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2021. február 15-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

munkájáról és hatósági tevékenységéről 
 

BESZÁMOLÓ 

 

Minden évben visszatérő napirendi pont a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előző 

évi munkájának áttekintése – erre a beszámolóra törvény kötelez bennünket. Az alábbi anyag 

két részből áll: az első általában szól a hivatali tevékenységről. A jegyzői törzskar tagjainak – 

az egyes hivatali szakterületek vezetőinek – a beszámolói találhatók benne. Az anyag második 

része a hatósági munkánkról szól – arról a munkáról, melynek keretében határozatot vagy 

végzést hozunk, adatot veszünk nyilvántartásba, ellenőrzéseket végzünk. 

 

I. 

A HIVATALI MUNKA 

 

2020. különleges és egyedülálló év volt, mert a koronavírus miatti veszélyhelyzetben ugyanúgy 

borult fel minden korábban megszokott dolgunk itt a hivatalban, mint ahogy felfordult minden 

más munkahelyen, de az otthonokban is az addig kialakított és megszokott élet. Először 

márciustól május végéig, majd novembertől ismételten a vírus elleni eredményes védekezés, és 

munkatársaink egészségének védelme érdekében is bevezettük az otthonról történő 

munkavégzést. A legtöbb munkatársunknál erre korábban nem volt lehetőség, tehát a 

feltételeket ki kellett alakítani. Ez áldozattal járt a munkavállalók részéről is, de a munkahely 

részéről is komoly feladatot jelentett. A home office munka törést sehol nem okozott, kisebb 

zökkenők a legelején még voltak, amelyeket nagyon gyorsan korrigáltunk. 

A rend kezdettől az volt, hogy egy irodában egy munkanapon csak egy dolgozó legyen, az egy 

szobában dolgozók tehát nem találkoztak egymással. Minden második napon (ahol hárman 

voltak ott minden harmadik napon) dolgoztak a hivatalban, a többi napon otthonról végezték a 

munkájukat kollégánk. Ennek az volt az eredménye, hogy amikor valaki közülünk karanténba 

került, mert vagy ő maga vagy a vele együtt lakó családtagja vírusos lett, a munkahelyen vele 

együtt dolgozókat (és a kollégáink családtagjait) nem kellett automatikusan tíz (kezdetben 

tizennégy) napra karanténba küldeni. Házon belül is szigorú előírások voltak: Ügyfelek csak 

halaszthatatlan esetben, előzetes telefonos egyeztetés alapján jöhettek be ügyet intézni – 

általánossá vált az elektronikus kapcsolattartás, az írásbeli kapcsolat, illetve a porta elé 

kihelyezett nagy dobozba dobhatták az ügyfelek a hivatalnak szánt küldeményeket. A dobozban 

elhelyezett beadványokat napi szinten ürítettük. Egy időszakban a beadványok is 24 órás 

karanténba kerültek és csak egy nap elteltével lettek iktatva. Az irodákból a folyosóra csak 

maszkban lehetett kilépni.  

A veszélyhelyzet első időszakában gyakran kerestek bennünket és kértek segítséget azok, akik 

betartva a kormány akkori rendelkezéseit, otthon maradtak. A segítséget kérők ellátásáról 

gondoskodtunk, adataikat eljuttattük a Városi Gondozási Központhoz, illetve önkénteseket is 

szerveztünk, akiket néhányszor bevontunk a munkába. Kezdetben a karanténba helyezettekről 

értesítést kaptunk és ilyenkor őket is telefonon kerestük érdeklődve, hogy szorulnak-e 

segítségre, szükségük van-e bevásárlásra, csekkek feladására, stb. Később már nem kaptunk 



értesítést a koronavírus fertőzést kapottakról, illetve a karanténba helyezettekről – csak ha az 

állampolgárok maguk kerestek bennünket akkor tudtunk nekik segítséget nyújtani. 

Megszűntek a testületi ülések is, a hatályos szabályok szerint minden kérdésben polgármesteri 

döntés születik, így az előterjesztések készítésének rendje is megváltozott. Ebben a kérdésben 

mindig Polgármester Úr elképzelései szerint jártunk el – az ő rendelkezései szerint küldtük ki a 

testületi anyagokat. Az év végétől bevezetett második korlátozás idején már azt a rendet 

követtük, hogy a halaszthatatlan döntéseket igénylő ügyeken kívül a többi eldöntendő 

előterjesztést havonta két alkalommal készítjük el a hónap 15. és 30. napján, kétszer van 

polgármesteri döntés, így ezzel egy átláthatóbb rendszer jött létre. 

A 2020. március 01-től új rendszer jött létre az építéshatósági feladatokban – már nem a városi 

hivatalok látják el ezeket, hanem a kormányhivatalok. Azóta az is kiderült, hogy az előzetes 

elképzelésekkel ellentétben nincsen állandó építésügyi ügyintézés Szentgotthárdon – a helyi 

építéshatósági ügyeket a Vas megyei Kormányhivatal intézi, a szentgotthárdi ügyek a körmendi 

irodában rendezhetők.   

A hivatalon belül folyamatosak voltak a rendszeres vezetői koordinációk – továbbra is minden 

vezető hétfőtől csütörtökig előre meghatározott napon 12:00-kor beszámol a saját területén 

végzett munkáról, a folyamatban lévő ügyekről. Minden héten közterületi ügyekről van 

koordináció a SZET Szentgotthárdi Kft. vezetőjének bevonásával. Minden hónap első hétfőjén 

Apátistvánfalva polgármesterével Apátistvánfalva ügyeit egyeztetjük azokkal a 

munkatársakkal, akiknek folyamatban lévő apátistvánfalvai önkormányzatra tartozó ügyeik 

vannak; minden hónap első hétfő délutánján nagyvezetői értekezlet van valamennyi hivatali 

vezető, a jegyzői törzskar valamennyi tagja és a polgármester részvételével. Havonta egyszer a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a közművelődési feladatokról, az informatikussal az 

informatikai feladatokról, a MURABA ETT-vel a társulás és az önkormányzat közös ügyeiről, 

illetve a TDM képviselőivel a turisztikai feladatok ellátásáról, a pályázatírókkal valamennyi 

pályázat aktuális állásáról tartunk egyeztető értekezletet. Évente négyszer az intézmények 

vezetőivel nagykontroll megbeszéléseket, havonta első sorban pénzügyi – gazdasági 

kérdésekben kiskontroll megbeszéléseket tartunk.  Ezek egy részét az elrendelt 

veszélyhelyzetek alatt nem mindig tartottuk meg – különösen azokat hagytuk el, ahol nagyobb 

számban vannak a résztvevők – ettől függetlenül igyekeztünk az információkat más módon is 

beszerezni tőlük. 

Ebben a különös, rendkívüli 2020. évben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkája az alábbiak szerint alakult: 

 

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

A hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó két csoportban 2020-ban nem történt személyi 

változás, így továbbra is az Igazgatási csoport 4 ügyintézővel (anyakönyvvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, igazgatási ügyintéző, szociálpolitikai ügyintéző), a Testületi és adminisztrációs 

csoport pedig 1 ügyintézővel (testületi ügyintéző) és 2 ügykezelővel (iktató, adminisztrátor) 

működött. 

 



Januárban meg kellett semmisítenünk a 2019-es önkormányzati választások iratanyagát – 

természetesen a jegyzőkönyvek kivételével. Januárban és februárban a városrészi 

önkormányzatok alakuló üléseire került sor. 

A testületi ügyintéző látta el januárban a települési önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzatok képviselő-testületei tagjainak vagyonnyilatkozatával kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat. 

 

A téli rezsicsökkentés kapcsán a támogatás felhasználásáról február 14. napjáig kellett 

elszámolnunk a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé a miniszter által 

kiadott adatlap szerint az ebr42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. 

 

Mint minden évben, 2020 áprilisában is elkészítettük a Szentgotthárd közbiztonságának 

helyzetéről szóló beszámolót. 

 

A gyermekvédelmi beszámolót intézményeinkkel közösen elkészítettük, majd polgármester úr 

jóváhagyása után májusban megküldtük a gyámhatóságnak. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötöttünk megállapodást a 2020. évi kényszerkaszálások 

elvégzésére. 

 

Apátistvánfalván és Szentgotthárdon is áttekintettük a 2018-ban elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot. 

 

Augusztus végéig feladatunk volt a hivatali portás munkájának koordinálása, az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

Lemondások miatt kellett július 15-től előkészítenünk településünkön a német nemzetiségi 

időközi választást, ami azonban jelölő szervezet és jelöltek híján elmaradt, így a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 2020. október 25-én megszűnt. 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2020-ban csak két 

alkalommal, februárban és októberben tarthatott ülést. A testületi ügyintézőnk közbiztonsági 

referensi minőségében tagja a hétfős bizottságnak, míg a Bizottság munkaszervezeti feladatait 

(meghívó készítése, kiküldése, emlékeztető elkészítése, kiküldése, munkaterv készítése) a 

hatósági és koordinációs vezető látja el. 

 

Hirdetményi úton közölt döntések kifüggesztése, majd a hirdetőtábláról történt levételt 

követően záradékolva visszaküldése a bíróságnak, rendőrségnek, végrehajtónak vagy éppen a 

vadásztársaságoknak is feladatunk volt. 

 

Az adminisztratív feladatok között, melyeket ellátunk, szerepel az iktatás, irattárazás, 

postakönyvírás, a központi e-mail címre és a hivatali kapukra érkező küldemények kezelése, a 

szentgotthárdi és az apátistvánfalvai képviselő-testület, a szentgotthárdi képviselő-testület 

állandó bizottságai, a közbeszerzési bizottság, a társadalmi bizottság, a társulási tanács és a 



nemzetiségi önkormányzatok (egy Apátistvánfalván, október 25-ig három, azt követően kettő 

Szentgotthárdon) jegyzőkönyveinek és határozati kivonatainak elkészítése, a rendeletek 

egységes szerkezetbe foglalása, mindezek feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárra. 

 

2020-ban 8 képviselő-testületi ülés és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági ülések előkészítésében 

és lebonyolításában vettünk részt Szentgotthárdon, ebből 4 rendkívüli ülés volt. 4 képviselő-

testületi ülés közmeghallgatással együtt volt megtartva. Ezen kívül polgármester úr a 

veszélyhelyzetek alatt 14 alkalommal hozott döntéseket, melyek előkészítésében és 

utómunkálataiban kellett részt vennünk. 

Apátistvánfalván 4 képviselő-testületi ülés (ebből 1 rendkívüli), valamint a veszélyhelyzetek 

alatt polgármester úr által 8 alkalommal hozott döntések kapcsán voltak feladataink. Ezek 

jegyzőkönyvezése, határozati kivonatolása és az elfogadott rendeletek kihirdetése, a rendeletek 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása, az előterjesztések, rendeletek és határozatok 

Kormányhivatal felé történő megküldése is a Testületi és adminisztrációs csoportunk két 

tagjának (testületi ügyintéző és adminisztrátor) a feladata. Itt jegyezzük meg, hogy a csoport 

harmadik tagja, az iktató, az önkormányzati társulás ülésein látta el a jegyzőkönyvvezetői 

feladatokat. 

 

Tavaly Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27 önkormányzati 

rendeletet és 123 határozatot fogadott el (ezek közül 11 zárt ülésen hozott határozat volt), míg 

polgármester úr a veszélyhelyzetek alkalmával 8 önkormányzati rendeletet és 84 

határozatot hozott. Minden testületi ülés, illetve képviselő-testületi hatáskörben meghozott 

polgármesteri döntés után az Önkormányzati Értesítőben hirdettük ki az elfogadott 

rendeleteket, illetve tettük közzé az elfogadott határozatokat. 

A szentgotthárdi képviselő-testület tavaly január hónapban új rendeletet alkotott az éves 

költségvetésről, júliusban pedig az előző évi zárszámadásról. Ezeken kívül csak módosító 

rendeletek elfogadása történt. 

Apátistvánfalván 4 rendeletet és 15 határozatot fogadott el a képviselő-testület, míg 

polgármester új a veszélyhelyzetek alatt 2 önkormányzati rendeletet és 29 határozatot 

hozott. Az apátistvánfalvai képviselő-testület februárban új rendeletet alkotott az éves 

költségvetésről, júliusban pedig az előző évi zárszámadásról. Ezeken kívül csak módosító 

rendeletek elfogadása történt. 

Mindez mindkét önkormányzat esetében csaknem ugyanennyi megírt előterjesztést is jelent. 

 

A szentgotthárdi ügyekkel párhuzamosan Apátistvánfalva számos ügyét és ügyiratkezelési 

feladatait is intéztük. Általában minden hónap első hétfőjén tartottunk megbeszélést Fodor 

Sándor polgármester úr részvételével a község ügyeiről. A határozatok, rendeletek, hírek, 

tájékoztatók honlapon való megjelentetése is a feladataink közé tartozott. 

 

 

 

 

 

 



Ügyiratstatisztika: 

 

Ügyirat statisztika: 2020.01.01 – 2020.12.31.  

Szentgotthárd 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt 

állók 

136 1.148 

Hatósági és 

koordinációs 

1.057 3.778 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

311 1.608 

Pénzügy 5.334 11.356 

Városüzemeltetés 757 2.521 

Összesen 7.595 20.411 

 

 

Ügyirat statisztika: 2020.01.01 – 2020.12.31.  

Apátistvánfalva 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt 

állók 

18 87 

Hatósági és 

koordinációs 

128 197 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

28 88 

Pénzügy 411 

 

807 

Városüzemeltetés 68 

 

154 

Összesen 653 

 

1.333 

 

  



PÉNZÜGY 

Feladatainkat két nagy területre bonthatjuk:  

- költségvetési, pénzügyi feladatok  

- adóhatósági, adóigazgatási feladatok 

 

Ennek keretében látjuk el Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Apátistvánfalva 

Község Önkormányzata teljes adó-, és pénzügyi feladatait. 

 

Költségvetési, pénzügyi feladatok: kiegészülnek 

▪ szentgotthárdi önkormányzat intézményeivel: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Rendelőintézet,  

▪ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulással és intézményeivel: Szentgotthárd 

és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Városi Gondozási Központ, Család és 

Gyermekjóléti Központ, valamint a 

▪ nemzetiségi önkormányzatokkal: Apátistvánfalva Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 

és Szentgotthárd Német, Szlovén, Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 

2020. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat működése megszűnt, az ezzel kapcsolatos 

beszámolási, zárási feladatok megtörténtek. 

A pénzügyi feladatok elvégzésére vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 

2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról, 368/2011(XII.31.) Korm.rend. Az államháztartásról 

szóló tv. végrehajtásáról. 

2000. évi C tv A számvitelről. 4/2013(I.11.) Korm.rend. Az államháztartási számvitelről. 

38/2013 (IX.19) NGM rend. Az államháztartásban felmerülő gazdasági események kötelező 

elszámolási rendjéről, 15/2019. (XII.7.) PM rend. A kormányzati funkciók, államháztartási 

szakágazatok osztályozási rendjéről. 

 

Költségvetési pénzügyi feladatok: 

- előkészíti a Képviselő-testületek, Társulási Tanács, nemzetiségi önkormányzatok 

pénzügyi igazgatási feladatait 

- közreműködik a helyi költségvetési, átmeneti gazdálkodást szabályozó rendeletek, 

zárszámadás előkészítésében, költségvetés végrehajtásában,  

- a költségvetés tervezésével kapcsolatban a bevételek számbavétele, a kiadások 

tervezése, költségvetési egyensúly megteremtése, feltételeinek biztosítása, előirányzat 

módosítás, felhasználás figyelemmel kísérése, nyilvántartások vezetése, likviditási terv 

készítése 

- testületi rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, pénzügyi végrehajtása 

- javaslatot készít az esetleges hitelfelvételre, eljár a Kormány hozzájárulásának 

megadásában (Kormányengedély) 

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során vezeti az állami 

hozzájárulások igénybevételéhez szükséges nyilvántartásokat, elszámolásokat, 

esetleges módosításokat, figyelemmel kíséri a költségvetési egyensúly megtartását 



- elvégzi a céltámogatások igénylését, pénzügyi elszámolását (ágazati pótlékok, 

segélyek) 

- az éves mutatószám-felmérést, állami támogatás lemondásokat, állami támogatás 

igényléseket koordinálja, az intézményi és Intézményirányítási Iroda adatszolgáltatása 

alapján 

- az államháztartás információs rendszerében költségvetési tervinformáció, féléves, 

háromnegyedéves és éves költségvetési beszámoló összeállítása, alapokmányainak 

elkészítése, pénzforgalmi jelentés időszaki mérlegjelentés összeállítása a Kincstár felé 

Áht alapján 

- a szociális ellátáshoz kapcsolódó és egyéb igényléseket ( elkészíti az ÖNEGM 

rendszerben és határidőre eljuttatja a MÁK-hoz 

- gondoskodik a hivatal és az önkormányzat ÁFA, munkáltatót terhelő rehabilitációs 

hozzájárulás és a cégautóadó nyilvántartásáról, elkészíti a előírt gyakoriság szerint a 

hivatal és az önkormányzat bevallásait, ellátja az említett adókkal kapcsolatos egyéb 

feladatokat (bejelentkezés, adatmódosítás) 

- a Statisztikai Hivatal részére negyedévente jelentést készít az önkormányzati 

beruházásokról és továbbításáról gondoskodik 

 

- Fejezeti, Európai Uniós, egyéb pályázatok pénzügyi – könyvviteli feladatait elvégzi 

- egészségbiztosítási alap által ellátott feladatok pénzellátásának biztosítása, pénzügyi 

elszámolása, nyilvántartása 

- a pályázati pénzek nyilvántartása és egyeztetése a pályázati irodával, ellenőrzésekben 

való közreműködés 

- civil szervezeteknek adott támogatások nyilvántartása, elszámoltatása 

 

- ellátja az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények pénzügyi, 

gazdasági tevékenységét 

- gondoskodik az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terv alapján 

történő pénzellátásáról 

- a gazdálkodással összefüggő pénzforgalom bonyolítása a bankszámlákon 

- készpénzfizetések bonyolítása, pénztár könyvviteli feladatok, pénztárjelentések, 

intézmények ellátmány elszámolásainak ellátása 

- szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását 

- fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése 

- vevői szerződéseket nyilvántartja, hátralékosokról analítika vezetése, év végén 

egyenlegközlők kiküldése 

- vezeti a pénztárjelentéseket, végzi a pénztár zárását, kiállítja a bevételi és kiadási 

pénztárbizonylatokat, csatolja a kapcsolódó számlákat, egyéb mellékleteket, melyeket 

előzetesen alaki és tartalmi szempontból ellenőriz 

- ellátja a pénztár, a bank, a munkabérek könyvelésével kapcsolatos feladatokat 

- vezeti a hivatal és az önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartását, ellátja az 

ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat az önkormányzat és hivatal feladatköréhez 

tartozó szállítókkal kapcsolatos egyeztetési, levelezési feladatokat elvégzi, követelések, 

kötelezettségek nyilvántartása 



- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatását és annak egyeztetését elkészíti 

- ellenőrzi a pénzforgalom és a számvitel egyezőségét 

- naprakészen előkészíti (kontírozza) a főkönyvi számokat, a könyvelést 

- vezeti a segélyek és szociális juttatások teljes bankszámlaforgalmát 

- függő bevételi tételek nyilvántartását vezeti havi bontásban, erről negyedévente a 

mérlegjelentéshez kimutatást készít 

- helyi adószámlák napi könyvelését végzi, ezt az adóügyi osztállyal egyezteti 

negyedévente 

 

- bérgazdálkodással összefüggő feladatok, béralap tervezése, bérfelhasználás 

nyilvántartása, bérkönyvelés feldolgozása 

- munkabérek átutalása folyószámlára a bérjegyzékek alapján, bérnyilvántartások 

- megbízási díjak számfejtése, kifizetése, nyilvántartása, jelentése 

- a KIRA program kezelése 

 

- beruházások, felújítások lebonyolításának pénzügyi előkészítése, pénzügyi nyomon 

követése, pénzügyi – könyvviteli feladatai 

- befejezett beruházások aktiválása, ingatlankataszteren bevételezése, vagyon növekedés 

aktualizálása 

- önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, leltár előkészítés, analitika-

főkönyvegyezőség, selejtezés, készletgazdálkodási feladatok, részt vesz a leltározási 

ütemterv elkészítésében, ellátja a leltárellenőrzési feladatokat, az eszköznyilvántartó 

program segítségével vezeti a hivatal és az önkormányzat vagyon nyilvántartását, 

elvégzi az állomány számítógépes feldolgozását (növekedések, csökkenések, 

értékcsökkenés elszámolása). Elkészíti az állományba vételi bizonylatokat. 

- vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, aktualizálja azt, vezeti az ingatlan-

vagyonkataszterhez kapcsolódó analitikus kimutatásokat, biztosítja kötelező 

egyezőséget 

 

- az országos és helyi választási feladatok lebonyolításában, azok számviteli és 

elszámolási feladatait koordinálja 

- a gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról gondoskodik 

- segítik a polgármester, a jegyző önkormányzati és hivatali gazdálkodási feladatainak 

végrehajtását, feladatellátását 

 

 

Az önkormányzati adóhatósági munka elsődleges szabályozását az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Art.) határozza meg. A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), illetve az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 

törvény előírásait az Art. elsődlegessége mellett kell alkalmazni. 

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi adójogszabályok 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), 

- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban (Ktd.), 



a kapcsolódó és a végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások 

esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. 

2020.évben a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok teljeskörűen az önkormányzathoz tartoztak, 

viszont a bevétel 100%-ban elvonásra került a korábbi 60%-helyett. 2021. évtől pedig a feladat 

átkerült a NAV-hoz. 

 

Adóügyi feladatok 

- biztosítja a hatáskörébe utalt helyi és központi adójogszabályok érvényesítését, követi 

a változásokat 

- intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal kapcsolatos 

bejelentéseket, panaszokat 

- eljár az adózással kapcsolatos méltányossági ügyekben 

- illetékességi területén biztosítja az adózók tájékoztatását az adókötelezettséget érintő 

rendelkezések terén 

- működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, nyilvántartásával, 

beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével, és az 

információ szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat 

- az adózók részére felvilágosítást nyújt 

- feldolgozza a beérkező bevallásokat, kiszámítja az adó összegét, illetve az 

adójogszabályok által meghatározott esetekben kiveti az adót 

- jogszabályban meghatározott esetekben az illetékességi területén található ingatlanokról 

adó és értékbizonyítványt állít ki 

- fizetési meghagyások kibocsátása 

- vezeti a külön jogszabályban előírt nyilvántartásokat, az információszolgáltatás 

meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít 

- megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi 

pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg 

szabályszerűen kimutatott köztartozásokra 

- a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén 

vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi a 

behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt köztartozást ismét előírja, ha az 

a behajtáshoz való jog elévülésén belül ismét végrehajthatóvá válik 

- ellenőrzések szervezése, időbeli ütemezése, ellenőrzési jegyzőkönyv készítése 

  



ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

- Az iroda 2020-ben is ellátta az Önkormányzat és az Önkormányzati Társulás 

intézményeiben a szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó előterjesztések, 

rendelet-tervezetek, megállapodások, koncepciók illetve egyéb dokumentumok (alapító 

okiratok, szervezeti- és működési szabályzatok, szakmai programok, munkatervek, 

megállapodások, térítési díjak megállapítása, stb.) elő- vagy elkészítéséről 

gondoskodott. Az intézmények fenntartásával kapcsolatban felmerülő egyéb 

feladatokat (óvodai beíratás, kérelmek, egyeztetések, szerződéskötések, működési 

engedélymódosítás, stb.) is elláttuk, illetve az intézményi ügyintéző folyamatosan 

tartotta a kapcsolatot az intézményvezetőkkel, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal 

és az intézmények törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatait is intéztük. 

Jegyzői adatszolgáltatás keretében a KIR rendszerbe történő adatjelentéseket is elláttuk 

(HH-HHH jelentés, intézményi körzethatárok, óvodalátogatási kötelezettség alóli 

felmentés). 

- További folyamatos teendőt jelentett az Önkormányzat és Önkormányzati Társulás és 

intézményeinek beszerzési teendőinek ellátásában való közreműködés, a folyamatos 

ágazati adatszolgáltatások biztosítása, az intézmények vonatkozásában az e-képviselői 

feladatok ellátása a központi elektronikus adatszolgáltatási rendszerekben. 

- A Városi Gondozási Központ 8 szolgáltatása, a Család- és Gyermekjóléti Központ 2 

szolgáltatása, a Tótágas Bölcsőde bölcsődei ellátása tekintetében továbbra is havonta 

jelentést készítünk az NRSZH TEVADMIN rendszerében. Emellett a szolgáltatásokról 

összesítő jelentést is kell készítenünk. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról is havonta, félévente és éves szinten is jelentést 

és beszámolót küldünk, a kapott támogatással elszámolunk. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás, továbbá a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum intézménye látja el. Mindkettő intézménnyel folyamatos 

volt évközben a kapcsolattartás, minden hónapban legalább egy alkalommal személyes 

egyeztetés keretében is átbeszéljük az Egyesület / az intézmény tevékenységét, de ennél 

jóval gyakoribb, napi szintű a kapcsolattartás és az ügyek egyeztetése. 

- Sajnos a vírushelyzet alatt több intézményünk részleges, vagy teljes bezárását kellet 

elrendelnünk, ezt az időszakot az ott dolgozók takarításra, leltározásra, karbantartási és 

egyéb feladatok ellátására használták ki. 

 

- 2020-ben az ún. „negyedéves kontroll” megbeszélések mellett - ahol az önkormányzat 

és a társulás által fenntartott intézmények képviselői, illetve az önkormányzat-hivatal 

képviselői kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott intézményt érintően, havonta 

pénzügyi-szakmai kiskontrollt is tartottunk, ahol az éppen aktuális havi teendőket, 

rendkívüli feladatokat beszéltük át az intézményvezetővel és a pénzügyi iroda 

munkatársaival. 

 



- A közétkeztetést ellátó szolgáltató képviselőivel és az étkezést biztosító intézmények 

képviselőivel - a vírushelyzethez igazodva - több konzultációt szerveztünk, ahol 

mindhárom fél képviselői (megbízó önkormányzat, szolgáltató JustFood Kft. és az 

intézmények képviselői) elmondhatták tapasztalataikat, kérésüket. A felmerült 

problémákat próbáltuk lehetőség szerint orvosolni.  

 

- Irodánk ellátta mind a Bursa Hungarica, mind a Széll Kálmán ösztöndíjjal kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat (előterjesztések, hirdetés, elbírálás előkészítése, 

szerződéskötések, kapcsolattartás az érintett pályázókkal, BURSA Támogatáskezelővel 

stb.) A Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjra 2020-ban a középiskolások köréből 8, 

a felsőoktatásban tanulók köréből 7 pályázat érkezett. A Széll Kálmán Ösztöndíj 

Bizottság a rendelet által megengedett maximális számban támogatott pályázókat, 

vagyis 5 fő középiskolás és 3 fő felsőoktatásban részt vevőt szentgotthárdi hallgató 

részesül jelenleg ösztöndíjban. A kidolgozott pályázati anyagok a hivatal internetes 

felületén megtalálható. A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz 2020-ban is csatlakozott az 

Önkormányzat, az elmúlt évben 11 pályázó nyújtotta be pályázatát, akik közül 10 fő 

nyerte el az önkormányzati támogatást 5.000,- Ft/fő/hó összeggel, a kapcsolódó 

önkormányzati feladatokat elláttuk. 

 

- A felnőtt fogászati háziorvosi körzetekben gondoskodtunk a fogorvosok által igényelt 

karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről (fogászati kezelőegységek garanciális és 

egyéb javításait, a fogászati kezelőegységek alkatrészeinek szükséges cseréjét, röntgen 

gép működési engedélyének aktualizálását stb.). Az ÁNTSZ, a MÁK és az NEAK 

számára folyamatos és szükséges adatszolgáltatást biztosítottuk. A háziorvosokkal 

félévente személyesen is összeülünk ás átbeszéljük a tapasztalatokat, teendőket. Tavaly 

a belgyógyász szakorvosok és a háziorvosok személyes egyeztető megbeszélésére is sor 

került. A vírushelyzet alatt is folyamatos kapcsolatban voltunk a háziorvosokkal, 

fertőtlenítő adagolókat szereltünk fel a rendelőkbe és a bejárati ajtókhoz. 2020. évben 

is a Morrow Medical Zrt. látta el a hétközi-és hétvégi ügyeletet Szentgotthárdon és a 

térségben, a kapcsolódó feladatokat elláttuk. 

 

- A márciustól fennálló járványhelyzet és az ebből fakadó pénzügyi bizonytalanság miatt 

a tavalyi évben nem adtunk át kitüntetéseket. A pedagógus naphoz kapcsolódóan a 

jubileumi oklevélben részesülő egykori pedagógusok részére a díszokleveleket 

személyesen eljuttattuk.  

 

- A Magyar Kultúra Napját januárban még meg tudtuk szervezni, utána már online 

keretek között került sor a különböző ünnepségekre, megemlékezésekre. A 

pedagógus napi, Semmelweis napi, az október 23-i alkalmakon, valamint karácsonykor 

a szentgotthárdi oktatási és nevelési intézmények diákjai, illetve szüleik, felkészítő 

tanáraik közreműködésével készítettük el a megemlékező műsorokat.  

- Év elején valamennyi városi rendezvényszervező intézményt, szervezetet, civil 

szervezetet stb. megkerestünk és visszajelzéseik alapján összeállítottuk a teljes éves 

városi rendezvénytervet. A veszélyhelyzet alatt a rendezvényeket nem lehetett 



megtartani, a feloldást követően is korlátozásokkal valósulhattak meg a programok, így 

a tervet folyamatosan aktualizálnunk kellett.  

 

- A nyári nyitással megindultak az épületlátogatások is, folyamatosan nő a városba 

látogató csoportok száma, akik érdeklődnek az egykori kolostorépületet és a templom 

története iránt. Előzetes bejelentésre, de akár ad hoc módon is biztosítunk számukra 

épületvezetést, ha lehetőség van rá, akkor a Plébániával egyeztetve a templomban is. 

Tavaly - még a járványhelyzet ellenére is - 16 alkalommal érkezett csoport előre 

egyeztetett időpontban, emellett pedig bejelentkezés nélkül is rendelkezésre álltunk. 

Óvodás csoportok és – helytörténeti óra keretében általános iskolai osztályok is 

megismerkedhettek a barokk épületegyüttes és a város történetével.   

 

- Az elmúlt években a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a 

szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alap jelentős változásokon ment keresztül, új pályázati, hiánypótlási és 

elszámoló rendszert vezettünk be, amely sikeresnek bizonyult. A civil szervezetek 

kérhetnek segítséget a pályázatokkal kapcsolatban, a civil referens rendelkezésre áll e 

téren is. Pályázni tavaly a járványhelyzet miatt egy alkalommal lehetett, a kiosztott 

támogatásokat azonban nem tudták maradéktalanul felhasználni a támogatottak. 

Emellett pedig a polgármesteri keret kezelése és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs 

feladatok is folyamatosak voltak az év folyamán.  

 

- Továbbra is segítjük az önkormányzati újság megjelenését, amely a témafelvetéseken 

túl aktív közreműködést, jelentős mennyiségű tudósítás megírását is jelenti. Kapcsolatot 

tartunk a főszerkesztővel, a tördelővel és a terjesztőkkel is, előkészítjük a szükséges 

szerződésmódosításokat, folyamatosan egyeztetjük a terjesztéssel kapcsolatos 

panaszokat stb. 

- A hivatali és önkormányzati honlap feltöltése folyamatos, igyekszünk minden fontos, 

közérdekű információt megosztani a lakossággal. Önkormányzat közösségi 

(Facebook) oldalunkat is egyre többen követik. Rendkívül népszerűek a fejlesztéseket 

bemutató posztok, illetve a város működéséhez kapcsolódó tudósítások. A sajtóval való 

kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen küldünk ki sajtóközleményeket a pályázati 

fejlesztésekkel és a testületi ülésekkel kapcsolatban is. Tavaly januárban elkészült az 

önkormányzat kommunikációs stratégiája, amelynek megvalósításához több ponton is 

hozzáfogtunk (pl.: online polgármesteri fogadóóra bevezetése), azonban a 

járványhelyzet vagy a finanszírozási oldal miatt vannak olyan részei, amelyek egyelőre 

váratnak magukra. 

- Az elmúlt évben is több beruházásunk megvalósult – ezeket a pályázatok között 

részletezzük –, amelyekhez kapcsolódóan jó néhány aláíró-átadó eseményt is 

szerveztünk. 

 

- A Hivatal informatikai teendőinek koordinálására havonta megbeszéléseket tartunk a 

feladatok ellátásával megbízott rendszergazdával, ellátjuk a hivatal oldaláról felmerülő 

feladatokat. 



 

- Testvérvárosi kapcsolatainkat lehetőség szerint igyekszünk ápolni, Lendvával, 

Walldürnnel és Szépvízzel a legszorosabb az együttműködésünk. A tavalyi évben is 

elkészítettük a város külkapcsolati tervét, illetve a kapcsolatok ápolására pályázatokat 

is nyújtottunk be (testvérváros, IV. Károly), ezekből azonban semmit nem tudtunk 

véghez vinni, ugyanis a járványügyi korlátozások (eddig) nem tették lehetővé.  

 

- A sportesemények terén a járványügyi helyzet korlátozta a nyílt rendezvények 

megtartását. Azonban a versenysportok (edzések, bajnoki fordulók) zárt kapuk között 

lezajlottak, amiben a sport és ifjúsági referens is közreműködött. Az sport és ifjúsági 

referens egyéb teendői között említhetjük – többek között - a városi sportvezetőkkel 

és sportolókkal történő folyamatos kapcsolattartást, munkájuk segítését, a sporttal 

kapcsolatos előterjesztések elkészítését, a sportbüfé bérbeadás (ameddig ezt a törvényi 

szabályozás engedte) folyamatos intézését és az önkormányzati sporttámogatások, 

ezek között a TAO önrész támogatások szétosztásának előkészítését és a 

szerződéskötéseket, kontrollt is. Továbbá a helyi oktatási intézmények sporttal 

kapcsolatos teendőinek segítését. 

 

- Tavaly pályázati forrásból sikerült beszerezni egy kültéri LED falat, amelyen városi 

közérdekű információk illetve fizetett hirdetések jeleníthetők meg. Az ezzel kapcsolatos 

teendőket és megjelenéseket szintén a sport és ifjúsági referens látja el. 

 

- A műfüves pálya bérbeadása szintén a sportreferens feladatai közé tartozik, ő tartja a 

kapcsolatot a bérlő csapatokkal és intézi a felmerült papírdolgokat és intézi a bérléssel 

kapcsolatos egyéb teendőket. A pályát a környékbeli klubok egy megadott órakeretben 

térítésmentesen használhatják (Szentgotthárd VSE, Rábatótfalu SE illetve a Máriaújfalu 

SE). Sajnos a vírushelyzet a pályabérbeadást is negatívan befolyásolta, mivel a Gotthard 

Therme Hotel & Conference zárva tartott így a szokásos edzőtáborozó csapatok sem 

érkeztek. Szintén jelentős bevételkiesést eredményezett, hogy külföldi (osztrák, 

szlovén) csapatok sem érkeztek edzőmérkőzéseket játszani. A magyar igazolt 

labdarúgók azonban sportolhattak, így kizárólag ők vették bérbe a labdarúgó pályát, de 

a korábbi okok miatt a bevétel jelentősen csökkent. 

 

- Az Ifjúsági Tanács a 2020-as évben online formában tartotta üléseit. Legjelentősebb 

munkájuk, egy ifjúsági kérdőíves vizsgálat és kutatás elkészítése volt a szentgotthárdi 

fiatalok igényeivel kapcsolatban. Az anyag alapult szolgált a megújult Ifjúsági 

Koncepció felülvizsgálatához, továbbá egy későbbi ifjúsági kerekasztal alapja is lesz, 

ahol a helyi ifjúsággal foglalkozó szervezetek lesznek a résztvevők. 

 

- A Hivatal ellátta az önkormányzati (kistérségi) társulás munkaszervezeti feladatait is. 

A Társulás a továbbra is több szentgotthárdi intézmény fenntartó és felügyeleti szerve. 

A Tanács munkáját is befolyásolta a tavalyi évben a koronavírus-járvány, a döntések 

egy részét az elnök hozta meg a veszélyhelyzet fennállása alatt. Több intézmény 

fenntartójaként elsősorban azok működtetése és az ahhoz tartozó feladatellátás tette ki 



a munka legnagyobb részét. A Társulás nyílt üléseinek előterjesztései és határozatai a 

Hivatal oldalán elérhetők. Lásd: külön beszámoló.  

 

- Több olyan egyéb feladatban is közreműködtünk az év során, amelyek nehezen 

besorolhatók a fenti kategóriákba vagy amellyel a Polgármester vagy más hivatali és 

egyéb szervezet segítségére voltunk, ezeket azonban lehetetlen egy ilyen beszámolóban 

összefoglalni, pl: a járványhelyzettel összefüggő tevékenységektől (felhívások, videós 

bejelentkezések, önkéntesek rendszerének működtetése, fertőtlenítőszer beszerzések, 

mentőszolgálattal szerződés, stb.) a mozi vetítéstechnikai karbantartásával kapcsolatos 

feladatokig, az intézményi tulajdonosi hozzájárulásoktól az önkormányzati szerződések 

feltöltéséig, az intézmények számára biztosított adományozásoktól az 

intézményvezetők minősítéséig, a nyári táborozás támogatások előkészítésétől a házi 

fogorvosi berendezések karbantartásának/engedélyeztetésének rendezéséig, a védőnői 

finanszírozás rendszerével kapcsolatos ügyek intézéséig, a Tájház regisztrációig, a 

gluténmentes étkeztetés előkészítésétől a nyári gyermekfelügyelet megszervezéséig, a 

fogászati ügyelettel kapcsolatos ügyintézéstől a röntgengép engedélyeztetésig, a 

fejlesztési elképzelések koordinálásától a megyének/egyéb szerveknek szolgáltatandó 

fejlesztési koncepciók elkészítéséig, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnál 

nemzeti sírkert részévé történő nyilvánítástól a helyreigazítási kérelmek írásáig, a 

helytörténeti érdekességek rovattól a Baptista Szeretetmisszióval kapcsolatos 

egyeztetések koordinálásáig, a kiadványok előszavának megírásától a hivatali 

események megszervezéséig,  megyei kiadványokba történő anyag összeállítástól a 

jegyző helyettesítéséig stb. stb. 

 

- A titkársági feladatokhoz tartozott a Polgármester munkájának segítése, az 

önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak megszervezésével kapcsolatos 

szakmai ügyek intézése és elszámolásának bonyolítása; a hivatal központi 

elérhetőségein folyamatos rendelkezésre állás és információszolgáltatás, belső és külső 

megbeszélések szervezése, fogadóórák szervezése, reprezentációs feladatok ellátása a 

hivatali gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők ellátása, a 

gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, megrendelők megírása, stb.  

Mindez értelemszerűen folyamatosan adott feladatokat az elmúlt évben is.  

 

- A mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és a támogatott projektek 

megvalósítása is komoly munkát jelentett az elmúlt évben. Ezen felül fontos része a 

napi munkának a már lezárt projektek nyomon követése is sok esetben, ugyanis a 

fenntartási időszak alatt a Támogatáskezelő részéről folyamatos az adatszolgáltatás 

igénylése a már sok éve lezárt pályázatok esetében is. Ugyanígy a régebben megvalósult 

pályázatok megvalósulásának helyszíni és egyéb ellenőrzése is bőven ad munkát 

napjainkban is, ezért ezeket is minden esetben pontos és részletes előkészítés előzi meg. 

Több esetben pályázatot nem nyújthattunk be végül (a pályázat nem jelent meg vagy 

nem olyan feltételekkel, a pályázó szervezet nem tudott regisztrálni, stb.), de az 

előkészítésbe így is jelentős munkát kellett fektetni. 

 



- Számos pályázatot állított össze az Önkormányzat az elmúlt időszakban, az ezekkel járó 

sokrétegű munka részletes bemutatásától azonban eltekintünk és csak felsorolás 

jelleggel említjük meg őket a beszámoló végén. Mind a városüzemeltetési iroda, mind 

pénzügyi iroda a saját területén messzemenőkig közreműködött a pályázati 

projektek összeállításában és megvalósulásában, de a Polgármester vagy a városi 

főépítész is az aktív közreműködők körbe sorolható. Mivel a munka több szakterületet 

érint (műszaki, városüzemeltetési, pénzügyi, pályázatírói, stb.), annak koordinálására 

pályázati megbeszéléseket tartunk az érintett kollegák részvételével. 

 

- Fontos kiemelni, hogy nem csupán Szentgotthárd, hanem Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat részére is a Hivatal nyújt be és valósít meg pályázati projekteket. 

 

 

PÁLYÁZATI PROJEKTEK 2020 

 

PROJEKT PROJEKT 

SZÁMA / 

TÁMOGATÓ 

TARTALMA PROJEKT 

KÖLTSÉGVETÉSE 

ESCAPE – 

Refektórium felújítás 

SIHU103 Refektórium faburkolatának 

felújítása és új turisztikai 

szolgáltatás kidolgozása a 

kolostorépülethez 

kapcsolódóan. A pénzügyi – 

adminisztrációs zárásra 2020-

ban került sor. 

94.605,50 € 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúráján

ak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-

VS1-2016-

00003 

Ipari park II. ütem területén: 

- járda kiépítése 

- autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

- közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

- közművesítés (víz, csatorna, 

áram, közvilágítás) 

A projekt tevékenységek 

megvalósultak, a lezárás és az 

engedélyeztetés folyamatban. 

478.000.000,- Ft 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

Interreg AT-HU Városarculat kialakítás, 

turisztikai marketingstratégia, 

imázsfilm, stb. készítés, LED 

fal beszerzés, várkerti kültéri 

fitnesz. A pénzügyi – 

100.000,- € 



adminisztrációs zárásra 2020-

ban került sor. 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti 

Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 

Program 2016” 

a szentgotthárdi sporttelepen 

„D típusú” sportpark 

kialakítása. Tavalyi évben 

valósult meg a kivitelezés és az 

átadás. 

nem pénzügyi 

támogatás, hanem 

eszközök telepításe 

Kerthelyiség felújítása VP6-19.2.1.-68-

4-17 

Egykori Művelődésház 

kerthelyiségének felújítása. 

Régi szaletlis beülők és sétány 

visszaállítása. 2020-ban sikeres 

beszerzési eljárást követően 

vállalkozói szerződéskötésre 

került sor. 

Projekt teljes 

költsége: 

19.145.662,- Ft 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

mobilszínpad beszerzése + új, 

innovatív társasjáték kialakítása 

a szentgotthárdi csatához 

kapcsolódóan + csata könyv, 

stb. 

22.967.669,- Ft 

(6.622.669,- Ft a 

Szentgotthárdra eső 

rész) 

Mozi felújítása 

 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

2 db kültéri és 1 db beltéri ajtó 

cseréje + Filmklub számára 

filmek beszerzése 500.000,- Ft 

értékben.  

2.828.700,- Ft 

Foglalkoztatási Paktum TOP pályázat Stratégiai partnerként segítjük a 

projekt lebonyolítását a helyi 

érdekek képviselete mellett. 

Anyagi támogatás nem 

nálunk, hanem helyi 

vállalkozásoknál 

jelentkezett. 

Kemping fejlesztés II. 

ütem 

Miniszterelnöki 

Kabinetiroda 

Alpokalja Kemping fejlesztésének 

II. üteme 

23 689 437,- Ft 

Várkert és kapcsolódó 

zöld területek fejlesztése 

TOP-2.1.2-15-

VS1-2016-00002 

A projekt kiemelt célja a barokk 

kert felújítása: a régi strand 

területének nyitott térré alakítása, 

az utak; sétányok kialakítása, 

színpad átalakítása, növényfelület 

növelése 

239.771.928,- Ft 

A munkaerő piaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás 

építéséhez nyújtandó 

támogatás (Laktanya 

felújítás) 

VA/TBFF01/00

0035-13/2018. 

202 fős, 54 szobás 

munkásszállás felújítása 

673.333.333,- Ft 

Testvér települési 

programok és 

TTP-KP-1-

2020/1-000415 

Közös kultúra, közös érték - 

Szentgotthárd és Szépvíz 

1.800.000, - Ft 

 



együttműködések: 

Szépvíz-Szentgotthárd 

kulturális kapcsolatának 

erősítése 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 

Az óvoda új szárnnyal bővült, 

amelyben kialakításra került a 

tornaszoba, szertár és közösségi tér 

(aula). A meglévő épületszárnyak 

nyílászáróinak cseréje és 

hőszigetelése, akadálymentes 

mosdó kiépítését tartalmazta. 

215.826.004,- Ft 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-00011 

Nyílászárók cseréje, külső 

homlokzati és pótlólagos 

hőszigetelés, napelemes rendszer 

kiépítése. 

203.943.120,- Ft 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés 

Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 

Kossuth L. u. és Kethelyi út 

kerépársáv építése 

316.844.330,- Ft 

HUNGARIKUM 2020. Agrár- 

minisztérium 

Az épített környezet értékei 

Szentgotthárdon 

3.990.430,- Ft 

HUNGARIKUM 2019. Agrár-

minisztérium 

Szentgotthárdi Települési Értéktár 

népszerűsítése programsorozat és 

könyv Széll Kálmánról 

3.000.000,- Ft 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas 

Megyei 

Igazgatóság 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

részére digitális színpadi stagebox 

beszerzése 

361.000,- Ft 

Apátistvánfalva- 

Egyedi 

szennyvízelvezetés 

VP-7.2.1.2-16 

Vidékfejlesztési 

Program 

Egyedi szennyvízelvezető 

berendezések telepítése 52 

ingatlanon 

108.006.766,- Ft 

A Múzeum állandó 

kiállításainak további 

fejlesztése 

Kubinyi Ágoston 

Program 2019 

Emberi Erőforrás 

Minisztériuma 

A Múzeum állandó kiállításairól 

katalógus, foglalkoztató füzet. 

2.000.000,- Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2019.  KOLOSTOR 

épület ABLAK 

FELÚJÍTÁS  I. ÜTEM 

Belügyminisztériu

m 

 

28 db ABLAK FELÚJÍTÁSA a 

Kolostorépület keleti homlokzatán 

 

22.365.404-, Ft (ennek 

50 %-a támogatás) 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2020. – KOLOSTOR 

ABLAKOK 

FELÚJÍTÁSA II. 

ÜTEM 

Belügyminisztériu

m 

Kolostorépület déli és nyugati 

homlokzatán, valamint belső 

udvarán található 54 db ablak, 8 db 

toronyablak felújítása és 

hőszigetelése 

34.118.793,- Ft 

(50 %-os 

támogatással) 



TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális 

Fejlesztési 

Programokért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

Időutazó múzeum kialakítása az 

egykori ciszter udvarház 

átalakításával 

199.991.746,- Ft 

Településkép 

fejlesztése 

Apátistvánfalván 

„Élhető 

Vidékért - 

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése”, 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

A balázsfalvai településrészen 

található, üresen álló, funkció 

nélküli épület 

továbbfejlesztése. 2020-ban 

megvalósítva. 

5.910.858,- Ft 

Apátistvánfalva 

Könyvtár 

eszközbeszerzés 

Nemzeti 

Kulturális Alap 

Közgyűjtemény

ek Kollégiuma 

könyvtári bútorok és egy 

projektor beszerzése 

840.601,- Ft 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a 

várkerti játszótér 

kalandparkká történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-

2-17 Térségi 

turisztikai 

attrakció 

fejlesztés 

A „Ciszterek mindennapjai 

tanösvény” 5 + 2 db állomást 

tartalmaz a kolostort körülölelő 

várkertben, a műemléki 

környezethez illeszkedő 

megjelenésű információs 

felületekkel, valamint a már 

meglévő játszótér 

továbbfejlesztése egy 

kombinált játszóvári elemmel. 

19.348.430,- Ft 

A Színház szociális 

blokkjainak felújítása, 

valamint 

hangtechnikai 

eszközök beszerzése 

VP6-19.2.1.-68-

3-17 

Élhető vidékért- 

Települések 

közösségi célú 

fejlesztése 

Pályázó a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület, a 

pályázati anyag teljes 

előkészítését a Hivatal pályázati 

osztálya végezte el. 

6.139.434,- Ft 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 

fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 

 

Pályázó a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége, de az 

előkészítésben a Hivatal 

pályázati osztálya is részt vett. 

36.347.700,- Ft 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 

fejlesztésének befejező 

munkálatai 

Belügyminisztér

ium 1004/2019. 

(I.18.) 

Korm.hat. 

A Kedvezményezett a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub, 

azonban a megvalósítás során a 

Hivatal teljes mértékben 

közreműködik. 

150.000.000,- Ft 



SZEOB Tótágas 

Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-

VS1-2019-

00012 

Csoportszoba kialakítása, új 

tornaszoba építése, udvar 

felújítása, parkolóhelyek 

kialakítása, eszközbeszerzés. 

153.985.599,- Ft 

 

Tisztítsuk meg az 

Országot projekt 

Belügyminisztér

ium 1598/2020. 

(IX. 21.) Korm 

rendelet 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása Farkasfa területén 

2.934.843,- Ft 

Informatika és 

Közigazgatás 

2019/2020 

(Apátistvánfalva) 

Országos 

Informatikai 

Programiroda 

4 gépes alapcsomag beszerzése 189.000,- Ft 

 

Magyar Falu Program 

Orvosi eszközök 

beszerzése 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Orvosi eszközök beszerzése a 

háziorvosi és védőnői feladatok 

hatékonyabb ellátásához 

2.911.397,- Ft 

Magyar Falu Program 

Útfelújítás 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Önkormányzati utak felújítása 29.633.122,- Ft  

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

Magyar Falu Program 

Eszközbeszerzés 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Közterületek karbantartását 

szolgáló eszközbeszerzés 

4.956.333,- Ft 

Magyar Falu Program 

Temetőfelújítás 

(Apátistvánfalva) 

Miniszterelnöks

ég Magyar Falu 

Program 

Temető fejlesztése forráshiány miatt 

elutasítva 

Települési könyvtárak 

szakmai 

eszközfejlesztésére, 

korszerűsítésére 

NKA 

Közgyűjtemény

ek Kollégiuma 

könyvtár bútorok és technikai 

eszközök (projektor) 

beszerzése 

840.601, - Ft 

Több leszel, ha teszel! Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

IFJ-GY-19-A 

7 alkalmas programsorozat 

megvalósítása a helyi ifjúsági 

korosztály részére. 

1.900.000,- Ft 

(forráshiány miatt 

elutasítva) 

„Idősbarát 

önkormányzat” (2019 

és 2020. is) cím 

Az emberi 

erőforrások 

minisztere és a 

belügyminiszter 

közös pályázati 

felhívása 

a Szentgotthárdi Idősügyi 

Tanács, a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület, a 

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesület és a 

Gondozási Központ 

bevonásával összeállított 

pályázat 2019-ben nyert, a 

2020. évire szintén pályáztunk 

1 M Ft 



„Kerékpárosbarát 

Település és 

Munkahely 2020” cím 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

 a felhívásra benyújtott 

pályázattal „haladó” minősítést 

sikerült szerezni, amelyet egy 

éven keresztül jogosult a 

település használni 

- 

Lendvai bronzöntő 

című rendezvény 

előkészítése 

Szentgotthárdon 

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

A Magyarországi Szlovének 

Szövetsége és a Lendvai 

Galéria-Múzeum Szentgotthárd 

Város Önkormányzatával 

együttműködve minden évben 

megrendezi a nemzetközi 

művésztelepet 

Szentgotthárdon. Az elnyert 

támogatás az említett 

rendezvényre fordítható. 

1.000.000,- Ft 

 

  



VÁROSÜZEMELTETÉS  

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Városüzemeltetés a következő 

csoportokat foglalja magában: Közszolgáltatási és településüzemeltetési, illetve a Közterület-

felügyelet. 2020. március 01-től az építésügyi igazgatási feladatok az államhoz kerültek, így 

ettől az időponttal kezdődően már nem működik építéshatóság a hivatalban. Az építéshatóság 

megszűnését követően településrendezési ügyintéző koordinálja az önkormányzat 

településrendezési feladatait, illetve különféle városüzemeltetési ügyeket is ellát. A tavalyi 

évben a koronavírus járvány megjelenése a városüzemeltetésen is befolyásolta az ellátandó 

feladatokat, mivel több a tavalyi évre tervezett felújítás, beruházás nem valósult meg, illetve 

néhány területen pedig más feladatok elvégzést jelentette. 

 

A városüzemeltetés alatt működő csoportok az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt munkákat 

végezték el, illetve feladatokat látták el a helyi közutak, közterületek, csapadékvíz-elvezető 

rendszerek, önkormányzati ingatlanok - fenntartása, - üzemeltetése,  - felújítása, illetve az 

ezekkel kapcsolatos beruházások lebonyolítása területén. Továbbá a vízkár-elhárítási, a 

közvilágítási, a hulladék-gazdálkodási, a vagyon- és lakásgazdálkodási, a pályázat előkészítési, 

településrendezési, a település rendészeti, a hivatal üzemeltetési tevékenységek ellátása 

területén. 

 

A helyi közutakkal, csapadék-vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos munkák (építések, 

felújítások): 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. Ft) 

1., Nagyfelületű 

burkolatjavítások 

Mária utcában, Széchenyi 

utcában, Jókai M. utcában, 

Gárdonyi G. utcában rövidebb 

járdaszakaszok teljes 

szélességű felújítása, illetve 

Kis utcában nagyobb felületű 

útjavítás 

1.802.670,- Ft 

2., Alsó utca vízelvezető 

rendszer felújítása 

Új csőátereszek építése, árok 

burkolások 
2.399.024,- Ft 

3., Szentgotthárd 1684. 

hrsz.-ú árok 

mederrendezése 

Bozót-, illetve cserje irtás, 

iszapolás, tereprendezés 
1.899.933,- Ft 

4., Rábafüzesi kerékpárút 

közvilágítás kiépítése 

Vasúti átjáró és az Európa út 

közötti szakaszon napelemes 

közvilágítás kiépítése 

6.003.608,- Ft 

5., Vízelvezető rendszerek 

karbantartása 

Móra F. utcában, Kethelyi 

úton, Nyírfa utcában, belsőszeri 

úton, Fővég úton, Arany J. 

utcában árokszakaszok 

1.323.467,- Ft 



iszapolása, 60 db víznyelő akna 

tisztítása 

6., Úthibák javítása 

74,00 m2 körülvágásos, 65,00 

m2 körülvágás nélküli kátyúzás 

meleg aszfalttal 

2.146.935,- Ft 

7., Temető fejlesztési terv 

2020. évi munkáinak 

végrehajtása 

Felújítási, karbantartási, 

javítási munkák elvégzése a 

Hunyadi úti új, illetve régi 

temetőben, Rábatótfalu, 

Rábakethely, Zsida, Rábafüzes 

és Farkasfa városrészi 

temetőkben 

6.723.929,- Ft 

8., Közterületeken felújítási, 

javítási, karbantartási 

munkák elvégzése 

(kismunkák) 

Közterületeken összesen 127 

helyszínen felújítási, javítási, 

karbantartási munkák 

elvégzése 

9.689.379,- Ft 

 

Részt vállaltunk/vállalunk a közlekedés-, illetve közműépítéssel is érintett alábbi nyertes 

pályázatok kivitelezési munkálatainak lebonyolításában. A rendszeres koordinációs 

egyeztetéseken vettünk/veszünk részt, amelyen szakmai egyeztetések mellett, segítséget 

nyújtunk/nyújtottunk a munka gördülékeny előrehaladásának biztosítása érdekében. Ennek 

keretében a kivitelezőkkel folyamatos a kapcsolattartás. 

 

• „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” a TOP-3.1.1 – 15 – VS1 – 

2016 – 00011 azonosítószámú projekt keretében a Rábakethelyre vezető kétoldali 

irányhelyes kerékpársáv kiépítése;  

•  „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” II. ütem - TOP-1.1.1-

15-VS1-2016-00003 projekt keretein belül – Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű 

területek feltáró útjának, csapadék-vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, 

szennyvíz-elvezetés és közvilágítás) kiépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos fenntartási-, karbantartási-, illetve 

felújítási munkák, valamint magasépítési beruházások: 

 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom Bekerülési költség (br. 

Ft) 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

épületén kémények 

visszabontása 

6 db balesetveszélyes kémény 

visszabontása  

4.495.800,- Ft 

Sztg., Kossuth L. utca 26. 

tetőjavítás 

Tetőjavítási, illetve bádogozási 

munkák 

4.252.888,- Ft 

Játszóterek felújítása 6 db közterületi játszótéren 

felújítási, karbantartási és javítási 

munkák elvégzése 
3.595.878,- Ft 

Önkormányzati beépített 

ingatlanoknál felújítási, 

javítási, karbantartási munkák 

24 helyszínen felújítási, javítási, 

karbantartási munkák 
5.104.893,- Ft 

Önkormányzati épületeknél 

kötelező felülvizsgálatok 

elvégzése 

17 önkormányzati épületben 

érintésvédelmi, villamos 

berendezések tűzvédelmi, illetve 

villámvédelmi rendszer 

felülvizsgálata 

1.972.945,- Ft 

 

 

A fent felsoroltakon kívül számos kisértékű munka került megrendelésre és elvégzésre. 

 

Részt vállaltunk/vállalunk az alábbiakban felsorolt magasépítéssel is érintett nyertes pályázatok 

kivitelezési munkálatainak lebonyolításában. A rendszeres koordinációs egyeztetéseken 

vettünk/veszünk részt, amelyen szakmai egyeztetések mellett, segítséget nyújtunk/nyújtottunk 



a munka gördülékeny előrehaladásának biztosítása érdekében. Ennek keretében a 

kivitelezőkkel folyamatos a kapcsolattartás. 

 

 Interaktív Időutazó Múzeum Szentgotthárdon. (TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005 

azonosítószámú projekt) 

 A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása. (TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 azonosítószámú projekt) 

 Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon (TOP-3.2.1-15-VS1-2016-

00011 azonosítószámú projekt) 

 

Részt vettünk, illetve lebonyolítottuk a magas-, illetve mélyépítéssel, valamint a közlekedés 

építéssel, illetve felújítással kapcsolatos munkák engedélyes-, illetve kivitelei terveztetését, 

illetve az elkészült tervek engedélyeztetését. 

 

Vagyongazdálkodás: 

 

A 232 db önkormányzati bérlakás, ingatlanok, vagyongazdálkodás területén az alábbi 

munkákat végeztük el.  

Lakásügyekben: 30 előterjesztés, melyben lakás kiutalások, lakás pályáztatások, bérleti 

szerződések ügyei, lakcím bejelentkezések, lakás-bérleti szerződések meghosszabbítása 

kerültek napirendre. 

Ingatlanügyekben: 49 előterjesztés került a testület elé, melyben rendeletmódosítások (lakások 

bérletéről, lakbér rendelet, lakáskoncepció, vagyongazdálkodás irányelvek felülvizsgálata), 

helyiség bérbeadások (garázs, üzlet stb.), első lakáshoz jutók támogatása,  bérleti díj 

kompenzációk, 

Telekhatár-rendezések, telekmegosztások 

Sportcsarnokok bérbeadása, szerződések kötése 

Ingatlan vásárlási, értékesítési ügyek, ingatlan hasznosítással (lakóház építéssel kapcsolatosan), 

Ipari park bővítései és értékesítések kerültek napirendre. Szerződések előkészítése. 

Üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek módosítása. 

Állami ingatlan tulajdonba vétele, Baross G. u. 8., Kiskertek megvásárlásának kezdeményezése 

 

Ingatlanvagyon kataszter vezetése, statisztikák készítése, teljes szennyvíz víziközmű vagyon 

értékbecslés átvezetése,  

Első lakáshoz jutók ügyei, 2020-ban 2 szerződés került megkötésre. 

Továbbá számos közterület-használatról kötöttünk megállapodást vagy 40 ügyben. 

Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése, mely 2014-től 

jelentősen bonyolódott és rengeteg időt igényel azóta is az adminisztrációja, s azóta is több 

adminisztrációs feladat társult hozzá. 

Térinformatikai fejlesztés megvalósult, megfelelően üzemel, változásvezetések folyamatosak, 

csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozóan a törvény által előírt kötelező feltöltés megtörtént 

az e-közmű rendszerbe, további fejlesztési lehetőségek adottak (rendezési terv beépítése, 

temető nyilvántartás, csapadékvíz közmű szakág aktualizálása, bemérése). 

Tulajdonosi hozzájárulások kezelése 34 ügyben. 



2020-ban 371 db. főszám és 959 alszám alapján történt ügyintézés.   

 

Apátistvánfalva községben végzett munkák: 

- ingatlankataszter vezetése (átvezetése ASP-be), statisztika készítése 

- E.On közvilágításra vonatkozó megállapodás 

- Vasivíz Gördülési Fejlesztési tervének elfogadása 

- lakás bérbeadása 

- tulajdonosi hozzájárulás 

- Termőföldek értékesítése, haszonbérbe adásának hirdetményi úton közlése 

- Szennyvízkezeléssel, internet használattal kapcsolatos adatszolgáltatás 

- út statisztika 

- Óvoda, iskola ügye– Országos Szlovén Önkormányzat 

- Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat önkéntes hozzájárulás kérelme 

- Hulladékgazdálkodás -közszolgálati szerződés kötése 

 

2020-ban 60 db főszám és 136 alszám alapján történt ügyintézés 

A településrendezési ügyintéző közreműködik a településfejlesztési koncepciók 

kidolgozásában, kezdeményezi és aktívan részt vesz a településszerkezeti-, illetve szabályozási 

tervek készítésében, módosításában. Koordinálja a településkép-védelmi eljárásokat, illetve az 

ezzel kapcsolatos iratokat elkészíti. Közreműködik a település épített környezetének 

védelmével kapcsolatos követelmények, előírások meghatározásában, illetve ezzel kapcsolatos 

tervek elkészítésében, valamint javaslatokat tesz ezek meghatározására, elkészítésére.  

Ellátja az alábbi vízgazdálkodási hatósági feladatokat, intézi a fakivágási engedélyezési 

ügyeket, rendezi a címigazolásokat, illetve ellátja a jegyző hatáskörében lévő szakhatósági 

feladatokat. 

 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör 

 

Tavaly új, háztartási vízigény (öntözés) céljára szolgáló fúrt kút létesítésére 2 db kérelmet 

nyújtottak be, üzemeltetési engedélyt 1 db fúrt kútra kértek. 

A fennmaradás kezdeményezésére biztosított határidőt legutóbb 3 évvel hosszabbították meg – 

2023. december 31-ig. 

Tavaly 8 db fennmaradási és üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtottak be, valamennyi 

háztartási vízigény (öntözés) céljára szolgáló ásott kútra vonatkozott. 

 

Fakivágási engedélyezési ügyek 

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a 

jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, a közterületen lévő fás szárú növények 

kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

Tavaly egy fakivágási engedély iránti kérelmet nyújtottak be, amely nem közterületen levő fa 

kivágására vonatkozott, ezért hatáskör hiányában az eljárást meg kellett szüntetni. 



 

Címigazolások 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 

a címképzés (új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése) az illetékes jegyző 

hatáskörébe tartozik. 

Az okmányirodai bejelentkezéshez, hitelfelvételhez, biztosítási, idegenrendészeti ügyek 

viteléhez is szükség lehet az ingatlan címének igazolására, ha az ingtalan-nyilvántartásból 

származó tulajdoni lap hiányos vagy eltér a lakcím-nyilvántartás adataitól. 

2020-ban 52 db címigazolást adtunk ki. 

 

Szakhatósági állásfoglalások 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint törvény vagy a 

szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság 

számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező 

állásfoglalását be kell szereznie. 

2020-ban 22 db szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresés érkezett hírközlési, 

műszaki biztonsági, közlekedési vagy földügyi igazgatási ügyekben, a helyi településrendezési 

vagy természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kapcsán. 

 

Közterület-felügyelők által ellátott feladatok, tapasztalatok:  

 

A szentgotthárdi közterület felügyelet két fővel látja el feladatát a város illetékességi területén. 

Városrendészeti és közlekedésrendészeti feladatokat városüzemeltetési csoporton belül látják 

el. Alapvetően a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény és kapcsolódó 

jogszabályok alapján látják el feladataikat, illetve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal által a közterület-felügyelők részére kiadott feladat meghatározás alapján. Tavaly a 

Covid 19 vírus megjelenésével a közterület felügyelők is kaptak új feladatokat (pl.: új irodai 

munkarend kialakítása, délutánonként porta szolgálat adása stb.). Tavaly feladatuk volt 

Szentgotthárdon és a városrészeken kialakuló villám árvizek, illetve belvíz elleni védekezésben 

való segítségnyújtás. A fenti feladatokhoz csatlakozott az év utolsó negyed évében a „Tisztítsuk 

meg az Országot” Projekthez kapcsolódó HulladékRadar applikációból származó feladatok. 

Intézkedések az alábbiak szerint alakultak: 

 

Nagy István: 

• Szabálysértési feljelentés:1 fő ellen  

• Helyszínbírság: 12 esetben 230.000 Ft  

• Megszüntetett: 3 esetben 

• Téves rögzítés: 1 esetben 

tel:+36230000


• Szóbeli és írásbeli figyelmeztetés (gépjármű, kerékpáros, szemetelő, kutyás): Kb.  300 

alkalommal.  

• Rendszám nélküli gépjármű:9db 

• Gépjármű eltávolítás közterületről: 2 alkalommal.  

• Kaszálási felszólítás: 2db 

• Ebből kényszerkaszálás: 1 alkalommal 

• Zöldterületen való parkolás bírság: 11 alkalommal  

• Közterület foglalással: 12 alkalommal  

• Kutya sétáltatók ellenőrzése:52 alkalommal 

Fényi János közterület-felügyelő: 

Esemény megnevezése. 2020 év. 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. 

 

64 alkalom 

- Helyszíni bírság. 6 alkalom 

- Feljelentés. 2 alkalom 

- Írásbeli figyelmeztetés. 7 alkalom 

Parkolás 52 alkalom 

-30 napon túl közterületen parkolás, 8 alkalom 

- Zöldterületen parkolás 36 alkalom 

Kiadott közterület-foglalási engedélyek betartásának helyszíni 

ellenőrzése: 

14 alkalom 

Üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű 

közterületről történő eltávolítása: 

4 alkalom 

Kaszálási felszólítás: 32 alkalom 

Reklámtábla kihelyezésének ellenőrzése: 7 alkalom 

Kiadott közterület bontási engedélyek betartásának helyszíni 

ellenőrzése 

3 alkalom 

Termelői piac és környezetének ellenőrzése: hetente 

Közlekedésre alkalmas területek burkolatának ellenőrzése (úthibák, 

sárfelhordás, stb.): 

14 alkalom 

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű 

használatának és birtoklásának ellenőrzése: 

8 alkalom 

Lakossági lomtalanítással kapcsolatos ellenőrzés. 2 alkalom 

Lombtalanításból visszamaradt anyag ellenőrzése. 2 alkalom 

Veszélyeztetés kutyával: 18 alkalom 

Kérelem jogosságának kivizsgálása 7 alkalom 

Kutya sétáltatók ellenőrzése. 29 alkalom 

Felszólítás ároktisztításra. 5 alkalom 

 



 

További munkáink: a hivatal adminisztrációs tevékenységének technikai kiszolgálása 

másolási, testületi anyagok készítése terén. A polgármesteri hivatal épülete vagyonvédelmi 

(riasztó), tűzvédelmi eszközeinek a felügyelete, irodák, közös helyiségek, folyosók bútorainak  

beszerzése, elhelyezése.  

  



II. 

A SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

2020. ÉVI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek kivételével) 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Ipari igazgatás: 

 

A beszámolási időszakban egy ipari tevékenységet folytató telep engedélyezési eljárásának 

lefolytatására került sor (a Pannon BioOlaj Kft. új telephelyre költözött), a többi vállalkozás 

általi ipari tevékenység (1 új vállalkozás, 1 elutasítás, 1 módosítás és 1 megszűnés) bejelentés-

kötelesnek minősült. (2019-ben 0 engedélyezés, 3 új vállalkozás, 5 módosítás, 0 megszűnés 

volt.) 

 

Egyéb ipari igazgatási ügy:  

A Vas Megyei Kormányhivatal kizárási okból hivatalunkhoz tett át egy ipari tevékenység 

folytatásával kapcsolatos ügyet az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivataltól. Az ügyben 

több fellebbezést is benyújtottak az első, illetve másodfokú határozatokra vonatkozóan, továbbá 

bírósági keresetlevél benyújtására is sor került. Az eljárás még folyamatban van. 

 

Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés: 

 

A beszámolási időszakban a szálláshely szolgáltatási tevékenység vonatkozásában 2 

megszüntetés volt, 3 nyilvántartásba vétel és 2 adatmódosítás, amelyek közül az egyikben 

Körmend Város Önkormányzata ügyében lettünk kijelölve (a körmendi Bárkaház kemping 

bővítése egy üdülőházzal). (2019-ben 3 megszüntetés, 3 nyilvántartásba vétel és 3 

adatmódosítás volt.) 

 

Az új turisztikai adatszolgáltató rendszer bevezetése kapcsán szálláshely ellenőrzési tervet 

kellett készíteni a 2020. évre vonatkozóan. Az ellenőrzés egyik fő célja a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központnál történő kötelező regisztráció megtörténtének és a feléjük történő 

rendszeres adatszolgáltatásnak az ellenőrzése volt. A jogszabály alapján 2019-től kezdődően 6 

évre elosztva kötelező valamennyi szálláshely ellenőrzése. A 2020. évre négy szálláshely 

helyszíni ellenőrzését vállaltuk, amit teljesítettünk, az ellenőrzésről a jegyzőkönyveket a 

turisztikai hatóságnak is megküldtük. 

 

A 2020. évben a koronavírus járvány miatt a szálláshely szolgáltatási tevékenység komoly 

nehézségekkel szembesült. A járványügyi veszélyhelyzetet szabályozó kormányzati 

rendelkezések az év során több alkalommal erősen korlátozták a szálláshelyek tevékenységét, 



illetve az utazási és kijárási korlátozások is jelentősen visszavetették a vendégforgalmat a nyári 

hónapok kivételével. 

 

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentéseinek ügyintézése: 

 

A tárgyalt időszakban 7 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 25 esetben került sor 

adatmódosításra, 11 üzlet pedig megszűnt. (2019-ben 10 új üzletet vettünk nyilvántartásba, 

28 esetben került sor adatmódosításra és 5 üzlet szűnt meg.) 

 

A 2020. évben a vendéglátóegységek és az üzletek működését is jelentősen befolyásolta a 

koronavírus járvány (időszakos kötelező zárva tartás, nyitvatartási idő korlátozása, 

maszkviselési szabályok, közterület-bérleti kedvezmény stb.). 

A vendéglátó egységek hajnali 2 órán túlnyúló éjszakai nyitvatartására a járványhelyzet 

miatt az előző évhez képest jóval kevesebb alkalommal, csak az év első hónapjaiban és 

nyáron került sor. 

A vendéglátóhelyek tavaszi-nyári újranyitását követően két bejelentés érkezett a lakosság 

(illetve a rendőrség) részéről a zavaró éjszakai hangoskodás miatt. Mindkét esetben 

ugyanarra az étteremre volt panasz az épület emeletén lakók részéről. Az üzemeltetőnek 

felszólítást küldtünk a jogszabályok betartására és a lakosság éjszakai nyugalmának 

figyelembevételére vonatkozóan. 

 

Vásárokkal és piacokkal kapcsolatos ügyintézés 

 

A 2020. évben 4, vásárokkal-piacokkal kapcsolatos ügyben intézkedtünk (2019-ben ilyen 

ügy nem volt). 

A szentgotthárdi termelői piac üzemeltetője megváltozott, az üzemeltető-váltással 

kapcsolatos ügyeket intéztük. 

A tárgyévben a Vas Megyei Kormányhivatal Körmend Város Önkormányzata ügyében 

Hivatalunkat jelölte ki két körmendi, iparcikket, használt cikkeket árusító kirakodóvásár, 

illetve piac engedélyezési eljárására, továbbá Hivatalunkat jelölte ki a Szalafőn létesülő új 

termelői piac nyilvántartásba vételi eljárásának intézésére. 

 

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése: 

 

A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételét szolgáló jogszabály hatálya alá tartozó 

zenés-táncos rendezvény 2020-ban a járványhelyzet miatt nem volt. (2019-ben 2 alkalommal 

került sor ilyen engedélyezési eljárásra.) 

 

Társasházak törvényességi felügyelete: 

 

2020-ban egy esetben kellett társasházi törvényességi felügyeleti eljárást indítanunk az egyik 

tulajdonostárs bejelentése alapján. Az eljárás áthúzódik a 2021. évre, mivel a járványhelyzet 

miatt a társasházi közgyűlések megtartását a veszélyhelyzet megszűnése utánra kell halasztani 

a vonatkozó jogszabály előírásai szerint. (2019-ben ilyen ügy nem volt.) 



 

Anyakönyvi eljárás: 

 

Ebbe a körbe tartozik a születések, házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvezése. Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére 2020-ban sem 

került sor. 

A házasságkötések 80 %-ban jegyzői engedéllyel történnek, a jegyző határozattal engedélyezi 

a hivatali munkaidőn kívüli eseményt. A házasságkötéshez kötött állami támogatások mielőbbi 

igénybevétele-, illetve a gyermekek várható közeli születési időpontja miatt gyakori a 30 napos 

várakozási idő alóli jegyzői felmentés kérvényezése is. 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

Bizonylat típusa 2016 2017 2018 2019 2020 

Születés akv. 1 0 1 0 0 

Házasság akv. 49 44 35 67 66 

Haláleset akv. 62 63 59 58 58 

 

Ezen területhez tartozik még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai 

anyakönyvezése, ezek száma továbbra is magas, ami annak tudható be, hogy sok magyar 

állampolgár ad életet gyermekének külföldön (a hozzánk fordulók döntő többsége 

Ausztriában), valamint sokan kötnek külföldön házasságot. Ezen ügyek intézését a 

konzulátusok csak féléves várakozási idővel jegyzik elő, ezért a Burgenlandban és 

Stájerországban élő magyarok ezen ügyeiket jellemzően a hozzájuk földrajzilag legközelebb 

eső Szentgotthárdon intézik. Külföldi születés 38 esetben, házasságkötés 11 esetben, 

haláleset 2 esetben lett felterjesztve Budapest Főváros Kormányhivatalához 2020-ban 

(2019-ban külföldi születés 44 esetben, házasságkötés 15 esetben, elhalálozás 2 esetben lett 

felterjesztve). 

Apai elismerő nyilatkozatot 32 gyermek esetében tettek az anyakönyvvezetőnél (2019-ben 

44 gyermek esetében). 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal anyakönyvi felügyeleti ellenőrzés keretében 2020. 

novemberében megvizsgálta a 2020. január 1-jétől 2020. november 20-ig tartó időszakban Vas 

megye összes közös önkormányzati hivatala, illetve polgármesteri hivatala valamennyi 

településén végzett anyakönyvvezetői munkát. Hivatalunkban a vizsgált témakörökben hibát, 

hiányosságot nem tapasztaltak. 

 

Állampolgársági ügyek: 

 

Állampolgársági eskü letételére Szentgotthárd város polgármestere előtt 2020-ban 6 esetben 

került sor (2019-ban 13 esetben). 

 

Lakcímnyilvántartás: 



 

A korábbi évekhez hasonlóan folyamatos a polgárok lakcímének változása. A nyilvántartáshoz 

kapcsolódik az adatszolgáltatás. Legtöbb esetben az ingatlan tulajdonosai kérnek igazolást arra 

vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen bejelentett lakcímmel. Gyermek 

iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj stb. igénybevételéhez erre 43 esetben 

került sor (2019-ben 53 esetben). 

 

Állatvédelmi ügyek: 

 

A településen tartott ebek nyilvántartását folyamatosan frissítettük a bejelentések alapján. 

Nyilvántartásunkban a 2020. év végén összesen 880 eb volt regisztrálva. (A tavalyi beszámoló 

készítésekor 730 eb szerepelt a nyilvántartásunkban.) 

Állatvédelmi ügyben 2020-ban 3 esetben küldtünk ki felszólítást, illetve határozatot. 

 

Szociális ügyek 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 6.000 

- 6.500,- Ft összegű (2020. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg 

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  

2020. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 

22 volt (2019-ben 25, 2018-ban 30). 2020. évben összesen 49 gyermek (2019-ben 44, 2018-

ban 56) részesült 6.000,- Ft, illetve 6.500,- Ft összegű egyszeri pénzbeli támogatásban.  

A vizsgált időszakban elutasítás nem volt. Fellebbezésre nem került sor. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll.  

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt 

körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói 

ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását.  



Szentgotthárdon 2020. évben 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének (2019-ben 1) és 7 

gyermek hátrányos helyzetének (2019-ben 5) megállapítására került sor.  

2020. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 7 volt, illetve a gyámhivatal által 

nevelésbe vett kiskorú gyermekekkel, vagy utógondozásban részesülő fiatalokkal együttesen 9 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt a nyilvántartásban.  

Elutasítás, fellebbezés nem volt.  

 

Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda 

zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – 

különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a 

korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei 

gyermekétkeztetést. 

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő 

biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, 

a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával 

is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása 

esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé 

kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére 

átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.  

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelhette a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére JustFood Kft. 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) Széchenyi Konyhájáról biztosította a szünidőkben. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. 

2020. évben a tavaszi és a nyári szünetben 5-5, az őszi és a téli szünetben 4-4 hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes étkezésben. 

 

Gyámhatósági hatáskörök változása 

 

2020. január 1-vel a gyámhivataloktól a jegyzőkhöz került gyámhatósági feladat- és hatáskörök: 

A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 2020. január 1-től hatályos a), b), 

j) és k) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzője 

- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és 

utónevét, 

- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársként 

való részvételéhez és 



- megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és képzelt szülő adatait. 

 

Apa nélkül anyakönyvezett gyermek családi jogállásának rendezése 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től a települési önkormányzat jegyzője az apa adatai 

nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy a gyermek 

érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható és arra, hogy a kiskorú apa 

apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely 

gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság 

vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri. 

2020. évben 2 apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről kapott értesítést és járt el 

jegyzői gyámhatóságunk. 

 

Hagyatéki eljárás: 

 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, a döntésre 

a közjegyzői eljárásban kerül sor. 

A hagyatéki törvény változásával 2020. február 1-jétől az öröklésben érdekelteknek 

lehetőségük van már a jegyző előtt folyó hagyatéki eljárásban megfellebbezni a hagyatéki 

vagyonhoz tartozó ingatlanokról készült adó- és értékbizonyítványt. Ugyanettől az időponttól 

a hagyatéki leltárt készítő köteles tájékoztatni a feleket az eljárás során az általa beszerzett 

adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási 

intézkedések kérelmezésének lehetőségéról, iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéról, 

jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről, a hitelezői igény bejelentéséről, 

egyezségkötés lehetőségéről, tehát teljes körű tájékoztatást kell nyújtanunk már a jegyző előtt 

folyó eljárási szakaszban is. Ezzel a jogszabályváltozással a jegyző előtt folyó hagyatéki eljárás 

nehézkesebbé vált, nem zárul le a leltár összeállításával, külön kell tájékoztatni az érintetteteket, 

ki kell várni a fellebbezésre adott határidő lejártát. Amennyiben megfellebbezik az ingatlan 

értékét, továbbítani kell az azt kiállító jegyzőhöz, aki vagy módosítja az értéket, vagy felterjeszti 

a fellebbezést az illetékes megyei kormányhivatalhoz, mint másodfokú szervhez. 

Az elkészített hagyatéki leltárokat elektronikusan az ASP keretrendszerből továbbítjuk a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamarához, ahonnan továbbítják az illetékes közjegyzőhöz.  

Az ASP-ben 2018. január 1-jétől működik a hagyatéki szakrendszer, ahova a hagyatéki 

eljárásokat rögzítjük.  

Elsősorban a Takarnet programból lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatokat használjuk, 

de a hozzátartozóval az egyeztetés továbbra is szükséges.  

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

Hagyatéki eljárásoknál a megkeresések alkalmazására akkor kerül sor leginkább, ha az 

örökhagyó ingatlanvagyona más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítványt 

más hivataltól kell beszerezni. 

A leltár elektronikus kézbesítésével a hozzátartozók által becsatolt forgalmi engedélyek 

másolata időnként olvashatatlan, ezért szinte minden alkalommal megkeressük a Járási Hivatal 



Kormányablak Osztályát is az örökhagyó tulajdonában lévő gépjármű nyilvántartásban 

szereplő adatainak igazolására. 

 

Birtokvédelem: 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

szabályozza a jegyzői birtokvédelmet. 

2020-ban 3 birtokvédelmi kérelem érkezett hivatalunkhoz. (2019-ben 11, 2018-ban 7). Két 

kérelmet elutasítottunk, egy kérelemnek helyt adtunk. 

A kérelemnek helyt adó döntésben a cselekmény megszüntetésére szólítottuk fel a 

birtokháborítást elkövetőt. Az elutasító döntések egyikénél nem találtuk a kérelmet 

megalapozottnak, a másik esetben pedig illetékfizetési kötelezettség elmulasztása miatt került 

sor az elutasításra. 

Birtokvédelmi ügyekben minden esetben határozatot kell hozni, mely ellen nincs helye 

közigazgatási úton jogorvoslatnak, a döntés megváltoztatása iránt a döntést sérelmesnek tartó 

fél a bíróságon nyújthat be keresetet. A vizsgált időszakban jegyzői birtokvédelmi határozat 

megváltoztatása iránt nem nyújtottak be keresetlevelet a Körmendi Járásbíróságon (2019-ben 6 

esetben). 

2020-ban nem kezdeményeztek végrehajtást. 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában: 

 

Az önkormányzati adónyilvántartás az előző évekhez hasonlóan továbbra is az önkormányzati 

ASP szakrendszeren keresztül történik. 

Gépjárműadó vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy a belföldi gépjárművek után a 

települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a 

Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi. 

 

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok: 

 

• Év elején nyitás: új adózók és egyéb változások betöltése a törzsadatba, ezekről 

határozathozatal. 

• Havi változások betöltése az év közbeni forgalomba helyezéssel keletkező gépjárműadó 

fizetési kötelezettséggel kapcsolatban, ezek alapján határozathozatal. 

• Befizetések könyvelése (gépjárműadó, késedelmi pótlék, idegen bevétel, eljárási illeték, 

bírság és egyéb bevétel vonatkozásában). 

• Havonta a bevétel átutalása, 60% a Magyar Államkincstár részére, 40% a Járvány Elleni 

Védekezési Alap részére 

• Havonta kimutatás készítése a befizetésekről a költségvetés részére. 

• Negyedéves/féléves zárás készítése. 

• A gépjárműadó megosztásról éves adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére. 

• Egyéb adatszolgáltatás, lajstrom készítése a Magyar Államkincstárnak. 



• Egyenlegközlők készítése és postázása az adózóknak, mely 6771 db volt 2020-ban 

(évente két alkalommal, a márciusi és a szeptemberi befizetést megelőzően küldjük ki). 

• Adózók átvezetési és visszafizetési kérelmeinek elbírálása és teljesítése. 

• Felszólítások kiküldése a hátralékkal rendelkező adózók részére. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 

• Végrehajtási eljárás megindítása. 

• Részletfizetési kérelmek elbírálása, határozathozatal. Hatályban lévő részletfizetési 

határozatok esetén azok havonta történő ellenőrzése, nem teljesítés esetén felszólítás, ezt 

követően pedig végrehajtás megindítása. 

• Mentességi kérelmek esetén azok elbírálása, határozathozatal. 

• Parkoló igazolások kiadása: 2020-ban 1826 esetben. 

• Elévült tételek rendezése. 

 

Gépjárműadó kivetéséről, valamint a jármű forgalomból kivonása esetén kivetett adó törléséről 

szóló határozatok száma 1733 darab volt. Ez a mennyiség tartalmazza az év eleji nyitás és a 

havi változások betöltése során hozott határozatokat. Gépjárműadó mentességre jogosult 2 

súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő, 2 költségvetési szerv, 1 egyesület, 

valamint 4 környezetkímélő gépjárművel rendelkező adóalany, így a 2019-es évhez képest 

megemelkedett a jogosultak száma: 45-ről 54 adózóra.  

 

Fizetési felszólítás 207 esetben került kiküldésre a gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók 

részére. Részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet nem terjesztettek elő. 

 

Az adózók kérelme alapján 16 esetben intézkedtünk gépjárműadó túlfizetésből keletkezett adó 

visszatérítésről.  

 

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 

• Megkeresések alapján a felszólítások kiküldése. 

• Adatszolgáltatás kérése pénzintézetektől nem teljesítés esetén. 

• Végrehajtás indítása. 

• Rendszeres tájékoztatás a megkereső szerv felé az ügy állásáról. 

• A behajtás sikeressége esetén a megkereső szerv értesítése, valamint a behajtott összeg 

utalása. 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a folyamatban lévő megkeresések 

száma 7 darab, ebből 2 darab megkeresés érkezett 2020-ban. 

A megkeresések közül egy esetben zárult eredményesen a végrehajtás. Ezen kívül két esetben 

elévülés miatt került kivezetésre a megkeresés. 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj 

vonatkozásában: 

 

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: 



Év közben folyamatosan: hagyatéki, végrehajtási és gyámhivatali eljárásban 141 alkalommal 

került rá sor. 

 

Helyi iparűzési adó az egyéni vállalkozók esetében: 

 

A 2020. adóévben 468 db bejelentkezés, változásbejelentés és 321 db - egyéni vállalkozó 

által benyújtott - adóbevallás feldolgozására került sor, amelyből 49 db záróbevallás és 6 db 

őstermelő által benyújtott bevallás volt.  

 

A Htv. 42/E. §-ának júliusi módosulásának köszönhetően az Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

valamennyi a cégbíróságtól, a bíróságtól, az egyéni vállalkozók nyilvántartásától érkezett, 

valamint az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül bejelentkező adóköteles tevékenységet 

végző adózók bejelentéseinek és változás-bejelentéseinek adatait továbbítja az önkormányzati 

adóhatóság részére. A havi két alkalommal teljesülő NAV-os adatszolgáltatás 

eredményeképpen 378 db egyéni vállalkozó bejelentkezési, változásbejelentési bevallása 

került feldolgozásra. 

 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 83 esetben került sor az egyéni 

vállalkozók értesítésére arról, hogy rendszerünk nyilvántartása szerint a bevallásban 

foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek terhelik őket.  

 

Amennyiben a vállalkozó a helyi iparűzési adó vonatkozásában a kisadózó vállalkozások tételes 

adója hatálya alá tartozó vállalkozóként kíván adózni és az erre irányuló döntését az adóhatóság 

felé bejelenti, azonban e minősége nem a teljes adóév vonatkozásában áll fenn (év közben 

kezdő adózók esete), minden esetben értesítést küldtünk az adókötelezettség teljesítésének 

határidejéről, illetve annak összegéről, figyelemmel arra, hogy ilyen esetben az adó alapja a 2,5 

millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. Ilyen 

értesítés kiküldésére 13 esetben került sor. 

 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 41 

esetben került sor a bevallást be nem nyújtott egyéni vállalkozók hiánypótlásra történő 

felszólítására, továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól és a kereskedelmi ügyintézőtől kapott 

információk (folyamatos tájékoztatás az engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet 

megkezdő, illetve tevékenységet befejező vállalkozókról) alapján a még be nem jelentkezett 

egyéni vállalkozók bejelentkezésre, változásbejelentésre, illetve adóbevallás, záróbevallás 

benyújtására történő felszólítására.  

 

A 2020. év során mindösszesen 103 db fizetési felszólítás került kiküldésre az egyéni 

vállalkozó adózók részére, amely az iparűzési adó hátralék összegén túl, a bármely más 

adónemben esetlegesen felhalmozott tartozások összegét is tartalmazta, illetve a tartozásokat 

terhelő késedelmi pótlék összegét is. 

 

A fenti intézkedések a megindított végrehajtási eljárásokat megelőző lépések voltak, 

amelyekkel az adóhatóság lehetőséget adott az adózóknak arra, hogy a végrehajtási eljárás 



megindításának elkerülése érdekében önként teljesítsék a felhalmozott tartozásukat. A fizetési 

felszólítások eredményeképpen 48 egyéni vállalkozó adózó esetében rendezésre került a 

hátralék összege. 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyéni vállalkozók esetében végrehajtási 

cselekményként elsősorban a bankszámlára vezetett hatósági átutalási megbízás, illetve a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére a végrehajtási eljárás lefolytatása végett történő átadás volt 

a leginkább célravezető. A 2020. évben a kormány által a koronavírus világjárvánnyal 

összefüggésben elrendelt gazdaságvédelmi intézkedésekre tekintettel az egyéni vállalkozók 

2020. adóévben felhalmozott és önként nem teljesített adótartozásainak hatósági átutalási 

megbízással (inkasszó) történő behajtására nem került sor. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2015 (X. 

1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a helyi iparűzési adó 

alól a Htv. 52. § 23. pontja alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek/amelynek a 

vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

A fentiekre figyelemmel 2020. évben is kiküldésre került egy tájékoztató levél az érintett 

adózók részére. Az adómentességre vonatkozó nyilatkozatot 4 egyéni vállalkozó adózó 

nyújtotta be adóhatóságunkhoz, így a 2020. adóévre ők kaptak adómentességet a helyi iparűzési 

adó alól. Ehhez kapcsolódóan belföldi jogsegély keretében megkerestük a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőt, hogy tájékoztassa adóhatóságunkat arról, hogy a háziorvos, 

védőnő vállalkozások valóban rendelkeznek-e a NEAK-al kötött finanszírozási szerződéssel, 

illetve információt kértünk arról is, hogy a finanszírozási szerződés keretében végzett 

tevékenységükből milyen mértékű bevétel származik. 

 

A 2020. adóévben 4 egyéni vállalkozó adózó nyújtott be részletfizetés iránti kérelmet a 

felhalmozott iparűzési adó és az azt terhelő késedelmi pótlék tartozására, mely kérelemnek az 

adóhatóságunk helyt adott. Ezenfelül adóelőleg eltörlésére illetve adóelőleg mérséklésére 

vonatkozó kérelem 1-1 esetben érkezett egyéni vállalkozóktól, amelyeknek szintén helyt 

adtunk. 

 

Helyi iparűzési adó a cégek esetében: 

 

Egy alkalommal történt olyan cég bejelentkezésre való felszólítása, aki az illetékességi 

területünkön valamilyen formában tevékenységet végez és nem tett eleget határidőben 

bejelentkezési kötelezettségének. 

 

Az adóbevallások benyújtására a jogszabályban meghatározott határidő lejártát követően 42 

esetben került sor a bevallást nem adott vállalkozók hiánypótlásra történő felszólítására. 

A hátralékosokkal szemben 76 fizetési felszólítás kiküldésére került sor. 

A beérkezett adóbevallások feldolgozását követően 146 esetben került sor a vállalkozók 

értesítésére arról, hogy az adóbevallás feldolgozását követően rendszerünk nyilvántartása 

szerint a bevallásban foglaltaktól eltérő összegű adó, illetve adóelőleg fizetési kötelezettségek 

terhelik őket. 



 

2020-ban az iparűzési adó vonatkozásában 282 bejelentkezés/változásbejelentés (ebből 240 

db NAV-on keresztül érkezett), 425 db adóbevallás került feldolgozásra. 

 

6 esetben nyújtottak be az adózók részletfizetés iránti kérelmet, melyet 6 esetben határozatban 

engedélyeztünk. 

6 esetben nyújtottak be az adózók fizetési halasztás iránti kérelmet, melyet 6 esetben 

határozatban engedélyeztünk. 

2 esetben került sor adózói adóelőleg módosítási kérelem benyújtására, melyet 2 esetben 

határozatban engedélyeztünk. 

 

 

Talajterhelési díj: 

 

A talajterhelési díj bevallásra kötelezett adózókról a Vasivíz Zrt-től kapott adatok alapján 2020 

márciusában kiküldésre kerültek a bevallási nyomtatványok és tájékoztató levelek az érintett 

adózók részére. A beszámolóval lefedett időszakban 20 db talajterhelési díj bevallás került 

feldolgozásra. 

 

Magánfőzés jövedéki adója, idegenforgalmi adó, telekadó: 

 

Magánfőzés jövedéki adója: 

 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a 

magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban pedig – ide nem értve az 

előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az ellenőrzött tevékenység végzésének helye 

szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A magánfőző a magánfőzésre szolgáló 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást 

15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az 

önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a 

bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az 

értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére. 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. 

2020-ben 1 db desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése történt. 

 

Idegenforgalmi adó: 

 

Bevallásokat negyedévente kell benyújtaniuk az adózóknak. A jelenlegi adómérték 500 

Ft/vendégéjszaka/fő. Az elmúlt egy év során 93 bevallás érkezett. 

Az időközönkénti ellenőrzés is megtörtént a kereskedelmi ügyintézővel közösen, azaz a 

szálláshelyeken a bevallás adatainak és a szállásadó nyilvántartásainak összehasonlítása, 

nyilvántartások megfelelő kitöltésének az ellenőrzése. 

 

Telekadó: 



 

15 telekadót előíró és 10 telekadót törlő határozat készült. 

2020-ban ismét egy, az adóhatóságunk által telekadó mentességet nem engedélyező határozat 

ellen éltek a fellebbezési jog lehetőségével, azonban a Vas Megyei Kormányhivatal a 

határozatunkat helybenhagyta. Az adózó keresetet nyújtott be a másodfokú határozat ellen, az 

ügy jelenleg a Győri Törvényszék előtt folyamatban van. A korábbi években a Kúria részéről 

és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részéről is hatóságunk számára kedvező döntés 

született, ennek következtében a 2020. évet megelőző adótartozások erejéig végrehajtási jog 

került bejegyeztetésre a földhivatalnál az adózó ingatlanjaira. 

 

Általános, bármely adónemet érintő feladatok: 

 

A beszámolóval lefedett időszakban egyéni vállalkozók esetében 32 db, cégek esetében pedig 

20 db hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiállítására került sor, 19 esetben került sor egyéni 

vállalkozó kérelme alapján adóvisszatérítésre, 31 esetben pedig cégek kérelmére, továbbá 

egyéni vállalkozók által benyújtott kérelem alapján 7 esetben került sor az adótúlfizetések 

rendezésére adószámlák közötti átvezetésekkel, cégek kérelmére pedig 7 esetben. 

 

1.3. Városüzemeltetéshez tartozó hatósági ügyek 

 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlása kapcsán a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

határozza meg a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatásköröket, 

melynek értelmében többek között az évi 500 m3 vízigény alatti, háztartási/házi ivóvíz igényt 

kielégítő, az első vízadó rétegből nyert talajvíz kitermelésére szolgáló ásott/fúrt/vert kút 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, megszüntetéséhez, fennmaradásához a helyi jegyző engedélye 

szükséges. 

Tavaly új, háztartási vízigény (öntözés) céljára szolgáló fúrt kút létesítésére 2 db kérelmet 

nyújtottak be, üzemeltetési engedélyt 1 db fúrt kútra kértek. 

Statisztikai adatok szerint a korábbi években, évtizedekben a kutak 80-90 %-át hatósági 

engedély nélkül létesítették, ezért a kormányzat a tényleges vízhasználat feltárása érdekében 

kútamnesztiát hirdetett: az érintettek bírság nélkül legálissá tehetik az engedély nélkül létesített 

kutakat. A hatósági eljárást folyamatosan egyszerűsítik, illetékmentessé tették, a határidőt 

évről-évre hosszabbítják. A fennmaradás kezdeményezésére biztosított határidőt legutóbb 3 

évvel hosszabbították meg – 2023. december 31-ig. 

Tavaly 8 db fennmaradási és üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtottak be, valamennyi 

háztartási vízigény (öntözés) céljára szolgáló ásott kútra vonatkozott. 

 

Fakivágási engedélyezési ügyek 

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a 

jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, a közterületen lévő fás szárú növények 

kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 



Tavaly egy fakivágási engedély iránti kérelmet nyújtottak be, amely nem közterületen levő fa 

kivágására vonatkozott, ezért hatáskör hiányában az eljárást meg kellett szüntetni. 

 

Címigazolások 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 

a címképzés (új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése) az illetékes jegyző 

hatáskörébe tartozik. 

Az okmányirodai bejelentkezéshez, hitelfelvételhez, biztosítási, idegenrendészeti ügyek 

viteléhez is szükség lehet az ingatlan címének igazolására, ha az ingatlan-nyilvántartásból 

származó tulajdoni lap hiányos vagy eltér a lakcím-nyilvántartás adataitól. 

2020-ban 52 db címigazolást adtunk ki. 

 

Szakhatósági állásfoglalások 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint törvény vagy a 

szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság 

számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező 

állásfoglalását be kell szereznie. 

2020-ban 22 db szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresés érkezett hírközlési, 

műszaki biztonsági, közlekedési vagy földügyi igazgatási ügyekben, a helyi településrendezési 

vagy természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kapcsán.  

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 

Szociális feladatok: 

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatár került kialakításra, gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére.   

A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli élethelyzete, valamint hivatalból indult 

eljárás esetén lehet. 

A támogatást kérők egy része természetbeni formában (utalvány, hátralék átvállalás) részesült 

támogatásban.  

Az elutasítások száma minimális, mivel a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a 

jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem adják kérelmüket. 

A támogatás elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. 



2020. évben rendkívüli települési támogatás 209 esetben került megállapításra, a kifizetett 

összeg 3.617.040,- Ft volt (2019-ben ez 203 esetben 3.118.504,- Ft, 2018-ban 239 esetben 

4.151.562,- Ft volt). 

A támogatásban részesülők közül csupán 2 fő részesült elhunyt személy eltemettetéséhez 

nyújtott támogatásban (2019-ben is 2 fő, 2018-ban 6 fő), mivel a feltételül szabott 

jövedelemhatár igen alacsony. Több személy számára viszont haláleset miatt rendkívüli 

élethelyzetére tekintettel rendkívüli települési támogatás került megállapításra. 

55 fő természetbeni formában (főként utalvány, hátralék átvállalás) részesült támogatásban 

(2019-ben és 2018-ban 65 fő). 2019-hez hasonlóan természetben, tüzelőként 2020-ban sem 

részesült senki támogatásban. Ennek oka a tűzifa magas összegű szállítási költsége volt. Az 

ilyen irányú kérelemmel élőknek pénzbeli támogatást nyújtottunk, amiből tüzelő vásárlására 

nyílt lehetőségük. 

Elutasítás egy esetben fordult elő, fellebbezés nem volt. 

 

A rendkívüli települési támogatásban részesülő személyek száma: 

 

 

2017 2018 2019 2020 

Személye

k száma 

Támo-

gatási 

esetek 

száma 

Személye

k száma 

Támo-

gatási 

esetek 

száma 

Személye

k száma 

Támo-

gatási 

esetek 

száma 

Személyek 

száma 

Támo-

gatási 

esetek 

száma 

1 

alkalom

mal 

részesül

t 

59 59 49 49 33 33 39 39 

2 

alkalom

mal 

részesül

t 

17 34 24 48 20 40 12 24 

3 

alkalom

mal 

részesül

t 

11 33 15 45 8 24 12 36 

4 

alkalom

mal 

részesül

t 

30 120 24 96 26 106 27 109 



Összes

en 
117 246 112 238 87 203 90 208 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(lakásfenntartási támogatás): 

 

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással. 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatás egy 

évre szól. 

2020. évben összesen 62 fő részesült lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatásban (lakásfenntartási támogatás) 3.000-6.000,- Ft közötti 

összegben (2019-ben 54 fő, 2018-ban 51 fő). Az ellátásra december hónapra kifizetett összeg 

156.600,-Ft volt (2019-ben 206.800,-, 2018-ban 197.900,- Ft volt). 2020. évben összesen 

2.210.100,- Ft került kifizetésre erre a támogatási formára (2019-ben 2.473.500,-, 2018-ban 

2.611.000,- Ft).  

Elutasítás 2 esetben fordult elő, fellebbezés nem volt. 

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés: 

 

A lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmény a védendő fogyasztók intézménye – 

a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi 

körülmények között élők érdekében – az energiaszolgáltatás és a gázszolgáltatás tekintetében.  

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési kedvezmények 

(részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra.  

A kedvezmények igénybevételéhez szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító 

ellátást megállapító igazgatási szervvel is (járási hivatal, települési önkormányzat jegyzője, 

illetve a Magyar Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 

alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 

ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). 

A kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog.  

2020. évben 7 igazolás került kiadásra védendő fogyasztók tekintetében (2019-ben és 2018-ban 

12).  

 

Környezettanulmányok készítése: 

 

Esetenként (pl.: Bursa Hungarica ösztöndíj kapcsán) környezettanulmány készítésével van 

lehetőségünk arra, hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát 

ellenőrizzük. Erre az elmúlt évben a járványhelyzetre tekintettel korlátozottan, csupán 3 

alkalommal került sor (2019-ben 20 alkalommal). 



A helyi szociális rendeletünk alapján lehetőségünk van arra, hogy a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot kérjük fel környezettanulmány végzésére. Hátrányos/halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása, rendkívüli élethelyzet fennállásának „igazolása” miatt – a 

vizsgált időszakban 5 alkalommal fordult elő. 

 

Köztemetés: 

 

Az elmúlt évben a közköltségen történő eltemetettek szinte mindannyian a Szentgotthárdi 

Szakosított Otthon lakói voltak, 21 esetben kérték a közköltségen történő eltemettetést (2019-

ben 22 eset), ebből csak kettő nem a szakosított otthon lakója volt.  

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol halálozik el, köztemetésének költségét 

önkormányzatunknak meg kell térítenie. A vizsgált időszakban 6 alkalommal kellett 

átvállalnunk a szombathelyi köztemetés költségét és egy körmendi köztemetés volt (2019-ben 

10 ilyen szombathelyi köztemetés volt.) A szombathelyi köztemetések költsége még mindig 

magasabb a szentgotthárdi köztemetés költségénél, sajnos tavaly már csak a hamvasztás 

költségeinek átvállalásakor nem érte el a 200.000,- Ft-ot a köztemetések számlája. 

A köztemetés költségének az eltemettetésre köteles hozzátartozótól való visszaigénylésénél 

figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem 

fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, 

és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 

 

Környezetvédelmi igazgatás: 

 

Szentgotthárd belterületén 2020. május 15-ét és szeptember 15-ét követően lakossági, vagy 

közterület-felügyeleti jelzés alapján 34 tulajdonosnak küldtünk ki felszólítást az elhanyagolt 

területeik lekaszálására vonatkozóan. A felszólítás hatására a területek egy részét a megadott 

határidőn belül lekaszálták, de 16 tulajdonos esetében határozatban kényszerkaszálást 

rendeltünk el. 

 

Címer-, zászló- és névhasználat engedélyezése: 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének, zászlajának illetve a Szentgotthárd 

név használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. 2020-ban a Spartan Race Training Group Szentgotthárd nyújtott be városnév használati 

engedély iránti kérelmet. A kérelmet írásban nyújtotta be, az engedély határidőben kiadásra 

került. 

 

2.2. Városüzemeltetési feladatok 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a településkép 

védelméről szóló 5/2018 (III. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint a település 

polgármestere településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárást folytat le. 



2020-ban 4 db településképi bejelentési és 6 db településképi véleményezési eljárás 

lefolytatására került sor. 

 

A fentieken kívül a Rendelet értelmében a polgármester a 2012. december 31. után épített, 

építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött 

építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt 

állít ki. 

A polgármester hatósági bizonyítványt állít ki továbbá az építmény, az építményen belüli 

rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának megváltoztatásáról, 

annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése céljából. 

2020-ban 2 db rendeltetés módosításhoz és 2 db épületfeltüntetéshez kapcsolódó hatósági 

bizonyítvány kiállítására került sor. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról és hatósági tevékenységéről szóló Beszámolót 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2020. február 15. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2021. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a 

rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja 

a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 

a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

Ennek alapján szabadságolási ütemtervemet elő kell terjesztenem, majd a kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő – testület feladat- és hatáskörét gyakorolva azt el kell 

fogadnom.   

A 2020. évi szabadság-nyilvántartás alapján a polgármester 2020. évi szabadság maradványa 8 

nap. 

A polgármester 2021. évre megállapított szabadsága: 

2020. évről áthozott szabadság:      8    munkanap 

2021. évi alap- és pótszabadság:       39   munkanap 

2021. évi összes igénybe vehető szabadság:    47 munkanap 

 

A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel kell elfogadni a polgármester éves szabadságolási ütemtervét. 

Huszár Gábor polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve – a közszolgálati tisztviselőkről 



szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján - az 1. számú melléklet szerinti.  

A 2021. évről áthozott 8 nap szabadság 2021.03.31. napjáig vehető igénybe. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Labritz Béla alpolgármester 

Szentgotthárd, 2021. február 8. 

                                                                          Huszár Gábor 

   polgármester  

  

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

  



1. sz. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 2021.  évre megállapított szabadsága: 

 

2020. évről áthozott szabadság:                8    munkanap 

2021. évi alap- és pótszabadság       39   munkanap 

2021. évi összes igénybe vehető szabadság:      47 munkanap 

 

 

A szabadság ütemezése:  

 

kezdete vége munkanap megjegyzés 

2021.01.20. 2021.01.22. 3 2020. évről 

áthozott 2021.02.15. 2021.02.17. 3 

2021.03.11. 2021.03.12. 2 

2021.04.12. 2021.04.15. 4  

2021.05.12. 2021.05.14. 3  

2021.06.08. 2021.06.11. 4  

2021.07.12. 2021.07.16. 5  

2021.08.09. 2021.08.13. 5  

2021.09.06. 2021.09.08. 3  

2021.10.14. 2021.10.19. 4  

2021.11.08. 2021.11.10. 3  

2021.12.03. 2021.12.07. 3  

2021.12.27. 2021.12.31. 5  

összesen: 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Országos Bringapark Program - BMX freestyle pálya 

kialakítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

2021. február 15. 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Az új sportcsarnok kivitelezési munkáival a Városi Sporttelepen korábban megtalálható 

betonos pálya, mint gördeszkázásra is alkalmas betonos felület eltűnt. A „skate” a fiatalok 

körében népszerű. Bár számuk pontosan nem ismert, látható, hogy erre folyamatosan igény van. 

Mindig vannak fiatalok, akik a görkorcsolyázás, gördeszkázás, kerékpározás, rollerezés 

különböző, sportos, akrobatikusnak is mondható formáját űzik, illetve űzni szeretnék, ha ennek 

megfelelő helyszíne volna. A „skate-esek” jelenleg a város különböző pontján gyakorolják 

hobbijukat, de ez több szempontból sem szerencsés. Egyrészt zavaró lehet mások számára és 

konfliktusokat is okozhat, másrészt nem tudnak ideális helyen sportolni. Többször érkezett 

panasz már az Arany iskolától, mivel a fiatalok az iskola előtti teret használják, ami 

iskolaidőben zavarja a tanítást, iskolaidőn túl pedig egyéb problémát okozhat. Ezért is lenne 

célszerű egy megfelelő helyszínt keresni és ott kialakítani egy erre alkalmas parkot - ezzel 

kapcsolatban történtek is egyeztetések és jelenleg a Városi Sporttelep (fitneszpark melletti 

terület) tűnik erre leginkább alkalmasnak. 

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 

 

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai 

Szövetség (MAKETUSZ) bevonásával 2021-re megjelentette az Aktív Magyarország Program 

részeként az Országos Bringapark Programot is. A Program célja Magyarországon olyan 

bringaparkok kialakítása vagy már meglévő park felújítása, amelyek az alább felsorolt 

kerékpáros infrastruktúra valamelyikének eleget tesznek: 

- kerékpáros pumpapálya 

- BMX cross pálya 

- erdei kerékpáros egynyomos pálya 

- dirt/freeride pálya 

- BMX freestyle pálya 

- kerékpáros triál pálya 

- görpark (betonból készült pályák élveznek támogatást, a vas vázra épült, lemez borítású 

pályák a pályázat keretében nem részesülhetnek támogatásban). 

 

A Programra 2021. február 28-ig lehet a pályázatot benyújtani. A bringaparkok kialakításának 

célja többek között a kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálatának bővítése, a 

fiatalok, gyerekek kerékpárkezelésének fejlesztése, az erdei kerékpározás élményének legális 

helyszínek biztosítása. 



 

A pályázat lehetőséget biztosít számunkra is, hogy a korábban több fórumon felmerülő igényt, 

egy gördülő sportokra alkalmas parkot létesítsünk Szentgotthárdon. Egyeztetve a 

szakemberekkel, számunkra a legmegfelelőbb a BMX freestyle pálya kialakítása lehetne. A 

pályát a kerékpárosok mellett a gördeszkások, rolleresek, görkorcsolyázók és BMX 

kerékpárosok is használni tudják majd.  

 

A Programra 2021-ben összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre. Az egyes 

pályatípusoknál az elnyerhető összeg eltérő, a BMX freestyle pálya esetében maximum 

15.000.000,- Ft. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató. 

A kedvezményezett köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.  

 

A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT: 

 

A BMX freestyle pálya megvalósításának helyszíne a Sporttelep lenne (fitneszpark melletti 

terület). Mivel ez a terület jelenleg egy használaton kívüli füves rész, így ott elsődlegesen ki 

kell alakítani egy megfelelő aszfaltozott területet (400 m2 – egy kicsivel szélesebb lesz, mint az 

előírt). A városüzemeltetési iroda segítségével sikerült árajánlatot kérni ennek a kialakításra is. 

A megfelelő burkolat kialakításának megvannak a speciális feltételei, amelyeket az ajánlat 

részletesen tartalmaz (a részletes ajánlat az 1. számú mellékletben olvasható), az alépítmény 

kialakításának tervezett költsége bruttó 9.532.620, - Ft.  

 

Az előterjesztés elkészítését megelőzően három helyről történt árajánlat kérés a park 

kialakításával kapcsolatban (két magyar, egy szlovén). Az ajánlatok megérkeztek, ezeket 

előzetesen a MAKETUSZ szakembereivel véleményeztettük: csak az egyik ajánlat felelt meg 

a kiírásban szereplő kategóriának, így ezzel az ajánlattal lehet részt venni a pályázatban. A 2. 

számú melléket külön dokumentuma tartalmazza ezt a jóváhagyott ajánlatot az elemekkel 

kapcsolatban. Az ajánlat összesen 6 eszközt tartalmaz. A kivitelező cég 15 éves szakmai 

tapasztalattal rendelkezik, az általuk forgalmazott elemek megfelelnek még a komoly sportolók 

elvárásainak is.  A BMX „S” freestyle pálya eszközeinek kivitelezési költsége bruttó 

11.678.301, – Ft, amely tartalmazza az elemeket, szállítást és telepítési költségeket. A cég a 

pályára 3 év garanciát vállal. 

 



 
 

Az elemek műszaki tulajdonságai: A BMX „S” freestyle pálya egy jól átgondolt, kiforrott 

moduláris pályarendszer, masszív fémszerkezettel, dupla borítással. Szállítása, összeszerelése 

egyszerű, telepítése nem igényel külön gépeket. Összeszerelve egy rendkívül erős, tartós 

szerkezetű pálya. Az elemek könnyűfém szerkezetből CNC élhajlítóval készített speciális 

profilokból készülnek, íveinket 5 mm vastag fémlemezekből lézervágással alakítjuk ki, felülete 

dupla faborítású. A felső kopóréteg karbantartásnál könnyen és költséghatékonyan cserélhető. 

A borításhoz használt lapok fa alapúak, UV-álló, vízálló, nagy kopásálló tulajdonságúak, ami 

megfelel az európai szabványnak. A pálya TÜV minősítéssel rendelkezik. A kialakított 

acéllemezes élvédelemmel ellátott és igen tartósak. Karbantartása költséghatékony. A pálya 

sportolóknak készül, de egyben a legjobb ár értékű termékünk. Moduláris szerkezetű, igény 

esetén könnyen átépíthető, újátrendezéssel új élményt nyújt a pályát használó fiataloknak. 

Azonban azt itt is érdemes tudni, hogy a park az évek során igényel karbantartást is a 

használattól függően. 

 

Harmadik elemként a világítás kiépítése merül fel, számos megoldás létezik a megfelelő 

világítás kiépítésére, de a legköltséghatékonyabb megoldás a napelemes kültéri világítás. A 

technológia telepítse gyorsan kivitelezhető és nem szükséges semmilyen hálózatfejlesztés, 

kábelezés és az ezekkel járó munkálatok. Ez a napelemes megoldás környezettudatos, energia- 

és költséghatékony világítási koncepció. Hálózati betáplálást nem igénylő (100%-ban önellátó) 

napelemes rendszer, melyek a fényszegény (téli) időszakokban is megbízhatóan működnek. 

Jellemzői: hosszú élettartam, megbízhatóság, üzembiztonság, egyszerűség, könnyű 

szerelhetőség. Javítási, csere- és karbantartási igénye nincs. A napelemes világítótestek 

(kandeláberek) telepítése kizárólag egy betonalap elkészítését igénylik (összesen egy max. kb. 

50 x 50 x 90 cm-es kiásott gödörbe betonozott alap vasalat). Napi üzemeltetési költsége ~2,50.-

Ft – ami az akkumulátor kb. 3-5 évenkénti szükséges cseréjéből adódik, amelynek a költsége 

kb. 10.000-20.000 Ft. 

Az ajánlat alapján a pályához 4 db lámpára van szüksége, amelynek költsége: bruttó 

2.120.900,- Ft, amely tartalmazza a lámpák mellett a szállítási és az üzembehelyezési 

költségeket is. 

 



A park kialakításának összköltsége így (alépítmény + eszközök + világítás kiépítése): 

bruttó 23.331.821, - Ft. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Több fórumon is felmerült igényként egy skate park kialakítása. Szerepelt ez az Ifjúsági 

Tanács javaslatai között is, és a Képviselő-testület is döntött arról, hogy lehetőségeihez 

mérten létrehoz egyet a városi sporttelepen.  

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

feltételek?  

Az önkormányzat 2021-es költségvetési koncepciójában szerepel egy hasonló 

létesítmény kialakításának fedezete. A ráfordítás jelen pályázati lehetőség 

kihasználásával feleződhet (50%-os támogatási intenzitás). 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A karbantartási költségeit az önkormányzatnak kell biztosítani, de ez leginkább akkor 

merül majd fel, amikor az elemek elhasználódnak és cserélni kell majd őket – az 

ajánlatban szó van átalánydíjas karbantartási szerződés kötéséről is, de mivel új a pálya, 

3 éves garancia vonatkozik rá. A TÜV minősítés 2 évre szól, annak megújítása költséget 

fog jelenteni (ugyanúgy, mint a játszótereink esetében). 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Továbbra sem lesz skate park a városban vagy teljes egészében önerőből kell kialakítani 

azt. Az a réteg, amelyet ez a sporttevékenység érdekel, továbbra is a közterületeken marad 

– ennek kapcsán ki kell emelni, hogy a köztereinken való skate-elés feltételei sehol 

sincsenek meg, ezek a helyek nem erre a sportra vannak kialakítva.   

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázat összeállítása, benyújtása, támogatási szerződés kötése, megvalósítás 

bonyolítása, elszámolás és fenntartási kötelezettségek. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Szentgotthárd Város Polgármestere egyetért azzal és támogatja, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Aktív Magyarország Program keretében 

meghirdetett Országos Bringapark Program felhívására az előterjesztésben meghatározottak 

szerinti pálya kialakítására azzal, hogy kedvező elbírálás esetén biztosítja az ehhez szükséges 



11.665.911,- Ft (50%) önerőt a 2021. évi költségvetése terhére. A pálya kialakításának költsége 

legfeljebb a beérkezett árajánlatok szerinti bruttó 23.331.821, - Ft lehet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. február 15. 

        

      Huszár Gábor  

       polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Szentgotthárd, Hársas-tó strandjának közüzemi szennyvíz-

csatorna hálózatra történő csatlakoztatása I. ütem 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptemberi ülésén 

169/2019. számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Sporthorgász Egyesületek Vas 

Megyei Szövetsége pályázatot nyújtson be - együttműködve Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával - a „Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése” néven a „Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázati felhívásra a szentgotthárdi 0596/20 hrsz-on található Hársas-tó fejlesztésére 

vonatkozóan. Ez a pályázati projekt tartalmazza a Hársas-tó strandjának a közüzemű 

villamosenergia-hálózatra történő csatalakoztatásának földkábellel történő kiépítését is. 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének fenti pályázata sikeres volt, 

támogatásban részesült, ennek köszönhetően hamarosan megvalósulnak a Hársas-tavon a 

pályázat részét képező fejlesztések, így többek között a tó strandjának közüzemű 

villamosenergia-hálózatra történő rácsatlakozása is. 

A Hársas-tó strandjánál folyamatosan gondot okoz a keletkező szennyvíz kezelése is. Jelenleg 

egy kisebb méretű műanyag szennyvíz tartályban kerül összegyűjtésre a tónál keletkező 

szennyvíz (zuhanyzó, büfé), amely eseti megrendelésekkel a folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltató által elvégzett szippantás után kerül elszállításra, illetve ártalmatlanításra. A 

keletkező szennyvíz ily módon történő kezelése már többször problémát okozott az üzemeltetés 

során, mivel a közszolgáltató nem tudta mindig időben elszállítani az összegyűlő nagy 

mennyiségű szennyvizet. 

A Hársas-tó strandjának közüzemű szennyvíz-csatorna hálózatra történő későbbi 

csatlakoztatása érdekében célszerű lenne a villamos-energia földkábel munkaárkába a leendő 

szennyvíz nyomóvezeték műanyag csövét is lefektetni, hogy a későbbiekben ne kelljen a 

szennyvízhez is egy új munkaárkot kialakítani. 

  Szaktervezővel méreteztettük a Hársas-tó közüzemű szennyvíz-csatornahálózatra történő 

csatlakoztatása esetén szükséges vezeték, illetve átemelő szivattyú méreteit. A méretezés 

alapján képviselői kérésre árajánlatot kértünk a Hársas-tóhoz D110 KPE vezeték fektetésére a 

tervezett villamos földkábellel közös munkaárokban. Amennyiben a lefektetésre kerülő 

villamos földkábellel közös munkaárokba kerül egy D110-es KPE vezeték a leendő szennyvíz 

nyomóvezeték felhasználásra, akkor mélyebb és szélesebb munkaárkot kell kialakítani, mint 

ahogy a villamos földkábel fektetéséhez szükséges lett volna. A villamos-energia földkábel 830 

fm hosszúságú nyomvonalán a meglévő földárokba történő D110-es vezeték fektetésének 

bekerülési költsége bruttó cca. 6,00 mFt. Ez a vezeték szakasz még nem érné el a Máriaújfalu 

városrészen üzemelő közüzemű szennyvíz-csatorna utolsó aknáját ehhez még az állami közút 

padkájában 250 fm hosszon szükséges majd vezetéket fektetni. Továbbá a rendszer 

beüzemeléséhez természetesen egy szennyvíz-átemelőt kell majd építeni. A fennmaradó 

munkák várható bekerülési költsége bruttó cca. 9,4 millió forint. 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A Szentgotthárd, Hársas-tó strandját csak zuhanyzók biztosításával lehet működtetni. Az így 

keletkező szennyvíz elhelyezése tartályban történik ami gyakran megtelik. Ilyenkor a 

szennyvizet el kell szállíttatni. Ez a szennyvízkezelési mód kissé nehézkes – előfordul, hogy a 

megtelő tartály csak néhány nap múlva ürül. Az is probléma, hogy nagyobb esőzések esetén a 

fefolyó csapadékvíz is bejut a tartályba ami miatt az gyorsabban telítődik.  

 

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

feltételek?  

A közüzemű szennyvíz-csatorna hálózatra történő csatlakozás szaktervezővel történő 

méretezése megtörtént. Első ütemben jelentős költségmegtakarítással a villamos-energia 

földkábel munkaárkában elhelyezhető lenne a leendő szennyvízvezeték nyomócsöve. A 

szennyvíz-kezelés teljes körű megvalósításához szükséges további forrást még biztosítani kell. 

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A szennyvíz-kezelés teljes körű megvalósítása után az önkormányzat költségvetésében 

biztosítani kell az elvezetett szennyvíz kezelésének díját, illetve a szennyvíz átemelő 

üzemeltetésével kapcsolatos költségeket, amelyek elmaradnak a jelenlegi kezelési mód 

(szippantott szennyvíz) költségeitől.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Pénzügyi forrás hiányában nem történik meg a rendszer teljes körű kivitelezése és így nem 

tudjuk a közeljövőben üzembe helyezni, nem tudunk a közüzemű szennyvíz-csatorna hálózatra 

csatlakozni.  

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Amennyiben a megvalósítás alatt lévő villamos-energia kábel munkaárkába nem kerül 

lefektetésre a leendő szennyvízvezeték nyomócsöve, akkor egyelőre marad a jelenlegi tartályos 

szennyvízgyűjtés. Mivel a szennyvízképződés időszaka jellemzően az a néhány hónap amikor 

a strand működik, így az ezzel kapcsolatos problémák is jellemzően csak ebben az időszakban 

merülnek fel. A szennyvíz a jelenlegi rendszerrel is kezelhető.  A vezeték  későbbi 

megvalósításnál új munkaárkot kell nyitni és ez többlet költségeket fog eredményezni. A 

jelenlegi költségek  kifizetése ellenére a szennyvízelvezetés nem történik még meg, csak a 

folyamat kezdődik el. További jelentős költségek kellenek ahhoz, hogy a szennyvízelvezetés 

meg is oldódjon a tónál.  

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem jelentős. 

 

 

 



Határozati javaslat 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I. 29.) számú Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen lévő 

Hársas-tónál a megvalósítás alatt lévő villamos-energia földkábel munkaárkában a 

Hársas-tó strandjának leendő 830,00 fm hosszúságú szennyvíz-vezeték nyomócsöve 

lefektetésre kerüljön. A megvalósításhoz szükséges 6.000.000,- Ft összegű forrást az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítani kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács Ágnes pénzügyi vezető, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. február 15. 

 

 Huszár Gábor  

 polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Ingatlanértékesítés Sztg1074/4 hrsz. – Vincze Csaba kérelme 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 56/2020. számú határozata alapján hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú, 738 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 

arányban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból az 1. sz. mellékletben található 

térképvázlaton ferde vonalazással jelölt kb 114 m2-es területrész kiméretésre és értékesítésre 

kerüljön, ezzel hozzájárul az ingatlan megosztásához. 

 

56/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1074/4 hrsz-ú, 

738 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanból az Előterjesztés  3. sz. mellékletében található térképvázlaton 

ferde vonalazással jelölt 114 m2-es területrészt  a megosztást, és a területrész forgalomképtelen 

vagyonkörből történő kivonását követően 1 600 000-Ft. eladási áron értékesíti.  

Az ingatlan megosztására Vincze Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti lakos, 

egyéni vállalkozótól, a 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 5/A. sz. alatti, 1074/1 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosától – mint kérelmezőtől – történő elfogadó nyilatkozat beérkezését követően kerülhet 

sor.  A megosztással és az értékesítéssel járó költségek a kérelmezőt terhelik. 

 

Az ingatlan a VMKH Földhivatali Főosztály által megosztásra került és létrejött az 1074/6 hrsz-

ú, 624 m2 területű, közterület megnevezésű és az értékesítésre kijelölt 1074/5 hrsz-ú 113 m2 

területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. (Földhivatali határozat 2. sz. melléklet) 

 

A júliusi testületi ülésan arról írtunk, hogy a közterületek az önkormányzat forgalomképtelen 

törzsvagyoni körébe tartoznak, és ha a rendezési terv szerint a közterület egy része közterületi 

jellegének megszűntetése és üzleti vagyonkörbe (forgalomképes vagyonkörbe) való átsorolása 

válik indokolttá, akkor annak kimondására a Képviselő-testület jogosult.  

A rendezési terv lehetőséget ad ezen területrész forgalomképtelen vagyonkörből való 

kivételére.  

 

A földhivatali átvezetést követően az eredetileg 1074/4 hrsz-ú közterület részét képező új, 

1074/5 hrsz-ú, 113 m2-es területű ingatlant a forgalomképtelen vagyonkörből ki kell venni, és 

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

nyilvántartásban az ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonkörből üzleti, forgalomképes 

vagyonkörbe történő átminősítését el kell végezni.   

Ezt követően az ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet szerint lehet értékesíteni. 

Az értékesítésre kerülő 1074/4 hrsz-ú ingatlan, a telekhatár rendezés során a vevő, Vincze 

Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 

1074/1 hrsz-ú ingatlanhoz kerül csatolásra.  

 

A vagyondórendeletünk szerint: 



15. § [Vagyon elidegenítése]  

(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy 

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont 

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

(2) -25 millió Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

a) tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, csere esetén, valamint 

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati részvétellel 

működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése 

esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint meghatározott 

értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben 

foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen 

jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld 

tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 

millió ft!!!) 

5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 

valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 

még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az 

állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén 

az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 

kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

… 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 

értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 

 

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. 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 2021. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

képezi. 

 

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor a Vagyonrendeletünk szerint a 

telekhatár rendezés esetén mellőzni lehet a versenyeztetést, s mivel az ingatlan értéke 

5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg a Magyar Államot képviselő szervezettől nyilatkozatot nem 

kell kérni. 

 

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

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

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

értékesítését; 

 

Az ÁFA tv. 259.§ 7. ponjából kiindulva településrendezési oldalról az állásfoglalás, (a jelen 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható), ami alapján ez az ingatlan nem minősül építési 

teleknek, ezért ÁFA nem terheli  

 

Határozati javaslat 

 

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere elrendeli az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, a 147/1992 (X. 6.) Korm.rendelet alapján létrehozott Önkormányzati 

vagyonkataszteri nyilvántartásban forgalomképtelen vagyonkörbe tartozó, és a földhivatali 

megosztást, és ingatlan nyilvántartási átvezetést követően - a szentgotthárdi 1074/4 hrsz-ú, 

közterület megnevezésű, 738 m2 területű, forgalomképtelen törzsvagyoni körbe tartozó  

ingatlanból kialakult  szentgotthárdi 1074/5 hrsz-ú, 113 m2 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan forgalomképes, üzleti vagyonkörbe történő átminősítését.   

 

2./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere hozzájárul a Képviselő-testület 56/2020. sz., 

határozata alapján az 1074/5 hrsz-ú, 113 m2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 1/1 arányban Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlan 

telekhatár rendezéssel egybekötött értékesítéséhez,  mely során a szentgotthárdi 1074/5 hrsz-ú 

ingatlan a Vincze Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. sz. alatti lakos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 1074/1 hrsz-ú ingatlannal kerül összevonásra.  



Vételár a Képviselő-testület 56/2020. sz., határozata alapján 1.600.000.-Ft, a telekhatár 

rendezéshez szükséges változási vázrajz és az adásvételi szerződés elkészíttetése, földhivatali 

nyilvántartásban történő átvezetése Vincze Csaba feladata, és az ezzel kapcsolatosan felmerült 

költségek is a vevőt terhelik.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

Szentgotthárd, 2021. 02. 11.              

          
                                                                                          Doncsecz András 

       városüzemeltetési vezető 

  

 Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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