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2021. január 30-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 

A szentgotthárdi képviselő-testület számára legutóbb a 2020. februári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás 

működéséről évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, tavaly mindössze 2 alkalommal ülésezett a személyesen jelen 

lévő polgármesterekből álló Társulási Tanács. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és 

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

(4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által 

átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a 

veszélyhelyzetben a Társulási Tanács elnöke hozza meg. A döntéshozatalok előtt azonban 

minden esetben kikérte a tagönkormányzatok véleményét. 

 

A járás jegyzőivel elsősorban telefonon, e-mailben szükség szerint folytak az egyeztetések, a 

Jegyzői Kollégium a Társulás költségvetésének megtárgyalásakor ült össze. 

 

2020. évében 13 döntést a Társulási Tanács, 11 döntést az elnök hozott meg. A  határozatok 

többsége a Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (maximális 

csoportlétszám, nyári zárva tartás meghatározása, beszámolók elfogadása, magasabb vezetői 

megbízás, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások működtetése 

(személyes gondoskodást nyújtó ellátások, térítési díjak meghatározása), illetve egyéb 

kötelezettségek (pl: belső ellenőrzési terv összeállítása, élelmezési nyersanyagnormák 

elfogadása, költségvetési beszámolók, költségvetés és költségvetési koncepció megvitatása, 

zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat. 

 

A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 

➢ Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

• Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

• Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

• Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

➢ Városi Gondozási Központ 

➢ Család- és Gyermekjóléti Központ 

 



 

A Társulás 2020. évi költségvetését 650.481.750,- forinttal terveztük meg. 2020. évben a 

térségi feladatellátással 20.862.000,- Ft-tal több normatív állami támogatás érkezett a 

térségbe, mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában 

látnák el a települések. (Társult formájú állami támogatás többletben a házi segítségnyújtás 

esetében részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó összeg 

130%-a, azaz 330 000,- Ft/fő helyett  429 000,- Ft/fő. A család- és gyermekjóléti szolgálat 

esetében pedig az ellátott körjegyzőségeket illetően 15.120 eFt-al magasabb a támogatás.) Az 

intézmények finanszírozása 2020. évben folyamatosan biztosított volt. 

 

A Társulás által fenntartott intézmények térségi szintű szolgáltatásait a tagönkormányzatok 

2020. évben is lakosságszám arányában finanszírozták. A tagönkormányzati éves 

hozzájárulások fizetési határidejét a következőképpen határozta meg a Társulási Tanács: 

50%-ot március 31-ig, 50%-ot szeptember 30-ig kell befizetni a Társulás költségvetésébe. A 

2020. évi hozzájárulásokat többszöri felszólítást követően 3 tagönkormányzat nem fizette be 

év végéig, a kintlevőség az év utolsó napján is még 6.273.214,- Ft volt. 

 

A Társulás keretei között biztosított szolgáltatások kistérségi (vagy járási) működési 

területtel bírnak: 

- támogató szolgálat,  

- közösségi pszichiátriai alapellátás, 

- a házi segítségnyújtás (kivéve: Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu),  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- a családsegítés, 

- a gyermekjóléti szolgáltatás, 

- belső ellenőrzés, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. 

 

A támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás már 2016. januártól normatív 

finanszírozási rendszerben történik. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 

2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a 

Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a Társulással megkötött feladat-

ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot, évenkénti finanszírozással. 2021. évre 

vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes igénybekérést kért, 2021. évre szóló megállapodás 

tervezet ezek alapján egyeztetés alatt áll, a támogatás összege pedig az előző évekhez hasonló 

lesz. 

 

A Társulás településein az elmúlt években ezek a szolgáltatások jelentős mértékben 

hozzájárultak a településeken élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségük 

megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma 

rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló 

szociális ellátórendszer! A jelenleg a vidéki Magyarországon elérhető szociális ellátások 



szinte minden eleme hozzáférhető ma a térségben. A térség legkisebb falujában is megvan 

mindazon szociális szolgáltatás, ami a térség központjában. Mindez nem lehetne így, ha nem 

lenne térségi összefogás, ha a szociális ellátórendszerét minden település önállóan akarná 

felépíteni és működtetni. Viszont van ennek további folyománya is: ezek az ellátások csak 

egymásra épülve, egymás mellett működve hatékonyak, egyfajta szolgáltatási „csomagként”.  

A szolgáltatások ma a legkorszerűbbek, és nagy segítséget jelentenek a rászorulóknak. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközparkja az INTERREG Szlovénia-Magyarország 

együttműködési program keretében elnyert pályázatból éppen megújul: a régi készülékeket új, 

kétirányú kommunikációra is alkalmas karórákra cseréli az intézmény, melyek már követni is 

tudják az ellátott egészségi állapotát. A rendszer nagyon sok alkalommal mentett már életet, 

az új eszközökkel pedig még inkább alkalmas lesz erre a szolgáltatás. Az intézmény 

gépjárműparkja is az elmúlt években teljesen megújult, nemcsak a támogató szolgálat 

akadálymentesített kisbuszát cseréltük, de a kistérségi településeken használt gépjárműveket 

is. (Ezen fejlesztések zömében pályázatból vagy az intézményre hagyományozott örökségből 

valósultak meg.) A támogató szolgálat kisbuszának kapacitása nem tudja kielégíteni a 

szállítási igényeket, ezért egy új kisbuszt szeretnénk beszerezni. A tavalyi évben is 

nyújtottunk be pályázatot speciálisan erre a szolgáltatás ellátásra biztosított kisbusz 

beszerzésére, de forráshiány miatt elutasították kérelmünket. Mivel idén is növekedett a 

várólista a szállításra, ezért megpróbáljuk újra beadni a pályázatunkat és bízunk a pozitív 

elbírálásban. 

  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról a tagönkormányzatok a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 

gondoskodnak: a polgármesterek hozzájárulásukat adták a 2021. 01. 01. napjától esedékes 

díjkompenzáció biztosításához azzal, hogy a díjkompenzációt a Társulás területén közvetlenül 

az érintett tagönkormányzat biztosítják majd. 

 

A Társulási Tanács üléseinek anyagai (előterjesztések, határozatok) az önkormányzati hivatal 

weboldalán elérhetők:  

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-

tersege-onkormanyzati-tarsulas.html 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsában a 2020. évben folytatott tevékenységről a jelen tájékoztatót 

fogadja el. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   a közlésért đHuszár Gábor polgármester 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas.html


Szentgotthárd, 2021. január 28. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester/elnök 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Maradvány korrekció 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban : Áhsz -  és a Beruházás 

Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az 

elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról az 

Áhsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az 

irányítószervet, a képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.  

 

Az államháztartás valamennyi szintjén 2014. január 1-jétől bevezetésre került az 

eredményszemléletű számviteli rendszer. Az új számviteli rend gyakorlati alkalmazása 

kezdetben nehézségekbe ütközött, és a rendszer indulásának nehézkessége miatt  fordult elő 

helytelen könyvelés. Az emiatt akkoriban keletkezett probléma kezelésére az Áhsz-t 

kiegészítették egy átmeneti rendelkezéssel, így lehetőség van az államháztartás mindkét 

alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok 

figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, és  a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére. Az  átmeneti szabály keretén belül 

az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019.évi maradvány 2020.évi igénybevétele 

számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen 

minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív 

összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel, amelynek összegét az Áhsz. 17. 

melléklet 4. pont új d) alpontja szerint kell levezetni a 2020.évi 12. havi időközi költségvetési 

jelentés részeként a KGR-K11 rendszerben publikált technikai űrlap szerint. Ezek alapján 

tehát a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány 

kerül elszámolásra. Az elvégzett korrekció összegét az Áhsz. 10. mellékletének vonatkozó 

módosítása alapján az éves költségvetési beszámoló 17/a űrlap 86. során tájékoztató adatként 

is be kell mutatni.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata könyvviteli nyilvántartásában is szerepel maradvány 

eltérés, mely részben helytelen könyvelésből adódik. A 2019.évre számított helyes 

pénzmaradvány 1.174.685.739 Ft, a korrekcióval érintett összeg 8.853.053 Ft. Így a 

2019.évi zárszámadással jóváhagyott pénzmaradvány összege (1.183.538.792 Ft) a 

korrekcióval (8.853.053 Ft) csökken. Ehhez az Előterjesztés melléklete szerinti 

jegyzőkönyvet kell elkészíteni és azt elfogadni. 

 

Határozati javaslat 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 



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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárd Város Önkormányzatának maradvány 

korrekciójáról készített jegyzőkönyvet megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. január 29. 

 

 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

  



 

Jegyzőkönyv 

Készült: 2021. január 28-án a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban 

Tárgy: 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. szám alatti Szentgotthárd Város  

Önkormányzat  (PIR 733722 ) maradvány korrekciója 

Jelen vannak:   Dr Dancsecs Zsolt  jegyző 

  Kovács Ágnes   pénzügyi vezető 

Képviselő-testület részéről:   Huszár Gábor  polgármester 

 

 Jegyzőkönyvi készítés törvényi felhatalmazása:   

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban : Áhsz -  és a Beruházás 

Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az 

elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról az 

Áhsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az 

irányítószervet, a képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.  

 

Megállapítás:  

Megállapítjuk, hogy az  Áhsz.  17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált 

maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a 

zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 

8.853.053,- Ft azaz mínusz nyolcmillió – nyolcszázötvenháromezer - ötvenhárom forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 1.174.685.739,- Ft, mely megegyezik 

a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált 

maradvány összegével. 

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. 

melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 

34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában. 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi 

költségvetési jelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap.  

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

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg  a polgármester gyakorolja, aki jelen 

esetben dönt ezen maradvány jóváhagyásáról.  

            

                                                               K.m.f. 

 

 

Dr Dancsecs Zsolt            Huszár Gábor                                              Kovács Ágnes 

          jegyző                polgármester                                              pénzügyi vezető 

 

  

 



Tárgy: Tamásiné Sábli Zsuzsanna terület belterületbe vonási 

kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A kérelem: 

Tamásiné Sábli Zsuzsanna 9970 Szentgotthárd Zsidahegy 2. szám alatti  lakos,  a 

Szentgotthárd Zsidahegy városrészen elhelyezkedő 0104/125, 0104/127 és 0104/128 hrsz-ú 

földrészletek  belterületbe vonására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri  - 

a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével együtt - az Önkormányzattól. 

(kérelem: 1.sz. melléklet) 

 

A telkek:  (2.sz.melléklet) 

• 0104/125  hrsz-ú telek: szántó megnevezésű, területe: 1656 nm 

• 0104/127  hrsz-ú telek: fásított terület megnevezésű, területe: 2461 nm  

• 0104/128  hrsz-ú telek: fásított terület megnevezésű, területe: 1148 nm  

 

Kérelmező nyilatkozott továbbá, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek 

megfizetését vállalja. 

 

 

A kérelem teljesítése:  

A hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv a telkek 

belterületbe vonását lehetővé teszi.  A telkek tervezett területfelhasználása: beépítésre szánt 

terület – falusias lakóterület – Lf-Sz jelű építési övezet.(2.sz. melléklet)  

 

A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény 

(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre  

vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezérése a 

Földhivatal folytatja el. 

 

A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az 

érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó 

képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, 

mely szerint a belterületbe vonandó telek településszerkezeti tervben meghatározott célú 

hasznosítására 4 éven belül ténylegesen sor kerül. 

 

A Törvény 10/A. §(1) b) pontja szerint belterületbe vonás esetén, a termőföld más célú 

hasznosítása megkezdésének minősül a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetése.  

 



A kérelmezetteknek megfelelően a belterületbe vonási engedély jogerőre emelkedése, a 

földvédelmi járulék megfizetése után azonnal sor kerül a fekvéshatár változás ingatlan-

nyilvántartási átvezetésére, mellyel a fentiek értelmében a más célú hasznosítás megkezdésére  

megtörténik.   A területen építési telkek alakulnak ki.  

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A hatályos rendezési terv a kérelmezett belterületbe vonást lehetővé teszi, amennyiben 

a belterületbe vonás megtörténik, az a tervezettek megvalósulását eredményezi.    

 

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

feltételek?  

A személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet a Kérelmező 

biztosítja.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Önkormányzatot hátrány éri.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a 

szentgotthárdi  

0104/125  hrsz-ú szántó megnevezésű 

0104/127  hrsz-ú fásított terület megnevezésű  

0104/128  hrsz-ú fásított terület megnevezésű  

telek belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 



0104/125 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – falusias lakóterület – Lf-Sz jelű 

építési övezet 

0104/127 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – falusias lakóterület – Lf-Sz jelű 

építési övezet 

0104/128 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – falusias lakóterület – Lf-Sz jelű 

építési övezet 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

 tulajdonosának kérelme alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi  0104/125,   

            0104/127 és 0104/128 hrsz-ú  telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezővel megállapodást 

 kell kötni melyben a Kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az 

 eljárás  kapcsán felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizetik Szentgotthárd 

 Város  Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes 

 letétbe  helyezése után indítja meg az eljárásokat. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

Szentgotthárd, 2021. január 18. 

 

          
         Doncsecz András 

              városüzemeltetési vezető 

                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.sz. melléklet  

 
 

[Ragadja meg az 

olvasó figyelmét egy 

érdekes idézettel a 

dokumentumból, vagy 

használja ezt a 

területet egy lényeges 

pont kiemelésére. A 

szövegdobozt húzással 

bárhová helyezheti az 

oldalon.] 



 

 

 
 



 

 

 

 

2.sz.melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Sztg. 014/43 hrsz ing. rész értékesítés Papp Bálint és Kocsis 

Petra kérelme     

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Papp Bálint és Kocsis Petra, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. épület 6. sz. alatti lakosok 

az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordultak a T. képviselő-testülethez, melyben a 

Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. szám alatti társasházak mögötti 014/43 hrsz-ú, 1858 m2 

területű, szántó művelési ágú ingatlanból (térkép 2.sz. melléklet) szeretnék megvásárolni 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 10/32 tulajdoni illetőségéből 4/32  részarányt. 

  Nevezetesen: a szántóként nyilvántartott ingatlan kül- és belterület határán fekszik, vele 

szomszédos a Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. szám alatti társasház. Eredetileg, a társasház 

építésekor az építtető és valamennyi lakástulajdonos úgy egyeztek meg, hogy ezen az 

ingatlanon később garázsok épülnek a társasházban lakók részére. Erre tekintettel született az 

a megoldás, hogy a külterületi szántóingatlanban minden lakáshoz tartozzon 2/32 tulajdoni 

illetőség, így egy-egy lakástulajdon 2/32 tulajdoni illetőséget jelent – amennyiben a 

társasházban lakástulajdont szerző erre igényt tart.  

Mivel a társasházban Szentgotthárd Város Önkormányzata korábban hat lakással 

rendelkezett, ezért kapott 12/32 tulajdonrészt.  Kezdetben minden lakástulajdonosnak volt 

lakásonként 2/32 része, így a terület osztatlan közös tulajdonban van.  

Ma a 014/43 hrsz-ú szántó egy része kb. ¼-e betonos a többi füves terület. A házban lévő 

tulajdonosok, lakók szokták kaszálni, vagy a társasház megbíz valakit. Az éves társasházi 

közgyűléseken ez visszatérő téma, hogy mi legyen a területtel. Eddig még a tulajdonosok 

továbbra is kaszálják felváltva, de van aki kiskertet szeretne, van aki játszóeszközöket 

helyezne el, van aki garázsokat építene, s van aki eladná.... Néhány mobilgarázs már épült a 

betonos területen. 

 

Azóta lakások értékesítésével jelenleg 6/32 tulajdoni aránnyal kellene rendelkeznünk a 3 db 

lakásunk után, de jelenleg 10/32 részarányunk van, ami abból adódik, hogy 2016-ban 

Devecseri Krisztina 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35./A. fszt. 3. sz. lakástulajdonos részére 

történő 2/32 értékesítéskor az Önkormányzat élt az elővételi jogával egy másik 

tulajdonostárssal szemben, valamint Papp Bálint és Kocsis Petra részére történő lakás 

értékesítésekor az Önkormányzat nem értékesítette a lakáshoz „tartozó” 2/32-ed részt. (2016-

óta egy tulajdonostárs elővételi jog igényének érvényesítése végett felborult a korábbi  

automatikus eladási rend, azóta már van olyan tulajdonos is aki eladta lakását, de  maradt 

tulajdonos a 014/43 hrsz-ú ingatlanban.) 

Most Papp Bálint és Kocsis Petra 4/32 tul. részarányt kíván megvásárolni, ami a lakásuk után 

járó 2/32-ed és a 2016-ban pluszban megjelenő, elővásárlási jogunk alapján megszerzett 

2/32-ed értékesítését jelenti. Amennyiben most 4/32 részt adunk el, akkor az Önkormányzat 

annyi tulajdonnal rendelkezik, mint ahány lakása van.  

2021.01.29-n telefonon történt egyeztetést követően Devecseri Krisztina tájékoztatott arról, 

hogy az őt „illető” tulajdoni hányadot nem kívánja megvásárolni. 

 

Erre tekintettel vagyonrendeletünknek a külterületi termőföldek értékesítését szabályozó 

előírásai alapján az Önkormányzati részarányból ha 4/32 tulajdoni hányadot értékesítünk, a 

vagyonrendeletben meghatározott külterületi ingatlanok értékesítésére vonatkozó képlet 

alapján a 4/32 tulajdoni hányad 23.010.-Ft-ba kerülne, a könyv szerinti bruttó érték alapján a 

4/32 tulajdoni hányad 131.390.-Ft, (ha csak a lakás utáni szokásos tul. részt, 2/32-t 



értékesítünk akkor ez 65.695.-Ft) vagyis rendeletünk szerint ezen értéken alul értékesíteni 

nem lehet önkormányzati vagyont.  
 

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  

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

megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

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

értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

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

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

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

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

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

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

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

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

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

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

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

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) - (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. 

(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 25 

millió forint vételár alatt a helyben szokásos módon kell meghirdetni az ingatlant, s mivel a 

terület értéke 5.000.000.alatt van, így a Magyar Államot képviselő szervezetnek nem kell 

nyilatkoznia ugyan, de a földforgalmi törvény alapján a termőföld értékesítési szabályok 

vonatkoznak, s a magyar államnak elővásárlási joga van. 

Eldöntendő, hogy 2/32-ed, vagy 4/32-es tul. részt értékesítünk és ennek megfelelően kell a 

vételárat is megállapítani. (4/32 tulajdoni hányad 131.390.-Ft, (ha csak a lakás utáni tul. részt, 

2/32-t értékesítünk akkor ez 65.695.-Ft) 

 

Határozati javaslat 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a a 014/43 hrsz-ú, 1858 m2 területű, szántó 

művelési ágú külterületi ingatlanban lévő 10/32 tulajdoni részarányából ………/32 részt 

felajánlja megvételre Papp Bálint és  Kocsis Petra, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. 

épület 6. sz.  alatti lakos részére ………………...-Ft vételáron.  



Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata.  

A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül kell 

megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú 

bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 

jognyilatkozat nem érkezett. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2021. 01. 29. 

                                                                                           
  

 Doncsecz András 

                         városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



1. sz. melléklet: 

 

[Ragadja meg az olvasó figyelmét egy érdekes 

idézettel a dokumentumból, vagy használja 

ezt a területet egy lényeges pont kiemelésére. 

A szövegdobozt húzással bárhová helyezheti 

az oldalon.] 



2.sz. melléklet: 

 

 



Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 3331, 3385, 3333 hrsz.     
 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van: 

a szentgotthárdi 3331 hrsz-ú, 836 m2
 területű,  

a szentgotthárdi 3385 hrsz-ú 2895 m2 területű  

24/72 arányú tulajdonában a szentgotthárdi 3333 hrsz-ú 633 m2 területű, beépítetlen terület 

megnevezésű belterületi ingatlanok. (térkép 2. sz. melléklet) Az ingatlanok a Szentgotthárd – 

Farkasfa városrészen találhatók a Fővég utcától északra. 

Dr. Kenéz Zsolt 9970 Szentgotthárd, Fővég u. 32. sz. alatti lakos a 3. sz. mellékletben található vételi 

szándékkal fordult a T. Testület elé, melyben szeretné megvásárolni a fent körülírt ingatlanokat, ill. 

tulajdoni hányadokat.  

 

Értékesítés feltétele, lehetőségek  

 

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

 

A  belterületi ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni, és annak 

rendelkezésre állását követően dönthetünk az értékesítés feltételeiről. 

  

A vagyonrendeletünk értelmében  

15. § [Vagyon elidegenítése]  
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy megyei, 

vagy országos lapban történő hirdetéssel. 

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

versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.  

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

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

önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való közzététel – mely 

módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést  

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

b) az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

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

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

értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi 

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

meghatározott értéket nem haladja meg. 

 

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

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

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

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

épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

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

értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5 millió ft!!!) 



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 25 millió 

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

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

szervezettől nyilatkozatot nem kell kérni. 

 

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

„86. § (1) Mentes az adó alól: 

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

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

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

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

válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő 

tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a 

beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év; 

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

értékesítését; 

 

259.§ 

7. építési telek: az olyan 

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

közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel 

közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel 

vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített 

ingatlannak, 



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

terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. " 

 

Építésügyi állásfoglalás alapján a telkek nem minősülnek építési teleknek, ezért ÁFA nem 

terheli. 

 

 

 

A hivatal részéről javasoljuk az említett ingatlanok értékesítését. 

 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft-vel el is készíttettük (4-5-6. sz. melléklet), amely szerint az 

értékesítés alapjául szolgáló forgalmi érték:  

- 3331 hrsz-ú, 836 m2 (1/1 tul r.) területű ingatlan:  237.000.-Ft, (284.-Ft/m2) az értékbecslés 

költségét (24.500.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 261.500.-Ft.  

- 3385 hrsz-ú 2895 m2 (1/1 tul r.)  területű ingatlan:  995.880.-Ft, (344.-Ft/m2) az értékbecslés 

költségét (24.500.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 1.020.380.-Ft.  

- 3333 hrsz-ú 633 m2  területű ingatlanban lévő 24/72 tul. rész, 211 m2 vételára 66.255.-Ft (314.-

Ft/m2) az értékbecslés költségét (24.500.-Ft) a vételárban érvényesíteni kell, így az összesen: 90.755.-

Ft. 

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

T. Testületnek megfontolásra ajánlunk. 

 

Javasoljuk az ingatlanokat,  500-600.-Ft/m2 áron meghirdetni. 

 2020-ban Sztg- Máriaújfalu városrészen  600.-Ft/m2 áron adtunk el hasonló ingatlanokat, azok kb 

.100.-Ft/m2-rel voltak drágábbak az értékbecslésben a fenti ingatlanoktól.  

Ami alapján 500 és 600 Ft/m2-rel számolva: 

- 3331 hrsz-ú, 836 m2 területű ingatlan vételára:  418.000.-Ft,/501.600.-Ft   

- 3385 hrsz-ú 2895 m2 (1/1 tul r.)  területű ingatlan vételára: 1.447.500.-Ft/ 1.737.000.-Ft  

- 3333 hrsz-ú 633 m2  területű ingatlanban lévő 24/72 tul. rész, 211 m2 vételára: 105.500.-

Ft/126.600.-Ft 

 

Az ingatlan kataszterben az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke:  

3331 hrsz: 150.000.-Ft  

3385 hrsz: 521.000.-Ft 

3333 hrsz.: 38.000.-Ft 

 

 

Határozati javaslat 

    

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a 

szentgotthárdi 3331 hrsz-ú, 836 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, a szentgotthárdi 3385 

hrsz-ú 2895 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, és a szentgotthárdi 3333 hrsz-ú 633 m2  

területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban lévő 24/72 tulajdoni részarányát Szentgotthárd 



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

bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Irányár:  

Szentgotthárd 3331 hrsz-ú, 836 m2 területű ingatlan …………………..-Ft, mely Áfa mentes.  

Szentgotthárd, 3385 hrsz-ú 2895 m2 területű ingatlan …………………..-Ft, mely Áfa mentes. 

Szentgotthárd, 3333 hrsz-ú 633 m2  területű ingatlan 24/72 tul. rész, (211 m2): ………………Ft, 

mely Áfa mentes. 

Az ingatlanokra együttesen tehető vételi ajánlat.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2021.02.24.  

 A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

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

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követően haladéktalanul  

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

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2021. január 29.  

                
                                                                                          Doncsecz András 
       városüzemeltetési vezető 

  Ellenjegyzem : 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

A szentgotthárdi 3331, 3385, 3333 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület ingatlanok értékesítésének 

feltételei: 

 

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

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

ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes 

ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében 

való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

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

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.  

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

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

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

értékelhető(k). 



2.sz. melléklet: 

 



3.sz. melléklet:  

[Ragadja meg az olvasó figyelmét 

egy érdekes idézettel a 

dokumentumból, vagy használja ezt 

a területet egy lényeges pont 

kiemelésére. A szövegdobozt 

húzással bárhová helyezheti az 

oldalon.] 



4.sz. melléklet: 

 



 



 



 





5.sz. melléklet: 

 



 



 



 





6.sz. melléklet: 

 



 



 



 



 

 

 

 



Tárgy: Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5., Ady E. u. 6. fszt. 1.  sz. és 

Széll K. tér 16. II/3. sz. alatti lakás bérbeadása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

I. 

A SZET Szentgotthárdi Kft tájékoztatása szerint a  

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5. sz. alatti, 1070/14/A/19 hrsz-ú,  55 m2 alapterületű, 2 

szobás összkomfortos lakás; 

a 9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz. alatti 64 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos 

lakás 2020.01.31-ig leadásra kerül, kiutalható; 

továbbá 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/3. sz. alatti, 1359/3/A/9 hrsz-ú, 28 m2 

alapterületű, 1 szobás  összkomfortos lakás is kiutalható, mivel a korábbi pályázó visszalépett 

a szerződés kötéstől. 

II. 

A 91/2019. sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott lakáskoncepció alapján a 

Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci alapon 

kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások esetén is 

mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. A lakások ebbe a kategóriába 

tartoznalk. 

 

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeit  

- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, 34.§ (5) bekezdése, 

- A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/D.§-a, 

- lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a 

szabályozza. 

 

Azok a jogszabályhelyek, amelyeket figyelembe kell venni: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (5) bekezdése: 

„(5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebből származó bevételei 

nyereséget is tartalmazzanak.  

34.§ (4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésben 

meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10. § és a 13. § (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület 

központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai 

megtérüljenek.  

 

10. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni  

a) az épület karbantartásáról;  

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;  

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.  



(2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő 

- az (1) bekezdésben nem említett - egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek 

megállapodása az irányadó.  

(3) A feleknek meg kell állapodniuk abban is, hogy a bérlő a bérbeadótól átvállalt 

kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékű lakbérmérséklésre tarthat igényt.  

 

13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek 

karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek 

viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a 

karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével 

kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.  

 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet: 

2. §. /2/ bekezdése szerint: A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra 

lehet bérbe adni. A bérleti szerződés a feltételek fennállása esetén újabb 5 évre 

meghosszabbítható. Pályáztatás során piaci alapon bérbe adott lakások esetén a bérleti 

szerződés a megkötését követő 6 hónapon belül – a bérlő kezdeményezésére – még közös 

megegyezéssel sem szűntethető meg. 

 

2/D §: Piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás:  

(1) Megüresedett, és nem szociális jelleggel és nem munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakásokat piaci viszonyok szerint lehet bérbe adni. 

(2) A Bizottság által piaci alapon megállapított bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a 

pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 

 (3) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 3 havi, pályázatában megadott bérleti díjnak 

megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is vállalnia kell a bérlőnek, melyet a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. 

 (4) A piaci alapon meghirdetett lakásra a pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A zárt 

boríték külső oldalára rá kell írni a pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és 

„Bizottsági ülésen bontandó” felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy 

az ajánlatot tevő a pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét 

forintösszegben, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését igazoló 

dokumentumot. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott bérleti díj nem éri el a pályázati 

kiírás szerinti összeget. A lezárt borítékot az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság ülésén 

bontják fel. A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen. A jelen bekezdésben írt 

formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

(5) A piaci alapon meghirdetett lakásra a beérkezett pályázatok közül nyertesnek a 

legmagasabb lakbért vállaló pályázót kell kihirdetni, részére kell a lakást kiutalni. 

(6) A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft 

bánatpénz fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára kell megfizetni. 

(7) A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára, 

és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 

bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze legkésőbb a 

meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

  



(8) Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

(9) Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot 

adó pályázóval is köthető bérleti szerződés. 

(10) A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra 

ismételten meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony fennállása 

idején a bérlői kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett 

bérleti díjtartozás, vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a 

fizetésre, továbbá a bérlő által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs a bérleti jogviszony 

lejártakor – előbérleti jog illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton 

ismét bérleti ajánlatot tett. Ebben az esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a 

legmagasabb ajánlatot adta, de a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, 

akkor a bérleti szerződést ismét vele kell megkötni. 

 

 

A lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 4 § (1) – (4) 

bekezdése:  

4. § (1) A bérleti díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az 1. melléklet szerinti 1. kategóriába azon lakások tartoznak, melyek 20 éven belül 

épültek, vagy azok teljes vagy részleges felújítása 20 éven belül történt. 

(3) A (2) bekezdés szerinti teljes felújítás alatt az alábbiak teljesülése értendő: 

a) fűtés korszerűsítés, vagy új tüzelőberendezés beépítése, 

b) nyílászárók cseréje, 

c) közművezetékek cseréje (víz, szennyvíz, villany), 

d) burkolatok cseréje és 

e) szaniterek cseréje. 

(4) Részleges felújításnak számít a (3) bekezdés a)-e) pontjai közül legalább három 

teljesülése. Ez lehet egyidejűleg történt felújítás is és 20 éven belül több munkamenetben 

(különböző alkalmakkor), több részletben is.  

 

 

1. melléklet a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke (Ft/m2/hó) 

1. kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 380 760 1300 

komfortos 300 600 1100 

félkomfortos 200 400 700 

komfort nélküli 150 300 600 

szükséglakás 125 250 500 
          

2.kategória szociális költségelvű piaci 

összkomfortos 300 600 1100 

komfortos 250 500 900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindezek alapján:  

A 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5. sz. alatti, 1070/14/A/19 hrsz-ú,  55 m2 alapterületű, 2 

szobás összkomfortos lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére:  60.500.-Ft/hó, 

a 9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz. alatti 64 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos 

lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére:  57.600.-Ft/hó, 

a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/3. sz. alatti, 1359/3/A/9 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, 

1 szobás  összkomfortos  lakás a 2. kategóriába esik, piaci alapú lakbére:  30.800.-Ft/hó, 

 

Határozati javaslat 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5. 

sz. alatti, 1070/14/A/19 hrsz-ú,  55 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos lakást, a  9970 

Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz. alatti 64 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást és 

a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/3. sz. alatti, 1359/3/A/9 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, 

1 szobás  összkomfortos  lakás piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos módon 

meghirdeti. 

A minimum bérleti díj:  

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5. sz.  lakás esetében: 60.500.-Ft/hó 

9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. fszt. 1. sz. lakás esetében 57.600.-Ft/hó. 

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/3. sz. lakás esetében: 30.800.-Ft/hó 

A bérlet időtartama határozott, a szerződés megkötésétől számított 5 év.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. február 11. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követően 

haladéktalanul. 

A bérleti díj, a minimum bérleti díj, melytől a pályázó felfele eltérhet. A minimum bérleti 

díjat el nem érő pályázat érvénytelen. 

félkomfortos 100 200 450 

komfort nélküli 65 130 400 

szükséglakás 40 80 350 



 A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését 

is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes rezsiköltség a 

bérlőt terheli. A bérleti szerződés, a megkötést követő 6 hónapon belül – a bérlő 

kezdeményezésére – még közös megegyezéssel sem szüntethető meg. 

 A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A zárt boríték külső oldalára rá kell írni a 

pályázó nevét és címét, a megpályázott lakás címét és „Bizottsági ülésen bontandó” 

felirattal kell ellátni. A zárt borítékban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatot tevő a 

pályázati kiírás feltételeit vállalja és a megajánlott havi bérleti díjat konkrét, pontos 

forintösszegben kell megadni, továbbá a borítéknak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetését 

igazoló dokumentumot.  

A lezáratlan borítékban adott pályázat érvénytelen.  

A fent felsorolt formai előírásoknak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  

A beérkezett pályázatok biztosítékaként a pályázati határidő lejártáig 50.000.- Ft bánatpénz 

fizetendő, mely összeget az ingatlankezelő számlájára SZET Szentgotthárdi Kft. 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 8. számlasz.: 11747068-20021843 kell megfizetni. 

A bánatpénz az ajánlattevő bérleti szándéka komolyságának bizonyítására szolgál. A 

bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az ingatlankezelő számlájára, 

és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes ajánlattevő 

bánatpénze a bérleti díjba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze legkésőbb a 

meghirdetett lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül. 

A beérkezett érvényes pályázatok közül a legmagasabb lakbért vállaló pályázó részére kerül 

kiutalásra a lakás. 

Amennyiben a pályázat alapján nyertes bérleti szerződéskötésre jogosult ajánlattevő a 

szerződést önhibájából nem köti meg, vagy a nyertes ajánlattevő oldalán felmerülő okból a 

szerződés érvénytelen, vagy semmis, a befizetett bánatpénz visszafizetésére a befizető 

ajánlattevő nem tarthat igényt. 

Amennyiben a legjobb ajánlatot adó pályázóval nem történik szerződés kötés, úgy ezt 

követően a második, ennek visszalépése esetén a harmadik helyezett érvényes pályázatot adó 

pályázóval is köthető bérleti szerződés vagy a lakás újból megpályáztatható. 

A bérleti szerződés lejártakor – a határozott idő eltelte esetén – a bérbeadásra ismételten 

meghirdetett lakás addigi bérlőjét – amennyiben a bérleti jogviszony fennállása idején a bérlői 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette és egyetlen esetben sem kellett bérleti díjtartozás, 

vagy a bérbeadó felé fizetendő egyéb tartozás miatt felszólítani a fizetésre, továbbá a bérlő 

által fizetendő rezsiköltségekre tartozása nincs,  a bérleti jogviszony lejártakor – előbérleti jog 

illeti meg abban az esetben, ha a lakásra meghirdetett pályázaton ismét bérleti ajánlatot tett. 

Ebben az esetben, ha a lakásban lakó addigi bérlő bár nem a legmagasabb ajánlatot adta, de a 

pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjat elfogadja, akkor a bérleti szerződést ismét vele 

kell megkötni. 

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

határideje 2021.02.25-re módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezési határidejét követően haladéktalanul. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  



Felelős: Dr. Dancsecs Zasolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos, SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

Szentgotthárd, 2021. január 28. 

                                       
                                                                           Doncsecz András 

                                                                          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


