u. 30. alatti ingatlanon épülő társasházra a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 

hosszabbítja meg. Amennyiben a jogerős használatbavételi engedélyt a beruházó bemutatja és 

az épületben az önkormányzat tulajdonába kerülő lakás is megfelelő minőségben készül el, 

akkor a szerződés beruházó által kért meghosszabbítására elvben hajlandó, a kérdésre visszatér.    

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. december 6. 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                  Polgármester 

Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.számú melléklet: 
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2. számú melléklet: 
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Tárgy: Telenor adótorony létesítése, szerződés jóváhagyása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 12. 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban: Telenor) a jobb területi lefedettség végett, 

hálózatfejlesztés céljából kereste meg Szentgotthárd Város Önkormányzatát, mely során Sztg-

Rábatótfalu városrészen egy erősítő állomást, adótornyot szeretne létesíteni az önkormányzat 

tulajdonát képező szentgotthárdi 0919/3 hrsz-ú, „rét, árterület” megnevezésű külterületi 

földingatlaningatlanon.  (Rábatótfalusi sportöltöző előtti réten) 

A Koncessziós Szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi paraméterek teljesítése érdekében 

folyamatosan fejleszti a Telenor mobil távközlési szolgáltatásához szükséges hálózatát és az 

ország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatához szükséges távközlési 

állomásokat (továbbiakban: Állomás) létesít. 

 

Többszöri helyszíni bejárás és egyeztetést követően megállapítást nyert, hogy a torony 

megépítése esetén a sportegyesület által tervezett műfüves kispályán nem fér el. 

Így a vállalkozás egy magánterületen végzi el a beruházást. Viszont ezen beruházás 

befejezéséig szeretnének egy ideiglenes tornyot a sportöltöző előtti aszfaltos területen felállítani 

2021.12.15-től 2022.03.31-ig. (Az egyesülettel is egyeztetésre került) 

A CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, 

Pannon út 1., mint a Telenor által nyújtott telekommunikációs szolgáltatáshoz szükséges 

infrastruktúra hálózat tekintetében a Telenor jogutóda, a mellékelt 1 sz. mellékletben található 

Bérleti szerződés tervezetét küldte meg számunkra, melyhez a Testület jóváhagyása szükséges.  

A szerződés csak 2022. március 31-ig tehát viszonylag rövid ideig áll fenn, addigra elkészül a 

közelben a végleges torony. A szerződésben biztosíték van arra az esetre, ha a bérlő mégsem 

bontaná le a tornyot hiszen akkor a kaucióként befizetett összegből azt az önkormányzat 

lebontathatja. Mivel rendkívül sürgős az építés, a tervezetről hosszasan folytak egyeztetések 

melynek végén a bérlő maradéktalanul elfogadta az önkormányzat kezdeményezéseit és a 

testületi ülésig az illetékeseik alá is írják azt, így javasoljuk a szerződés változatlan formában 

történő elfogadását. A szerződés március 31-ig él csak, és azon a napon automatikusan meg is 

fog szűnni.  

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete hozzájárul az Előterjesztés.1. sz. 

mellékeltében található, CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

(székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) a szentgotthárdi 0921/5 hrsz-ú rét terület elnevezésű 

ingatlan  17X8 m nagyságú földterületrészére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséhez, 19 m 

magas ideiglenes antenna tartó torony elhelyezése céljából. 
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Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. december 3. 

               
               Doncsecz András 

                         városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.számú melléklet: 

 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyfelől a 

CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 

Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-042052; adószám: 27926392-2-

13; képviseli: Nagy Balázs Hálózat Stratégiai és Fejlesztési Igazgató valamint Oszolik 

András Gábor Pénzügyi Igazgató), mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) 

másfelől a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. adószám: 15733720-2-18, Törzskönyvi azonosíó szám 

(PIR): 733722 ; Bérbeadó bankszámlaszáma11747068-15421481), mint 

bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó (képviseletében: Huszár Gábor 

polgármester) 

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő 

feltételek mellett: 

1./ Bérbeadó bérbe adja a tulajdonában álló Szentgotthárd külterület 
0921/5 hrsz-ú rét terület elnevezésű ingatlanból (a továbbiakban: Ingatlan) 

a bérleti szerződéshez mellékelt vázrajzon feltüntetett 17X8 m nagyságú 
földterületet a Bérlő részére 19 m magas ideiglenes antenna tartó torony ( 

CUEDEE ) létesítése céljából. 
2./ A bérlet időtartama 2021.12.15.-től 2022. 03. 31-ig határozott 

időtartamra jön létre, a bérleti jogviszony ezen a napon automatikusan, 
minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik. A megszűnés napján a 

Bérlő az építményt saját költségén eltávolítja. A Bérlő tudomással bír arról, 
hogy a területet a Bérbeadó használja, a sportrendezvények időszakában 

azt nélkülözni nem tudja. A Bérlő tudomással bír erről a tényről – erre 
tekintettel kötik a szerződést csak határozott időtartamra. A Szerződő Felek 

a jelen szerződésben kauciót határoznak meg, ami arra is szolgál, hogy a 
Bérbeadó a kaució összegét is felhasználja amennyiben a tornyot a Bérlő  

nem bontja le a jogviszony megszűnésének a napján – hanem a 

lebontásáról a bérbeadó gondoskodik és annak költségeit finanszírozza.  
3./  Bérlő az 1. pontban leírt földterületet a 2. pontban rögzített 

időtartamra bérbe veszi. 
4./ A felek a 2. sz. pontban meghatározott időszakra a bérleti díjat 

300.000,-Ft+Áfa, azaz háromszázezer forint +ÁFA összegben állapítják 
meg, A Bérlő mindaddig nem kezdheti meg az építmény felépítését, amíg a 

teljes bérleti díjat nem fizeti meg  Bérbeadó által kiállított számla ellenében 
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a Bérbeadó számlájára átutalással. Bérbeadó köteles feltüntetni 
számláján jelen Szerződés állomásazonosító számát (VA-0198), 

ellenkező esetben Bérlő jogosult a számlát, mint beazonításra alkalmatlant 

Bérbeadónak visszaküldeni. Számlaküldési cím: CETIN Hungary Zrt., 
Pénzügyi osztály, 2045 Törökbálint, Pannon út 1. A Bérlő a bérleti díj 

megfizetésével egyidejűleg kauciót tesz le 300.000 Ft összegben első 
sorban annak biztosítására, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a 

2. pontban írottak megvalósuljanak. A Bérlő mindaddig nem kezdheti meg 
az építmény felépítését, amíg a kaució teljes összegét nem fizeti be. A 

bérleti jogviszony utolsó napján – amikor az építmény Bérlő általi lebontása 
megtörtént – a kauciót a Bérbeadó visszautalja a Bérlőnek. 

5./ Bérlő a bérlet tárgyát képező területet kizárólagosan az 1. pontban 
rögzített cél érdekében használhatja. 

6./ A bérleti szerződés megszűnik a bérleti idő lejártával, Felek közös 
megegyezésével, illetve jogszabályban előírt esetekben. Felek rögzítik, 

hogy rendes felmondásra egyik fél sem jogosult. 
7./ A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő a bérlet tárgyát képező 

ingatlant eredeti állapotában köteles visszaadni Bérbeadó részére. A bérelt 

területről Bérlő köteles eszközeit saját költségén elszállítani. 
8./ A felek a terület átadását jegyzőkönyvbe rögzítik. 
9./ Bérbeadó hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy Bérlő az Állomás villamos 
energiaellátása céljából a helyi hálózati szolgáltatóval és energiakereskedővel 

jogosult szerződést kötni és főmérést, illetve külön csatlakozásokat és mérőket 
kiépíttetni. A szolgáltatás ellenértékét Bérlő számla ellenében a hálózati 

szolgáltatónak és energiakereskedőnek közvetlenül fizeti meg. 
Abban az esetben, ha Bérlő műszaki vagy gazdasági okokból nem épít ki 

főmérést és Bérlő almérést létesít a szomszédos ingatlanokhoz történő villamos 
csatlakozással, úgy Bérbeadó köteles együttműködni és engedélyezni Bérlő által 
megjelölt nyomvonalon az Állomás villamos hálózathoz való csatlakozását, 

kiépítését. Bérbeadó hozzájárul egyeztetett nyomvonalon a tulajdonában lévő 
Szentgotthárd, külterület 0921/5. hrsz-ú ingatlan használatához és a villamos 

betáp nyomvonal kialakításához a bérleti időszak idejére az egyeztetett villamos 
nyomvonalterv szerint.  
Bérbeadó szavatolja, hogy Bérlő jogosult az Állomás számára kiépített és a 

folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az ingatlanon 
telepített Állomás fennállásáig – legkésőbb a bérleti jogviszony utolsó napjáig. 

9./ Bérlő teljes felelősséggel tartozik a bérelt területen folytatott 

tevékenységéért, a Bérbeadót a bérelt terület birtokba-adásán kívül 
semmilyen más felelősség nem terheli.  

10./Bérbeadó kijelenti, hogy Bérlő részére az Ingatlan megközelítése az év 
minden napján 0-24 órában biztosított. 

11./ Bérbeadó kijelenti, hogy megfelel, illetve betartja, többek között a 
korrupció ellenes, versenyjogi, pénzmosás elleni, egészségügyi, biztonsági, 

munkaügyi, környezettel kapcsolatos, emberi jogokra vonatkozó helyi és a 
releváns nemzetközi előírásokat, jogszabályokat. Felek megállapodnak, 

hogy jelen bérleti jogviszony alatt, illetve a jelen bérleti jogviszonnyal 
összefüggésben nem kínálnak fel, illetve nem fogadnak el a másik Féltől 

semmilyen ajándékot, illetve ajándéknak minősülő más juttatást (pl.: 

meghívás). 
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12./   Bejelentések, értesítések, felszólítások 
Bérbeadó vagy Bérlő által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, 
felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó fél írásban 

konkrétan visszaigazolta, vagy személyesen, illetve megbízottja által átvette, 
illetve postai úton ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként a fogadó félnek 

kikézbesítették, ide értve a sikeres adási nyugtával elküldött telefax üzenetet és 
az olvasási visszaigazolással rendelkező e-mail üzenetet is: 

Ha Bérbeadó: 

szerződéses és üzemeltetési ügyekben 

 

Név: Tófeji Zsolt 

Cím: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Telefonszám: +3694553032 

Mobil szám: +36308505989 

E-mail: tofi@szentgotthard.hu 

Ha Bérlő: 
szerződéses ügyekben 

Név: CETIN Hungary Zrt. / Akvizíciós Osztály 
Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 

Telefonszám: +36 (1) 464-6000/ Telenor Ingatlan vonal 
Mobil szám: +36 (20) 402-2200 
Fax szám: +36 (1) 464-6423 

E-mail: ingatlan@cetin.hu 
üzemeltetési ügyekben (24 órás szolgálat) 

Név: CETIN Hungary Zrt. / Hálózatfelügyeleti Központ 
Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 

Telefonszám: +36 (1) 464-6000/ 5177-es mellék 

Mobil szám: +36 (20) 930-2177 

Fax szám: +36 (1) 464-6425 
E-mail: noc@cetin.hu 

Jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. 

törvény Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Felek jelen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai 
napon aláírták. Jelen bérleti szerződés Felek cégszerű aláírásával 2 (kettő) 
egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) 

példány Bérbeadó, 1 (egy) példány pedig Bérlő birtokába kerül. 

Szentgotthárd, 2021. ……..…….           Törökbálint, 2021. ……..…….            

 
……………………. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

Huszár Gábor polgármester 

           Bérbeadó  

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

………………………………… 

Nagy Balázs 
Stratégiai és Fejlesztési 

Igazgató Bérlő  

 

 

……………………………………. 
Oszolik András Gábor Pénzügyi 

Igazgató Bérlő 

1. SZ. MELLÉKLET 
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A Bérlemény részletes leírása 

 

Cím: Szentgotthárd külterület  
Hrsz: Szentgotthárd 0921/5 

  
Mobilállomás helye: 
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Tárgy: ITS felülvizsgálata                                    SÜRGŐSSÉGGEL! 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzata 2015-ben fogadta el a város Integrált településfejlesztési stratégiáját 

(ITS), mely 2020-ig határozta meg a város fejlesztési irányait.  Az ITS célja és haszna az 

elmúlt pályázati időszakban beigazolódott, ugyanis legtöbb pályázati kiírás nevesítette azt, 

hogy csak és kizárólag olyan projekt volt támogatható, amely szinkronban áll a település ITS-

ével, illetve nevesíti is az. Ez a legnagyobb pályázatoknál mindig elvárás volt. Ezért volt fontos 

minden TOP pályázat esetében is, hogy pl: az Arany János iskola energetikai fejlesztésének 

szükségessége vagy az Ipari Park 2. és 3. üteme is feltüntetésre került. (2016-2017 óta jelentős 

fejlesztések valósultak meg ennek megfelelően, lásd: Ipari Park fejlesztése, önkormányzati 

épületek energetikai felújítása, Munkásszálló építése, máriaújfalusi szennyvízprojekt, a Várkert 

és az egykori Művelődési ház kerthelyiségének felújítása, Időutazó Múzeum kialakítása, stb.). 

 

A jelenleg érvényes ITS a következő linken érhető el: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/szentgotthard-its-vegleges-1109-

68893.pdf 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. § szerint a stratégia felülvizsgálata időszerű.  

 

Ez év nyarán jelentős változás történt a szabályozásban, az eddigi jogszabályok megváltoztak. 

Ez alapján az ITS helyébe a településterv léphet, mely már integrálni fogja a rendezési 

tervvel, településszerkezeti tervvel kapcsolatos dokumentumokat is.  Tehát elkészítése 

nagyobb költséget és összetett, jóval nagyobb feladatot jelent majd az Önkormányzat 

számára. 

Ugyanakkor az integrált településfejlesztési stratégia legkésőbb 2021. december 31-ig 

megkezdett készítése és módosítása még lehetséges,  ennek során még az eddigi keretek 

között lehet maradni. A 2022. június 30-ig elkészített stratégia 2027. június 30-ig maradhat 

hatályban és módosításukra eddig az időpontig lehetőség is lesz. 

 

Mivel új pályázati kiírások indulnak, új szakasz kezdődik, így vélhetően az ITS-be illeszkedését 

a terveinknek továbbra is produkálni kell – így fontos érv szól az eljárás elindítása mellett. Az  

Önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy felül kívánja-e vizsgálni a város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját. Az ITS felülvizsgálata megkezdésének számít a Képviselő 

testület erről szóló döntése, amely, ha 2021-ben még megszületik, akkor a város jogosult 

lesz a felülvizsgálat elvégzésére még 2021. december 31-et követően is. Ennek hiányában 

már csak az említett új, ma még teljesen kidolgozatlan a településterv elkészítésére nyílna 

lehetőség, amely magával vonzaná a meglévő és aktuális városfejlesztési dokumentumok 

módosítását is, egyúttal nagyobb költséget is jelentene az Önkormányzat számára. 

 

A folyamatra a továbbiakban még többször visszatérünk és tájékoztatjuk a Képviselő-testületet 

annak állásáról. 

 

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

szíveskedjék.  

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/szentgotthard-its-vegleges-1109-68893.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/szentgotthard-its-vegleges-1109-68893.pdf
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával és elrendeli annak megkezdését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. december 14.  

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


