
 

 

1. Rendezési terv módosítása. 

2. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2021. évi szabályzata. 

3. Sportcsarnok befejezésének támogatása. 

4. A városi rendezvénykeret megemelése és kordonok beszerzése. 

5. Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8.     

6. Szentgotthárdi Téglaipari Kft. belterületbe vonási kérelme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. június 14-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás – állami 

főépítészi záróvélemény ismertetése  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Képviselő-testület 79/2019.számú, Ficzkó Péter kezdeményezése nyomán hozott, a 

Képviselő-testület 167/2019.számú, a Szentgotthárdi Téglaipari Kft. kezdeményezése nyomán 

hozott, a Polgármester Úr V/49/2020. számú, Domiter Evelin Lili kezdeményezése kapcsán 

hozott, a Képviselő-testület 55/2020. számú, Domiter László kezdeményezése nyomán hozott, 

továbbá Kiss Gábor városi főépítész  rajzi hibák javítására, hiányzó szabályozási elemek 

pótlására irányuló javaslati vonatkozásában hozott határozataival kezdeményezte a 

16/2016.(VI.30.) önkormányzati rendettel elfogadott helyi építési szabályzat módosítására 

irányuló eljárás megindítását.   

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet)] értelmében a módosítás 

egyszerűsített eljárással zajlott. 

 

A Rendelet 41 §-a szerint az egyszerűsített eljárás három szakaszra tagozódik (elmarad az 

előzetes tájékoztatási szakasz): 

                                       a) véleményezési 

                                       b) végső szakmai véleményezési 

                   c) elfogadási és hatálybeléptetési  

 

Ezen eljárás kapcsán az elfogadási és hatályba léptetési szakaszhoz érkeztünk, amikor is az 

eljárásban közreműködő szakhatóságok előírásait, a partnerségi egyeztetés során felmerült 

észrevételeket és az állami főépítész által megfogalmazottakat a rendelet-tervezeten átvezetve 

összeállt a végső szakmai véleményezési anyag, melyet Csermelyi Andrea állami főépítész  

részére megküldtünk. 

Főépítész asszony végső szakmai véleményét a  VA/ÁFI/175-5/2021. számú levelével kiadta, 

-1. számú melléklet-  mely szerint a településrendezési eszköz Képviselő-testület elé 

terjesztéséhez hozzájárul, annak elfogadását javasolja, a véleményében leírt javítások elvégzése 

után. 

 

A kért javításokat tartalmazó rendelet tervezet az előterjesztés 2.számú melléklete. A rendelet 

tervezethez tartozó szabályozási tervlapok megtekinthetők: 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Rv115_Sztg.zip  

 

Kérem Polgármester urat, hogy a fentiek figyelembe-vételével döntését hozza meg. 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Rv115_Sztg.zip


  A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: egy helyi építési szabályzat  mindenkit érint – de különösen azokat, akik ebben 

az esetben kezdeményezték a szabályozás módosítását. A jelenlegi szabályok szerint egy 

rendeletmódosítás nagyon sok előzetes egyeztetést feltételez melyeken a város polgárasi is részt 

vehettek.  

Gazdasági, költségvetési hatás: közvetlen hatása nincs.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: azok a változtatások amelyeket a rendelet is tartalmaz 

nem történnek meg – ezek nyomán az előkészítés során elvégzett munkára sem lewtt volna 

szükség.   

Szentgotthárd, 2021. 05. 28.   

 

        Dr Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 

 

 

 

  



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (… …) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ 

(1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint  

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

szervek véleményének kikérésével Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármestere a 

következőket rendeli el 

A véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek:  

Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda  

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály,  

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,  

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,  

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Népegészségügyi és Járványügyi 

Osztály,  

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály,  

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,  

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.,  

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Erdészeti Osztály,  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,  



Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi és 

Határrendészeti Osztály,  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály és a   

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: HÉSZ R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„3.§ 

(1) A telekcsoport újraosztásával létrejövő lakóterületi és vegyes területfelhasználású 

telektömbökben egy telektömbön belül a telkek közül a legnagyobb és a legkisebb 

telekszélességű telkek szélességének arány nem lehet több 1,5-nél, kivéve amennyiben az 

érintett területre az önkormányzat által jóváhagyott telepítési tanulmányt és beépítési terv 

készült.” 

(2) A HÉSZ R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17.§ 

Szentgotthárd város igazgatási területén, ahol a szabályozási terv új útlejegyzést keletkeztető 

szabályozási vonalat jelöl, ott a közterület felőli kerítést az új szabályozási vonalon vagy azon 

belül lehet elhelyezni.” 

(3) A HÉSZ R. 20.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20.§ 

(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési 

övezeteit az 2.,19.,20.,21., melléklet tartalmazza.” 

(4) A HÉSZ R. 21.§  (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21.§ 

(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek 

építési övezeteit a 4., 22. melléklet tartalmazza.” 

 

(5) A HÉSZ R. 36.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„36.§ 

(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírások: 

a) a telek minimális szélessége: 40,0 m 

b) az előkert legkisebb mérete: 14,0 m 

c) az oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m 

d) az hátsókert legkisebb mérete: 10,0 m 

e) az övezetben épületet és építményt elhelyezni szabadon állóan, legfeljebb 6,0 

m építménymagassággal lehet; 

f) a hátsókertben építmény nem helyezhető el; 

g) hiányosan közművesített terület is beépíthető, amennyiben legalább 6,0 m 

széles úttal megközelíthető. 

(2) Az M0 jelű mezőgazdasági területeken: 

a) gyep művelési ág esetén épületet, építményt elhelyezni legfeljebb 3% 

megengedett beépíthetőséggel lehet; 

b) gyep művelési ág esetén gazdasági épület és állattartó telep csak 

gyepgazdálkodással összefüggően létesíthető; 

c) erdő, nádas, mocsár, fás terület művelési ágak esetén épület nem építhető; 

d) az övezetben épületet és építményt elhelyezni szabadon állóan, legfeljebb 6,0 

m építménymagassággal, legalább 6,0 m elő-,oldal, és hátsókert megtartásával 

lehet; 

e) a hátsókertben építmény nem helyezhető el; 

f) hiányosan közművesített terület is beépíthető, amennyiben legalább 6,0 m 

széles úttal megközelíthető.” 

2.§ 

(1) A HÉSZ R. a 2. melléklete szerinti „HÉSZ r. 18. melléklet a 3, 4, 5, 8 számú 

szabályozási tervlap szelvényekről,” a 3. melléklet szerinti „HÉSZ R. 19. melléklet a 

Lk12 kisvárosias építési övezetről”, a 4. melléklet szerinti „HÉSZ R. 20. melléklet a 

Lk13 kisvárosias építési övezetről”, a 5. melléklet szerinti „HÉSZ R. 21. melléklet a 

Lk14 kisvárosias építési övezetről”  és a 6. melléklet szerinti „HÉSZ R. 22. melléklet a 

Lke 03 újonnan kialakuló kertvárosias lakóterületekről” megnevezésű mellékletekkel  

egészül ki.  



(2) Az 1. melléklet szerinti 1, 2, 5.2, 6, 7. számú szabályozási tervlap szelvények a HÉSZ 

R. 17. melléklet 1, 2, 5.2, 6, 7. számú szelvényei helyébe lépnek. 

(3) A HÉSZ R. e rendelet.  

 

3. § 

(1) E rendelet 2021. július 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor 

folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 

 (2) Hatályát veszti a HÉSZ R. 8.§ (2) bekezdése valamint hatályukat vesztik a HÉSZ R. 17. 

melléklet 3, 4, 5, 8 számú szabályozási tervlap szelvényei. 

 

 

 

  Huszár Gábor     Dr. Dancsecs Zsolt 

  polgármester      jegyző 

 

Kihirdetési záradék: A rendelet 2021. …………………. -án/-én kihirdetésre került. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



1. melléklet 

 „HÉSZ R. 17. melléklet az  1, 2, 5.2, 6, 7. számú szabályozási tervlap szelvényeiről  



2. melléklet 

„HÉSZ R. 18. melléklet  a 3, 4, 5, 8 számú szabályozási tervlapokról   



3. melléklet 

„HÉSZ r. 19. melléklet a Lk12 kisvárosias építési övezetről 

  



4. melléklet 

„HÉSZ r. 20. melléklet a Lk13 kisvárosias építési övezetről 

 



5. melléklet 

„HÉSZ r. 21. melléklet a Lk14 kisvárosias építési övezetről 

 



6. melléklet 

„HÉSZ r. 22. melléklet a Lke 03 újonnan kialakuló kisvárosias lakóterületerkről 

 



 

 

 



INDOKLÁS 

 

A HÉSZ rendelet módosítását az Önkormányzat által megfogalmazott településpolitikai döntés 

indokolja, melyről korábban a képviselő-testület állást foglalt. 

A jelenleg beterjesztett módosítási javaslat ennek megfelelően készült. 

A módosítás révén az egyedi kérelmekkel érintett ingatlanok és szabályozási elemek 

tekintetében a megalapozó vizsgálatok alapján, az alátámasztó szakági munkarészekben 

kifejtett műszaki keretek között, a túlszabályozó előírások feloldásra, a telepítési 

hatástanulmánnyal és beépítési tervvel alátámasztott módosítások átdolgozásra kerültek, 

követve ezzel a lakásépítés korszerű igényeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.sz. melléklet 

 





 

 

 



2.sz. melléklet 

 

J Ó V Á H A G Y A N D Ó  M U N K A R É S Z  

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

MÓDOSÍTÁSA 

- rendkívüli vészhelyzet esetén alkalmazandó változat - 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (… …) önkormányzati rendelete  

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

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

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

évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva, valamint  meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

(1) A telekcsoport újraosztásával létrejövő lakóterületi és vegyes 

területfelhasználású telektömbökben egy telektömbön belül a telkek közül a 

legnagyobb és a legkisebb telekszélességű telkek szélességének arány nem 

lehet több 1,5-nél, kivéve amennyiben az érintett területre az önkormányzat 

által jóváhagyott telepítési tanulmányt és beépítési terv készült. 

(2) A HÉSZ R. 17.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

17.§ Szentgotthárd város igazgatási területén, ahol a szabályozási terv új 

útlejegyzést keletkeztető szabályozási vonalat jelöl, ott a közterület felőli 

kerítést az új szabályozási vonalon vagy azon belül lehet elhelyezni. 



(3) A HÉSZ R. 20.§. (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias 

lakóterületek építési övezeteit a 2. és a 2/A. melléklet tartalmazza. 

(4) A HÉSZ R. 21.§. (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias 

lakóterületek építési övezeteit a 4. és a 4/A. melléklet tartalmazza. 

(5) A HÉSZ R. 36.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírások: 

a) a telek minimális szélessége: 40,0 m 

b) az előkert legkisebb mérete: 14,0 m 

c) az oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m 

d) az hátsókert legkisebb mérete: 10,0 m 

e) az övezetben épületet és építményt elhelyezni szabadon állóan, 

legfeljebb 6,0 m építménymagassággal lehet; 

f) a hátsókertben építmény nem helyezhető el; 

g) hiányosan közművesített terület is beépíthető, amennyiben legalább 

8,0 m széles úttal megközelíthető. 

(2) Az M0 jelű mezőgazdasági területeken: 

a) gyep művelési ág esetén épületet, építményt elhelyezni legfeljebb 3% 

megengedett beépíthetőséggel lehet; 

b) gyep művelési ág esetén gazdasági épület és állattartó telep csak 

gyepgazdálkodással összefüggően létesíthető; 

c) erdő, nádas, mocsár, fás terület művelési ágak esetén épület nem 

építhető; 

d) az övezetben épületet és építményt elhelyezni szabadon állóan, 

legfeljebb 6,0 m építménymagassággal, legalább 6,0 m elő-,oldal, 

és hátsókert megtartásával lehet; 

e) a hátsókertben építmény nem helyezhető el; 

f) hiányosan közművesített terület is beépíthető, amennyiben legalább 

8,0 m széles úttal megközelíthető. 

(6) Az e rendelet 1. melléklete szerinti 1, 2, 5.2, 6, 7. számú szabályozási tervlap 

szelvények a HÉSZ R. 17. melléklet 1, 2, 5.2, 6, 7. számú szelvényei helyébe lépnek. 

(7) A HÉSZ R. e rendelet 2. melléklete szerinti 18. melléklettel egészül ki mely 3, 4, 5, 8 

számú szabályozási tervlap szelvényeket tartalmazza. 

(8) A HÉSZ R. e rendelet 3. szerinti 2/A. melléklettel egészül ki, mely az Lk-12, Lk-13 és 

Lk-14 jelű építési övezetek részletes előírásait tartalmazza. 

(9) A HÉSZ R. e rendelet 4. szerinti 4/A. melléklettel egészül ki, mely az Lke-O3 jelű 

építési övezet részletes előírásait tartalmazza. 

2. § 

(1) E rendelet 2021. …….. napján lép hatályba. (elfogadás napjától számított 15. napon) 

(2) Hatályát veszti a HÉSZ R. 8.§ (2) bekezdése. 



(3) Hatályát vesztik a HÉSZ R. 17. melléklete 3, 4, 5, 8 számú szabályozási tervlap 

szelvényei. 

(4) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokra is 

alkalmazni kell. 

 

 

  Huszár Gábor     Dr. Doncsecs Zsolt 

  polgármester      jegyző 

 

Kihirdetési záradék: A rendelet 2021. …………………. -án/-én kihirdetésre került. 

 

 

 Dr. Doncsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. melléklet a …./2021. (. …) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a …./2021. (. …) önkormányzati rendelethez 

3. melléklet a …./2021. (. …) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a …./2021. (. …) önkormányzati rendelethez 

1. függelék a …./2021. (. …) önkormányzati rendelethez 

 

 

INDOKLÁS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2021.(.....) önkormányzati rendelet tervezete 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A HÉSZ rendelet módosítását az Önkormányzat által megfogalmazott településpolitikai 

döntés indokolja, melyről korábban a képviselő-testület állást foglalt. 

A jelenleg beterjesztett módosítási javaslat ennek megfelelően készült. 

A módosítás révén az egyedi kérelmekkel érintett ingatlanok és szabályozási elemek 

tekintetében a megalapozó vizsgálatok alapján, az alátámasztó szakági munkarészekben 

kifejtett műszaki keretek között, a túlszabályozó előírások feloldásra, a telepítési 

hatástanulmánnyal és beépítési tervvel alátámasztott módosítások átdolgozásra kerültek, 

követve ezzel a lakásépítés korszerű igényeit. 

 

 

 

 

 



Tárgy: Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2021. évi 

szabályzata 

 
ELŐTERJESZTÉS 

2021. június 11.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben „Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató alap” néven pénzügyi keretet különít el a 

költségvetésében. A 2020 tavaszán kibontakozó járványhelyzet miatt a tavalyi alap és annak 

szabályzata is az adott körülményekhez igazodott, s mivel a koronavírus-járványhoz 

kapcsolódó korlátozások az előterjesztés készítésekor is érvényben vannak, az idei szabályzatot 

is a helyzethez alkalmazkodva kell elkészíteni és elfogadni. 

Az idei évben is rendelkezésre áll a 6.100.000,- Ft-os keret, amelynek egy részéhez a 

2.450.000,- Ft-os városrészi kerethez már készítettünk szabályzatot áprilisban. Abból a keretből 

a legtöbb városrész már igényelt támogatást, a fennmaradó összegről a mostani, az egész alapot 

magában foglaló szabályzatban is rendelkezünk.  

 

Az alap idén is négy keretből áll:  

▪ Városrészi keret (2.450.000,- Ft) 

▪ Civil keret (2.150.000,- Ft) 

▪ Magyarországi Szlovének Szövetségének kerete (1.000.000,- Ft) 

▪ Szentgotthárdi Civil Fórum kerete (500.000,- Ft) 

 

A támogatási igényeket idén kétszer nyújthatják be a szervezetek, az első időszak a 2021. június 

1. és 2021. szeptember 30. közötti, erre 2021. június 20. 16.00 óráig érkezhetnek be a 

pályázatok, a második pedig a 2021. október 1. és 2021. december 31. közötti, amelyre a 

benyújtási határidő 2021. szeptember 10. 16.00 óra lesz.  

Annak érdekében, hogy a két időszakban arányosan megfelelő összeg álljon rendelkezésre, a 

2.150.000,- Ft-os keretet arányosan két részre osztjuk. Az első időszakban kiosztható összeg 

maximum 1.228.000,- Ft, a másodikban 922.000,- Ft.  

 

A Szabályzat szokás szerint tartalmazza, hogy kik, milyen feltételekkel és szükséges 

mellékletekkel és mire pályázhatnak.  

A járványhelyzetre a kedvező adatok mellett is fokozott figyelemmel kell lenni, a rendezvények 

szervezésekor, megvalósításakor mindig az aktuális szabályozások szerint kell eljárni.  

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A civil szervezetek és városrészek támogatása hosszú évek óta működik, számos program 

így valósulhat meg a városban.  

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

feltételek?  



Igen.  

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a megvalósítás során keletkezett számlák az 

Önkormányzathoz kerülnek, az Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van 

az adott összegek felhasználására, illetve a támogatásként nyújtott és átutalt összegekről 

tételesen el kell számolni. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

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

használják fel a támogatást – ezt hivatott kiküszöbölni az a hivatali / önkormányzati 

kontroll és a szerződéskötés. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A támogatás elmaradása esetén nem, vagy csak nehézségek árán valósulnak meg a tervezett 

tevékenységek. Mivel az előző években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati 

feladatok ellátásához is kapcsolni, így, ha a támogatások elmaradnak, ez valamilyen szinten 

az Önkormányzatot is kedvezőtlenül érintheti. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést és lebonyolítást végző civil referensnek 

vannak, majd az utalást, könyvelést végző hivatali dolgozónak. Mindez többlet erők 

bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) 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 elfogadja a 2021. évi Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, valamint a 

támogatásigénylő lapokat a 2. és 3. sz. melléklet szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. június 11.  

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 



1. számú melléklet 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2021. évi Civil Alap 

felosztásáról 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2. Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és 

osztja fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3. Támogatást kérhet elsősorban a 4. pontban meghatározottak szerint: 

a. az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye 

Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és eleget 

tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.  

b. a szentgotthárdi római katolikus, református és evangélikus egyházközösségek 

is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a civil szervezetek 

(kivétel a mérlegbeszámoló letétbe helyezése.  

c. Szentgotthárdon működő nemzetiségi (szlovén, német, roma) önkormányzatok 

d. városrészi önkormányzatok. 

 

4. Az alap az idei évben 4 keretből áll, amelyekre az alábbiak szerint lehet pályázni:  

4.1. Városrészi keret (2.450.000,-):1 

Az Alap egy részére a városrészi önkormányzatok, a városrészeken működő 

civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak maximum évi 

350.000,- Ft értékben  

a. a városrészen megvalósuló programokra 

b. a programok megvalósításához szükséges eszközökre 

 
1 A V/58/2021. sz. polgármesteri határozattal elfogadott szabályzat értelmében a keretből már 

igényelhettek támogatást a városrészi önkormányzatok, a keret jelenleg rendelkezésre álló 

összege: 609.500,- Ft, amelyből 350.000,- Ft-ot Rábakethely, 159.500,- Ft-ot Máriaújfalu, 

100.000,- Ft-ot Zsida-Zsidahegy használhat fel. 

 



c. a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi eszközök beszerzésére, 

fejlesztésére, beruházásokra, felújításra, a környezet megóvására, 

szépítésére, illetve a városrészen élők igényeinek megfelelő – kellőképpen 

alátámasztott – egyéb projektek kivitelezésére  

A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és kötelező mellékletei mögé a 

szervezet köteles a megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról 

részletes költségvetést csatolni.  

A városrészen megvalósuló programok, beszerzések kizárólag a 350.000,- Ft-os 

éves keretből finanszírozhatóak.  

4.2. Civil keret (2.150.000,-):2  

A Szabályzat 3. a. – c. pontjában jelzett szervezetek elsősorban a helyben 

megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, 

programok szervezésére, a programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök 

beszerzésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

4.2.1. Kulturális feladatok 

a. Idősek napi programok szervezése 

b. Hangversenyek, zenei programok szervezése 

c. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

d. Mikulás, adventi, karácsonyi stb. programok szervezése 

e. Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó stb.) 

f. Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi 

programjának szervezése, amely helyben valósul meg és nem zárt 

4.2.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a. Nyári táborok, kirándulások szervezése (gyermekeknek szóló, nem csak 

helyben megvalósuló) 

b. Egyéb oktatási feladatok szervezése 

4.2.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a. A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló 

egészségfejlesztő, egészségre nevelő programok szervezése (pl.: 

prevenciós előadások szervezése stb.) 

4.2.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a. Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet 

tagjait érintő ismeretterjesztő előadások szervezése 

4.2.5. Szabadidősport szervezése 

a. Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, 

sportesemények szervezése a szabadidő sport területén 

 

 

 
2 Az első felosztásnál (2021. június 29-i testületi ülésen) ebből kiosztható arányos összeg: 

1.228.000,- Ft annak érdekében, hogy a szeptemberi felosztáskor is megfelelő összeg álljon 

rendelkezésre.  



4.2.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

a. a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb 

értékeinek fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b. a város nevezetességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c. helytörténeti kutatások folytatására és eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

4.2.7. Környezetvédelem 

a. A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás.  

 

5. A programok, rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál különös figyelmet kell 

fordítani a járványügyi helyzet aktuális jogszabályainak előírásaira, ajánlásaira. A 

rendezvényeket a szükséges óvintézkedések betartásával lehet megtartani.  

 

6. Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 

Támogatásigénylő lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és 

határidőre a Hivatalba, a civil referenshez történő eljuttatásával.  

    

7. A szervezetnek a támogatásigénylő lapjához mellékelnie kell: 

a. írásos kérelmet a program / megvalósítandó cél részletes bemutatásával 

b. beszámolót a szervezet előző évi tevékenységéről 

c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

szóló nyilatkozatot 

d. közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 

 érintettségről 

e. a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

30. §-a értelmében az Országos Bírósági Hivatal részére megküldött 

mérlegbeszámoló feladását igazoló postai feladóvény másolatát, elektronikus 

úton benyújtott beszámoló esetében az erről szóló igazolást. 

A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak 

megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell igazolni.  

 

8. A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) 

véleményeztetni kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi 

előterjesztés kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. A 

Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. Amennyiben a 

Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  



 

9. Hiányosan beérkező pályázatok esetén a civil referens elektronikus úton hiánypótlást 

küld az adott civil szervezet részére. A hiánypótlás beérkezésének határidejét a civil 

referens úgy állapítja meg, hogy az teljesíthető legyen a döntéshozatalig. Amennyiben 

a megadott határidőig a szervezet nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, úgy az adott 

kérelmet a Bizottságok és a Testület nem veszi figyelembe a döntés során.  

 

10. A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről.  

 

11. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a civil szervezetek 

rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének vizsgálatára, továbbá 

előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős részét érintik.   

 

12. A benyújtott kérelmeket a Testület 2020. szeptember 16-i ülésén bírálja el. Az idei 

évben a korábbi, veszélyhelyzet alatti korlátozások okán egy benyújtási határidőt és egy 

megvalósítási időszakot jelöl ki a Testület.  

 

1. 

 

megvalósítási időszak:  

2021. június 1. – 2021. szeptember 30. 

 

Benyújtási határidő:  

2021. június 20. 16.00 óra 

2.  

 

megvalósítási időszak:  

2021. október 1. – 2021. december 31. 

 

Benyújtási határidő:  

2021. szeptember 10. 16.00 óra 

 

13. Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

14. Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén 

a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 

15. A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja.  

Az elszámolás menete:  

a. A támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően 

bizonylatokkal és írásos beszámolóval és a Hivatal által rendelkezésre bocsátott 

elszámoló lapon köteles igazolni.  



b. A számlák kizárólag záradékolva fogadhatók el, a benyújtott bizonylatokra 

maradéktalanul fel kell vezetni: „Elszámolva ….. sz. képviselő-testületi 

határozat alapján, a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

terhére”. 

c. Az egyes programelemekhez kapcsolódóan elszámolható:  

▪ a program megvalósításához szükséges eszköz (pl.: kézműves foglalkozás 

alapanyag) 

▪ meghívók, plakátok készítése, nyomtatása 

▪ étel és italfogyasztás – kizárólag abban az esetben, ha a vendéglátás 

nyilvános és nem csak az adott egyesület tagjait érinti! 

▪ élelmiszer – kizárólag abban az esetben, ha az csomagba kerül (pl.: Mikulás 

csomag, időseknek szánt csomag)! 

▪ utazási költség – kizárólag nyári táborok és hátrányos helyzetű gyermekek 

kirándulása esetében! 

▪ a programok megvalósításához kapcsolódó egyéb kifizetések (pl.: 

sátorbérlés, színpad, előadói díj stb.)  

▪ beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kifizetések.  

d. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első 

írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról akkor 

a támogatást köteles az Alapba visszafizetni.  

e. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, 

a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

16. Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a. amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b. amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c. amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d. amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség 

áll fenn, illetve, ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség 

közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e. amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

17. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az 

összeggel emelkedik a következő évi keret.  

 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a polgármester a ……/2021. számú határozatában 

fogadta el 2021. június …, hatályos 2021. december 31-ig, a V/58/2021. számú határozattal 

elfogadott Városrészi keret szabályzata hatályát veszti.  

 

Szentgotthárd, 2021. június          

            

                   Huszár Gábor 

                    polgármester 



 

2. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

 

Támogatásigénylő lap 
        a 2021. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból 

 

 

1.) A civil szervezet adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátás                            

□ Külkapcsolati feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

□ Felújítás    □ Egészségügyi feladat ellátása   

□ Építés, beruházás   □ Sportfeladat ellátás 

□ Eszközbeszerzés   □ Egyéb ………………………………………………………… 

   

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□  Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről  

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

□   Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

□ Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

□ Végzés bírósági bejegyzésről 

□ Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény 

 másolata / elektronikus igazolás 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 

 

- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  …………………………………… 

 

 



 

 

 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmek benyújtásának határideje 

2021. június 20. 16.00 óra. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, 

a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                               

 

3. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

 

Támogatásigénylő lap 
        a 2021. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból 

 

 

1.) A városrész adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátás                            

□ Külkapcsolati feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

□ Felújítás    □ Egészségügyi feladat ellátása   

□ Építés, beruházás   □ Sportfeladat ellátás 

□ Eszközbeszerzés   □ Egyéb ………………………………………………………… 

 

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 

 

- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmek benyújtásának határideje 

2021. június 20. 16.00 óra. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, 

a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló 

szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                              

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


Tárgy: Sportcsarnok befejezésének támogatása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub a melléklet szerinti kérelemmel keresett meg bennünket 

a befejezés előtt álló kézilabda csarnok miatt.  A beruházás, amit első sorban TAO-

támogatásból valósítanak meg hamarosan teljesen elkészül és használatba vehető lesz.  

A Vas Megyei Kézilabda Szövetség elnöke is megtekintette a létesítményt, és a helyszíni 

bejárása során balesetveszélyesnek ítélte meg a pálya melletti dobogót, melyet még az építkezés 

elindulásakor 2011-ben épített az akkori kivitelező cég, az akkor jóváhagyott tervek alapján. A 

bejárást követően kiadott állásfoglalás (1.sz. melléklet) értelmében a szakmai javaslat az, hogy 

a sportolók teljes biztonsága és a sérülések elkerülése érdekében a pálya melletti dobogót el 

kell bontani.  Előzetes árajánlatkérés alapján a dobogó elbontása bruttó 3 millió Ft-ba fog 

kerülni.  

Továbbá esztétikai szempontból rendkívül indokolt a korábbi beázások miatt a kétoldali 

nézőtéri folyosók és a hozzájuk kapcsolódó lépcsők speciális festékkel történő lefestése. A 

kivitelező takarítócég segítségét is igénybe vette a beázások okozta nagyon feltűnő foltok 

eltüntetésére, sajnos sikertelenül. Előzetes árajánlatkérés alapján a festés bruttó 1,5 millió Ft-

ba fog kerülni. 

A fentiekre tekintettel az Egyesület önkormányzatunkhoz fordult segítségért, mert más 

támogatási lehetőség nem áll rendelkezésére. (2.sz. melléklet). 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) 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 úgy dönt, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére bruttó 4.500.000,- Ft támogatást 

biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

A támogatás kizárólag a fent említett munkálatok kiegyenlítéséhez használható fel. A 

támogatáshoz támogatási szerződés megkötése szükséges. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

      Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

     

Szentgotthárd, 2021.06.10. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



Tárgy: A városi rendezvénykeret megemelése és kordonok beszerzése 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

I. A VÁROSI RENDEZVÉNYKERET MEGEMELÉSE 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött 

együttműködési megállapodás alapján évente 39.150.000,- Ft támogatást nyújt a 

megállapodásban foglalt programszervezési feladatok ellátására. A vírushelyzet és az ezzel járó 

általános rendezvénytilalom miatt 2020-ban jószerivel csak a személyi- és rezsi költségek 

merültek fel kiadásként az Egyesületnél, de azokat az Önkormányzat teljes egészében 

biztosította is 28.159.248,- Ft összegben.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében – az együttműködési 

megállapodásban vállaltakon túl - további 10 millió Ft rendezvénykeretet határozott meg, 

amelyből 9,5 millió forintot közvetlenül a Pannon Kapu Kulturális Egyesület fordíthat még a 

városi programok szervezésére.  

 

Az Egyesület kezdeményezte a keret megemelését. Ennek kapcsán a Polgármester és a 

bizottsági elnökök jelenlétében külön egyeztetés is zajlott, amelynek eredményeképpen 

további 8,5 millió Ft fogalmazódott meg támogatásként. Ezzel együtt tehát a különálló 

rendezvénykeret mindösszesen 18 M Ft-ra emelkedne az idei év hátralévő része 

tekintetében. 

 

II. KORDONOK BESZERZÉSE 

 

A városi rendezvények infrastrukturális oldala az elmúlt években jelentősen fejlődött, 

önkormányzati pályázatoknak köszönhetően – többek között - színpadfedést és mobil színpadot 

is be tudott szerezni a város, ezzel is csökkentve az ezek bérletével együtt járó mindenkori 

kiadásokat. Aktuálisan a kordonok beszerzése merült fel. A rendezvényeken a kordonok 

jelentősége egyre inkább felértékelődik. Most különösen nagy a jelentősége  az aktuális 

egészségügyi rendelkezések miatt, de a kordonok jelentik az előféltételét a szabadtéri 

rendezvények esetében a jegyköteles programok megszervezésének is. Mindezek  

infrastrukturális háttereként jön szóba a kordon amit amennyiben nem kell bérelni, akkor  ez 

tovább csökkenti a rendezvényekkel összefüggő kiadásokat is. 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által beszerzett árajánlatok szerint a helyi 

rendezvényekhez szükséges és elégséges 125 db, darabonként 200x100 cm méretű és 14 kg 

súlyú, tűzihorganyzott fém anyagú, egymáshoz rögzíthető (akasztható), ún. hágó kordon 

beszerzése bruttó 4.286.250,- Ft összeget jelentene. 

 



A kordonok beszerzése mellett a mindenkori bérleti kiadások megszűnése mellett további 

érvként hozható, hogy mivel saját (önkormányzati) tulajdonba kerülne, annak bérbeadásával 

bevételt is termelhet a városnak.  

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V. 21.) 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 városi rendezvénykeretet 18,5 millió Ft-ra emeli meg az önkormányzat 

költségvetésében azzal, hogy abból 18 M Ft felhasználására az önkormányzat külön 

megállapodást köt a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, 

- a rendezvények megtartásához szükséges hágó kordonok beszerzése az előterjesztésben 

foglaltak szerint (bruttó) 4.286.250,- Ft összeget biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László Önk-i és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2021. június 10. 

 

                  Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8     
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Dr. Bátonyi Richárd ügyvéd, a Magyar Állam nevében az 1. sz. mellékletben található levélben  

fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2. sz. mellékletben található az M8-as gyorsforgalmi 

út megépítésével kapcsolatos telekalakításhoz szükésges „Telekalakítással vegyes  kisajátítást 

helyettesítő térítémentes átruházási szerződés közérdekű célra” szóló dokumentumhoz kéri a 

Testület hozzájárulását.  

A képviselő testület 2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésén foglalkozott az ügy előzményével, 

akkor az alábbiakról írtunk: 

„Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett 

kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területnagyságú ingatlan  a 3. sz. mellékletben található 

kisajátítási vázrajz szerint megosztásra kerül. A kisajátítási vázrajz szerint létrejövő  

szentgotthárdi 0237/9 hrsz-ú, 1421 m2 területű ingatlan országos közúttá történő minősítést 

követően a Magyar Állam tulajdonába kerül térítésmentesen a  kérelemben is hivatkozott 

törvény alapján. Most a jelenlegi megállapodás alapján az önkormányzat felhatalmazza a 

használót (Magyar Állam nevében eljáró szervezetet NIF ZRT-t), hogy az ingatlanrészt 

használatba vegye, s a kivitelezéshez szükséges munkálatokat elvégezze, valamint az ügyvédi 

irodát felhatalmazza arra, hogy helyette és nevében a közlekedési hatóságnál a helyi közút 

országos közúttá történő átminősítése érdekében későbbiekben eljárjon stb. (Megállapodás 9. 

pontja). 

A tulajdonba adásról külön megállapodás fog készülni a feltételek teljesülésekor (megállapodás 

10. pontja) „ 

 

A Képvisleő-testület a  144/2019. számú határozata alapján hozzájárult az ingatlan ideiglenes 

használatáról szóló megállapodás alárásához. 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett 

kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területű ingatlanából az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 

kisajátítási vázrajz és terület kimutatás alapján létrejövő 0237/9 hrsz-ú, 1421 m2 területű 

ingatlanrészre az előterjesztés 2. sz. mellékletében található ingatlan ideiglenes használatáról 

szóló megállapodás megkötéséhez. 

Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.” 

 

A közúti közlekedésről szóló Tv. 32.§-a szerint:  

(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege - ideértve az út jelentőségét, forgalmi 

terhelését és a forgalom összetételét - megváltozik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerint, a 29. §, valamint a 46/A. § szerint hatáskörrel 

rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és magánút 

esetén a tulajdonos kérelmére dönt a vonatkozó elfogadott terület-, vagy településrendezési 

eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, 

a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, az állami vagy önkormányzati tulajdonú 

magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről. 

(3a) *  Ha az utak tulajdonosai a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (3b) és 

(3c) bekezdése alapján az utak tulajdonjogát egymás javára - helyi és országos közutak esetén 

- ingyenesen átruházzák, arról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv#lbj438id9f59


alkalmas megállapodást kötnek. Ha a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon 

megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat országos 

közúttá minősít vagy akként helyez forgalomba, az érintett ingatlan tulajdonosa és országos 

közút esetén a magyar állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút esetén a helyi 

önkormányzat a közút tulajdonjogának átruházására köteles - az ingatlan-nyilvántartáson való 

átvezetésére alkalmas - megállapodást kötni, és köteles azt átadni és átvenni. Az átruházásra 

ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor. 

 

Tehát a mostani szerződés a földhivatali átvezetéshez szükséges megállapodást tartalmazza, 

mely során az Önkormányzat tulajdonát képező  0237/2 hrsz-ú ingatlan megosztását követően 

létrejött 0237/9 hrsz-ú kivett kerékpárút kerülne állami tulajdonba közérdekű célra kötött 

térítésmentes tulajdonjog átruházása jogcímén. 

Amennyiben a megosztás nem valósulhat meg valamely oknál fogva, akkor 0237/2 hrsz-ú 

ingtalan osztatlan közös tulajdonná válik, melyben a magyar állam 1421/2923 tulajdoni 

részaránnyal fog rendelkezni. 
 

Határozati javaslat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V. 21.) 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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett 

kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területű ingtalanából az előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti 

kisajátítási vázrajz és területkimutatás alapján az ingatlanmegosztás megtörténjen és az ingatlan 

nyilvántartásban átvezetésre kerüljön az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti „Telekalakítással 

vegyes  kisajátítást helyettesítő térítémentes átruházási szerződés közérdekű célra” szóló 

megállapodás  alapján. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

Szentgotthárd 2021. június 8. 

               
      Doncsecz András                                         

városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 



2.sz. melléklet: 

  





 



 





3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárdi Téglaipari Kft. belterületbe vonási kérelme  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A kérelem: 

A Szentgotthárdi Téglaipari Kft. – székhely: 1112 Budapest Háromszék u. 37. - a Szentgotthárd 

Rábatótfalu városrész irányába elhelyezkedő 0146/8 hrsz-ú (volt téglagyár telke) földrészlet 

tulajdonosa a telek belterületbe vonására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását 

kéri  - a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével együtt - a Tisztelt 

Önkormányzattól. (kérelem: 1.sz. melléklet) 

 

A 0146/8 hrsz-ú telek:  (térképkivonat 2.sz.melléklet) 

                              összes területe:   14 ha 3798 nm, ebből 

                               kivett épület, udvar: 4 ha 6534 nm 

                               fásított terület:                  3918 nm 

     rét:   7 ha 9057 nm 

                               fásított terület:          1 ha 4289 nm              

 

Kérelmező nyilatkozott arról, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek megfizetését 

vállalja. 

 

A kérelem teljesítése:  

A hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv a telek belterületbe 

vonását lehetővé teszi. A belterületbe vonás által szinte egy új városrész alapjai tevődnek le, 

mely a beépíthető telekrész hozzávetőleg fele-fele  arányában kisvárosias és kertvárosias 

hasznosítást tesz lehetővé. A kisvárosias területfelhasználás a Tótfalut Gotthárddal összekötő 

úthoz közelebbi telekrészre, a kertvárosias a telek „hátsó” részére esik. 

 

A kisvárosias beépítés legalább 1500 nm területű telkeken,  pince+földszint+3 emelet – 12,5 m 

épületmagasságú, egy épületben legfeljebb 24 db lakást magába foglaló  épületek építését teszi 

lehetővé.  

A kisvárosias lakóterületen létesíthető rendeltetések köre:  

„ Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül – : 

a) kereskedelmi, szolgáltató, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) szállás jellegű, 

e) igazgatási, iroda és 

f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat.” [országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

257/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 12 § (2)] 
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A kertvárosias beépítés legalább 800 nm területű telken, 300 nm /önálló rendeltetési egység, de 

legfeljebb 6 db létesítését teszi lehetővé, pince+földszint+emelet v. tetőtér – 7,5 m 

épületmagassággal, legalább 50 % zöldterület biztosításával.  

A kertvárosias  lakóterületen létesíthető rendeltetések köre:  

„A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, 

d) szállás jellegű és 

e) sport 

rendeltetést is tartalmazhat.” [OTÉK 13.§ (2)] 

 

Szabályozási tervlap és beépítési tanulmányterv az előterjesztés 3.sz. melléklete. 

           

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) bekezdés 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.    

 

 

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.  
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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 271/2021. (V.21.) 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 0146/8  hrsz-ú 

kivett épület, udvar, fásított terület és rét megnevezésű telek belterületbe vonását 

kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

beépítésre szánt terület – kisvárosias lakóterület – Lk 12 és Lk 13  jelű építési övezet 

beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lk3-O3 jelű építési övezet 

 

 beépítésre nem szánt terület – zöldterület közpark - Zkp jelű övezet 

beépítésre nem szánt terület –  közlekedési és közműterület - Köu jelű övezet, 

kerékpáros és gyalogút 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlan  tulajdonosának kérleme alapján 

kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi  0146/8 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 megfizeti 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    
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Szentgotthárd, 2021. június 8. 

          
         Doncsecz András 

              városüzemeltetési vezető 

                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 

 

 
3.sz. melléklet 
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