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TARTALOMMUTATÓ  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. Beszámoló a hétközi – és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról.  

3. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. Beszámoló a SZCIF 

2020. évi tevékenységekről, a 2021. évi tervek elfogadása.  

4. Dr. Kozma Ferenc rábakethelyi plébános naplójának kiadása. 

5. A Szentgotthárdi VSE – íjász szakosztályának kérelme.  

6. Javaslat a  polgármester jutalmazására.  

7. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

8. Bangó Péter és felesége belterületbe vonási kérelme.  

9. Termelői piac üzlethelyiség hasznosítása. 

10. Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú és a Május 1. u. 2. 

1578/2/A/13 hrsz-ú garázs hasznosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. június 29-i  
képviselő-testületi ülés előterjesztései 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021.június 29 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

                  

Lejárt határidejű határozat nincs. 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2021. JÚNIUS 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

 

• Folyamatban van a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tónál pályázati fejlesztés 

keretében villamos-energia földkábel fektetése, illetve önkormányzati beruházásban a 

strand közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatra történő csatlakoztatás I. ütemének 

megvalósítása (villamos-energia földkábel munkaárkába szennyvíznyomócső fektetése), 

valamint hamarosan megkezdődnek a pályázat részeként megvalósuló egyéb fejlesztések 

(sétányok felújítása, horgászstég kialakítása, napvitorla elhelyezése homokozóhoz, 

játszótér bővítése, új hulladék-gyűjtők, új pad-asztalok, új fedett pad-asztalok stb.) is. 

Pályázati fejlesztések beruházója: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

• Az idén tavasszal a város közterületei összesen 82 db új fával gazdagodtak. Egy részüket 

- összesen 30 db-ot - az Országos Településfásítási Program keretében szereztünk be és 

az önkormányzat megbízásából és finanszírozásával ültettük el (Széll K. tér, Kossuth L. 

utca, Rózsa utca). A pályázati lehetőség mellett az önkormányzat saját forrásból további 

fákat szerzett be és ültettetett el (Hunyadi út, Rózsa utca, új Sportcsarnok, Hunyadi úti 

temető, Rábatótfalusi temető stb.).  

 

• Megkezdődtek a Szentgotthárd, Rákóczi úti háziorvosi rendelőnél a főbejárati lépcső 

átépítési, illetve új rámpa építési munkálatai, valamint az épület előtti térrendezési 

munkálatok (új térkőburkolat kialakítása), közlekedő terek (parkolók járdák) burkolása, 

virágágyás, illetve kerékpártároló kialakítása. Várható befejezési határidő: Főbejárati 
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lépcső 2021. július 15-ig, valamennyi munkálat 2021. szeptember 15.. Kivitelező: 

UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult 

Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon (Kossuth-Kethelyi út 

kerékpársávok) elnevezésű projekt esetében garanciális munkálatok keretében a 

kivitelező alvállalkozója aszfaltkeverék hiba miatt újraaszfaltozza a Kossuth L. utca – 

Kethelyi úton a garanciális hibával (aszfalt kopó réteg mállása) érintett járdaszakaszokat. 

Várható befejezési határidő: 2021. július 15.  

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult A 

Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése I. ütem - Szentgotthárd, 

Felsőliget utcai egyesített gyalog - kerékpárút kiépítése elnevezésű projekt esetében 

garanciális munkálatok keretében a kivitelező alvállalkozója aszfaltkeverék hiba miatt 

újraaszfaltozza a garanciális hibával (aszfalt kopó réteg mállása) érintett egyesített 

gyalog-kerékpárutat, illetve a buszöbölnél érintett járdaszakaszt. Várható befejezési 

határidő: 2021. július 15. 

 

• Beszerzési eljárást indítottunk az önkormányzati forrásból megvalósuló Szentgotthárd-

Zsida Jó Pásztor (Brenner) kápolnánál tervezett vizesblokkokhoz víziközmű 

bekötővezetékek kiépítése kivitelezési munkálatok elvégzésére. Igényelt teljesítési 

határidő: 2021. október 15. 

 

• Szerződést kötöttünk a Városi Gondozási Központ épülete déli oldali (telekhatári), 

illetve keleti oldali (utcafronti) kerítésszakaszainak felújítása I. üteme kivitelezési 

munkáinak elvégzésére. Teljesítési határidő: 2021. július 31., illetve 2021. szeptember 

30. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Szerződést kötöttünk a városban lévő közterületi játszóterek játszóeszközeinél az 

időszaki ellenőrzésnél feltárt hibák javítására, hiányosságok pótlására (Máriaújfalu, 

Várkert, Szabadság téri Liget, Pável Á. ltp., Radnóti utcai játszótereken). Teljesítési 

határidő: 2021. július 31., Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.  

 

• Szerződés kötöttünk az önkormányzat játszótér fejlesztés idei cselekvési tervében 

meghatározott új játszóelemek beszerzésére, illetve telepítésére. Az érintett városrészi, 

illetve nemzetiségi önkormányzat is csatlakozott az idei játszótér fejlesztésekhez, 

további új játszóelemek beszerzésével. Az új játszóelemekhez szükséges esési terek 

kialakítása is az érintett városrészi önkormányzatokkal, illetve helyi nemzetiségi 

önkormányzattal együttműködve, támogatásukkal és segítségükkel valósulnak meg. 

Köszönjük támogatásukat és segítségüket ! Új játszó elemek szállítója, telepítője: 

Játszótérpont Kft. Szigetszentmiklós. Új játszóterek: Szentgotthárd-Zsida és 

Szentgotthárd-Rábatótfalu  

 

• Szerződés kötöttünk az önkormányzat köztemető fejlesztési tervének figyelembe 

vételével az idei évi temetőfejlesztési munkálatokra. (pl.: faültetések (Hunyadi úti, 

Rábatótfalu), meglévő kerítésszakaszok cseréje (Hunyadi úti, Zsidai), új 
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kerítésszakaszok építése (Rábakethelyi), temetőn belüli utak, sétányok felújítása 

(Hunyadi úti), kapuk javítása, felújítása (Rábafüzes, Hunyadi úti), zúzott köves parkoló 

kialakítása (Farkasfa) stb.). Teljesítési határidő: 2021. november 30., Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft.   

 

• Szerződés kötöttünk az önkormányzati tulajdonban lévő épületeknél (intézményeknél) 

az ütemterv szerű idei felújítási, karbantartási feladatok elvégzésére (10 helyszínen 

(épületnél) 27 felújítási, karbantartási feladat ellátása). Teljesítési határidő: folyamatos, 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Szerződést kötöttünk az önkormányzati tulajdonú – és egyéb önkormányzati 

feladatellátáshoz szükséges épületeknél a kötelezően előírt villamos érintésvédelmi és 

villámvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére és jegyzőkönyvének kiállítására. 

Megbízott: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Megrendeltük és elkészültek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében 

az idei évre tervezett ütemterv szerű karbantartási, felújítási munkálatok I. üteme 

(főbejárati folyosó összenyitása a templom folyosóval, refektórium falburkolat feletti 

vakolat javítása, villanyszerelési munkák stb.). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 

• Megrendeltük a Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek út I. ütem felújítási, karbantartási 

munkálatait. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

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

eddig kettőt bíráltak el. A kizárólag kimosódott kőzuzalékos útburkolatok eredeti 

állapotba történő helyreállítását részben támogatták, a Zsidahegyi utca megcsúszott 

partfal helyreállítását teljes egészében támogatták. Az elbírált vis maior támogatással 

érintett munkálatok elvégzésének megrendelésére irányuló beszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban van. A még benyújtott 2 db vis maior pályázatunk (Felsőpatak 

utcai, illetve Hegyi utcai megcsúszott partfal helyreállítása) elbírálása még folyamatban 

van. 

 

• Megtörténtek a Szentgotthárd, Felső út burkolatának, útpadkájánal leszakadással érintett 

szakasz helyreállítási munkái. Kivitelező. UTPLAN ’95 Kft. 

 

• Beszerzési eljárást indítottunk a Szentgotthárd, Arany J. utcában az Árpád úti 

útcsatlakozásnál, illetve a Városi Gondozási Központ épülete előtt lévő árok szakaszok 

zárttá tételére, illetve kőzuzalékos parkolásra alkalmas felületek kialakítása kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére. 

 

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

A 2021.évi május havi pénzforgalmi jelentések elkészültek az önkormányzatok, nemzeteiségi 

önkormányzatok, és az intézmények vonatkozásában is a KGR rendszerben feladásra kerültek. 
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Magyar Államkincstárnál vezett folyószámláknál is megnyílt a lehetőség az elektronius utalási 

rendszer helyben történő használatára. 

 

Az 1222/2021. (IV.30.) Korm. határozat alapján a támogatói okiratban foglaltak szerint a volt 

Kaszagyár helyzetének rendezésére megítélt 715.000.000 Ft támogatás 2021.05.13-án 

folyosításra került, az összeget elkülönítve kezeljük. A követelésvásárlás megtörtént. 

 

Lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadás vonatkozásában 2021.06.10-től az 

adómentesség helyett az adókötelessé tétel választás történt. 

 

 

 

Állandó feladatok: 

 

Az intézményi könyvviteli, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. Kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról. 

Önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. A létrehozott 

beruházások számviteli aktiválása. 

Az önkormányzati vagyon - ingatlan kataszter, analitikus nyilvántartás: nagyértékű-kisértékű 

eszközök - számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás. 

A vagyonkezelésbe adott eszközök folyamatos nyomon követése vagyonkezelő részéről kapott 

nyilvántartás alapján. 

A havi könyvviteli zárások, a havi és negyedéves bevallások két települési önkormányzati, 

tárulási, négy nemzetiségi önkormányzati szinten, valamint az általuk fenntartott 

intézményeknél is. 

• MÁK felé havi adatszolgáltatások megküldése 

• KSH felé statisztikai jelentések késztése és továbbítása 

• Segélyek kifizetése, elszámolása 

• Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt 

 

Adóhatósági munka: 

 

Kiemelt feladat ebben az időszakban a május 31-i helyi adó bevallások feldolgozása. 

 

2021. július 1-től újra fizetni kell idegenforgalmi adót az eltöltött vendégéjszakák után, és a 

szállásadó a bevallásával együtt  fizetést is teljesít. 

 

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent a Kormány 319/2021 (VI.9) rendelete az egyes, a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosításáról. 

1.§ Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. 

(XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki: 

„2/B §. A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött 

vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó 

beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban be kell vallania az adóhatósághoz.” 

 

 

Állandó feladatok: 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folymatosan történik. 

Benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása folyamatosan történik. 
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Ugyancsak folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállakozók, 

vállalkozások adatait,bevallásait. 

A beérkező kérelmekre adóigazolások, hatósági igazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási 

adó- és értékbizonyítványok kiállítása,túlfizetések kiutalása, valamint határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-  12/2020.(VI.18.) önkormányzati rendelete:         

A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel. A rendeletet a 

polgármester módosította 2021. június 14.-én 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) 

bekezdésének felhatalmazása alapján. 

    

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. május 

 

Az elmúlt hónapban nem hangozhatott el, mivel képviselő-testületi ülés megtartására nem 

kerülhetett sor. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

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

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 Szentgotthárd, 2021.június 21. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2021. június 18-án 
 

 
 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár 
Óvoda bővítése és 

energetikai 
felújítása 

TOP-1.4.1-15-

VS1-2016-00019 

103/2016. 
78/2018. 

166/2018. 
86/2019. 

195.077.83

5,- 

150.000.00
0,- 

43.401.687,
- 

1.676.148,- 

7.407.422,-
(további 

nem 
elszámolható

) 
13.340.747,- 

Fenntartási időszak elindult 

Arany János Iskola 

energetikai 
fejlesztése 

Szentgotthárdon 
 

TOP-3.2.1-15-

VS1-2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 

203.943.12

0,- 

158.818.39

7,- 
45.124.723,- Fenntartási időszak elindult 

Fenntartható 
kerékpárforgalmi 

fejlesztés 

Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-

VS1-2016-00011 

156/2016. 

269/2018. 

333.215.00

0,- 

299.765.00
0,- 

20.632.815,

- 

1.224.638,- Fenntartási időszak elindult 

A Szentgotthárdi 

Ipari Park 
alapinfrastruktúrájá

nak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-00003 

102/2016. 
478.000.00

0,- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft - 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Zöld város 
kialakítása 

TOP-2.1.2-15-
VS1-2016-00002 

138/2016 
239.771.92

8,- Ft 
239.771.928,- 

Ft 
0 Ft 

2020. október 28-án 
került sor a 2. éves 

jótállási helyszíni 
szemlére. 1. Fenntartási 

jelentés benyújtásának 
határideje: 2021.11.04. 

Városarculat és 
helyi termék 

fejlesztése 

AT-HU 
Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még 
nem kaptuk 

kézhez 

15.000,- € - 

Sportpark és 

futókör kialakítása 

„Nemzeti 
Szabadidős – 

Egészség 

Sportpark 
Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem 
pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 
hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 

8.890.000,- 
Ft 

(futókör 
esetén) 

- 

Közművelődési 
érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 
Igazgatóság 

 
361.000,- 

Ft 
324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére 
digitális színpadi 

stagebox beszerzése. 
Elbírálás alatt. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti 
szempontból 

fenntartható 
turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum 
az egykori ciszter 

udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 
37/2020 

69/2020 
 

312.098.737,- 

Ft 

300.102.428,- 

Ft 

11.996.309,- 

Ft 

Többlettámogatási 
kérelmünk pozitív 

elbírálásban részesült, 
100.110.682,- Ft-al nőtt a 

projekt költségvetése. 
Támogatási szerződésben 

vállalt megvalósítási 
véghatáridő: 2021.10.25.  

A tematikus szobák 

berendezésének 
szerződésben vállalt 

határideje 2021.09.12. 

KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 
FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton 

Önkormányzati 

feladatellátást 
szolgáló 

fejlesztések 
támogatása 

2018  

Belügyminisztériu
m 

98/2019 
22.365.404

-, Ft 
 11.182.702 

Megvalósult. Elszámolás 
benyújtásra került. 

Muzeális 
intézmények 

szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston 

Program) 2019 

Belügyminisztériu

m 
 

3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft 

Az utolsó számla kifizetése 

is megtörtént. Készítjük elő 
az elszámolást. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális 
intézmények 

szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston 

Program) 2020 

Belügyminisztériu

m 
 

3-981.450,- 

Ft 
elbírálás alatt 0,- Ft - 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-

17 

Őrség Határok 
Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,

- Ft 
elbírálás alatt 

4.980.975,- 

Ft 

Kivitelezés folyamatban, 
befejezési határidő 

2021.06.30. 

 

Szentgotthárdi 

csata - Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 
együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,
- Ft 

(ebből 
6.622.669,- 

Ft a 
Szentgotthá

rdra eső 
rész) 

elbírálás alatt 
1.500.000,- 

Ft 
- 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-
17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 
(Leader) 

205/2018. 
2.828.700,- 

Ft 
elbírálás alatt 707.175,- Ft Megvalósult. 

Szentgotthárdi 

SPORTCSARNOK 
fejlesztésének 

befejező munkálatai 

Belügyminisztériu
m 

142/2019. 
150.000.00

0,- Ft 
150.000.000,- 

Ft 
0 

A munkálatok 

befejeződtek. Használatba 
vételi engedély kiadása 

folyamatban. Elszámolási 
határidő a 

Belügyminisztérium felé 
2021.07.31. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-
VS1-2019-00012 

164/2019. 
153.985.59

9,- 
153.985.599,- 0,- 

NYERT 
Tervek elkészültek, az első 

közbeszerzési eljárás 
eredménytelen lett, 

2021.06.17-én került 
kiírásra az újabb KB 

eljárás. 

Hársas-tó 

horgászturisztikai 
fejlesztése 

 

TOP-1.2.1-15 
 

163/2019. 
KT.hat. 

36.347.700,- 
Ft 

 

36.347.700,- 
Ft 

0,- 

Kivitelezés elindult, 

befejezési határidő 
előreláthatólag 

2021.08.31. 

PKKE Színház 

felújítás 
 

VP-LEADER 
Élhető vidékért-

Települések 
közösségi célú 

fejlesztése 

99/2019. 

KT 
határozat 

6.139.434,- Ft 
 

4.525.321,- Ft 
1.719.781,- 

Ft 

A kivitelezés befejeződött. 

Záró elszámolás és 
beszámoló benyújtási 

határideje 2021.07.11.  

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a 

várkerti játszótér 
kalandparkká 

történő 
továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-

2-17 Térségi 
turisztikai 

attrakció 
fejlesztés 

225/2019. 
KT 

határozat 

19.348.430,- 
Ft 

10.909.313,- 
Ft 

7.739.622,- 
Ft 

A kivitelezés befejeződött. 

Záró elszámolás és 
beszámoló benyújtási 

határideje 2021.07.24. 

Közös kultúra, 
közös érték - 

Szentgotthárd és 
Szépvíz kulturális 

kapcsolatának 

erősítése 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
TTP-KP-1-2020/1-

000415 

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

Megvalósítás folyamatban, 
a szépvízi delegáció a 

Szentgotthárdi Történelmi 
Napok rendezvény keretén 

belül érkezik. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A lendvai bronzöntő 
műhely c. 

rendezvény 
előkészítése 

Szentgotthárdon 

Emberi 
Erőforrások 

Minisztériuma 
VI/1896-3/2020 

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

Lezárult. Záró elszámolást 

és beszámolót elfogadta a 
Közreműködő Szervezet. 

Közművelődési 
érdekeltségnövelő 

támogatás 

Belügyminisztériu

m 
- 496.300,- Ft elbírálás alatt 100.000,- Ft - 

KOLOSTOR épület 

ABLAKOK 
FELÚJÍTÁSA II. 

ütem 

Belügyminisztériu
m 

38/2020. 
V/2/2021. 

40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

NYERT 
24 db „irodai” ablak és 30 

db folyosó ablak, 8 db 
toronyablak felújítása 

megvalósítása folyamatban 
határideje: 2021.11.30. 

HUNGARIKUM 2020. 
Agrárminisztériu

m 
- 3.990.430,- 3.990.430,- - 

NYERT 
Megvalósítása 

folyamatban 

„Az épített környezet 
értékei Szentgotthárdon” 

címmel kiadvány, kisfilm, 
hagyományos és virtuális 

kiállítás 
Könyvbemutató és kiállítás 

megnyitó időpontja 
2021. jűlius 29. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Emléktábla avatása 
és ünnepi 

megemlékezés IV. 
Károly magyar 

király visszatérési 
kísérletének 100. 

évfordulója 
alkalmából 

Nemzeti Kulturális 

Alap 
-  1.000.000,- 1.000.000,- - 

Támogatási szerződés 

aláírás folyamatban 

HUNGARIKUM 2021. 

Nevezetes 
személyek és 

épületek 
Szentgotthárd 

történetében 

Agrárminisztériu

m 
- 4.000.000,- 4.000.000,- - 

NYERT 

Szentgotthárd nevezetes 
személyeiről kiadvány és 

állandó kiállítás készül, a 
jellegzetes épületeinkre 

információs táblák kerülnek 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 

infrastruktúra 
fejlesztése 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 
2021  

Belügyminisztériu
m 

V/43/2021

. 
22.702.874,- - 11.351.437,- 

Elbírálás alatt 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó 

és öltöző felújítása 
valósulthat meg a 

projektben. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 
csapadékvíz-

elvezető rendszer 
fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-
VS1-2021-

00030 

V/35/2021

. 
299.556.415,- - 33.000.000,- 

Elbírálás alatt 
A projekt az alábbi 

részekből tevődik össze: 

I. Rábatótfalu, 

Fagyöngy u. –

Váci M. u. és 

környezetének 

vízrendezése 

II. Szépvölgyi u.- 

Vadvirág u. és 

környezetének 

vízrendezése 

III. Május 1. u. 

környezetének 

vízrendezése 

IV. Mikes Kelemen utca 

vízrendezése 

V. Máriaújfalui út 

környezetének 

vízrendezése 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu-

Közösségi épület 
homlokzati 

felújítása 

Városi Civil Alap 
V/64/2021

. 
10.922.359,- 

Ft 
- 

2.922.259,- 
Ft 

Pályázó: Máriaújfaluért 
Egyesület. Elbírálás alatt. 

Mivel a projekt a 
támogatástól függetlenül is 

megvalósult volna, ezért a 
kivitelezés elkezdődött, az 

Önkormányzat 
előfinanszírozza a 

projektet. Amennyiben a 

projekt támogatásban 
részesül, úgy az Egyesület 

köteles visszafizetni ezt az 
összeget az 

Önkormányzatnak. 
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Tárgy: Beszámoló a hétközi– és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról 
 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2021. június 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést 

a hétközi és hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. A szolgáltató 2015. január 01. időponttól 

gondoskodik az ügyeleti ellátásáról Szentgotthárd és a kistérség 14 községe vonatkozásában is. 

A kistérség települései egy feladat-ellátási szerződés keretében bízták meg Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátást biztosítsa településükön. A második 

ciklusra megkötött szerződés alapján a Morrow Medical Zrt. 2024. december 31-ig látja 

el a szolgáltatást Szentgotthárdon. 

 

A Morrow Medical Zrt. elkészítette a 2020. évi központi orvosi ügyelet munkájáról szóló 

beszámolóját, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk.  

 

A beszámolóban olvashatjuk, hogy az országot érintő humán-erőforrás hiány az orvosi 

ügyeletre is megterhelően hat. Az ügyeleten dolgozó orvosok és szakdolgozók a járványügyi 

intézkedéseknek megfelelően végezték munkájukat, a koronavírus világjárványra vonatkozó 

protokoll, eljárásrend a továbbiakban is alkalmazásban van. 

Sajnálatos módon a helyben praktizáló házorvosok többsége továbbra sem vesz részt az ügyeleti 

ellátásban. Ennek következtében az ország távolabbi pontjáról is szükséges orvosokat 

delegálni. 

Az ügyeletre érkező betegek száma évről évre csökken, Szentgotthárd központ ambuláns 

ellátásainak, valamint hívásainak száma csaknem felére csökkent. 2020-ban Szentgotthárdon a 

betegforgalom 781 fő volt, a hozzá tartozó településekkel együtt összességében 1364 fő. Az 

ellátottak 76 %-a a felnőtt, 24 %-a a gyermek lakosság köréből jelent meg az ügyeleten. Az 

ellátott betegek száma arányos volt a lakosságszámmal, a szentgotthárdi betegek tették ki az 

ellátottak felét. 

 

Bár az ügyeleti ellátással kapcsolatban az Önkormányzathoz írásos bejelentés, panasz tavaly 

sem érkezett. Az év elején értékelő egyeztetést tartottunk az ügyvezető igazgatóval, átbeszélve 

a helyi ellátással kapcsolatos közvetett észrevételeket, javaslatokat is. A 2020-as évtől a 

jogszabályi környezet folyamatos átalakulása miatt az ügyeleti rendszer finanszírozási és 

adatszolgáltatási módja is változott, ezzel kapcsolatban még tárgyalások vannak folyamatban. 

Továbbá a beszámoló végén az ügyvezető igazgató egy közös koncepció kialakítását is 

kezdeményezi a hosszabb távú együttműködés érdekében. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja / a következő kiegészítéssel 

fogadja el: ………………………………………………………………… 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. június 21. 

 

                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. 

Beszámoló a SZCIF 2020. évi tevékenységekről, a 2021. évi tervek 

elfogadása.  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2021. június 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A civil együttműködéssel kapcsolatos előterjesztésünk minden évben márciusban kerül a 

Képviselő-testület elé, azonban a járványhelyzet miatt ez idén csúszott. A civil alap 

felosztásához kapcsolódó szabályzatot már elfogadtuk, így jelen előterjesztés második felében 

a beérkezett kérelmek is megtalálhatóak.  

 

1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2020. évi tevékenysége (1. sz. melléklet) 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-ben, 

hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, tevékenységét. 

Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, rendszeresen szerveznek 

programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha az adott egyesület 

igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alapból támogatást nyújtott.  

A város civil szervezetei ezúton is köszönik a Képviselő-testületnek, hogy támogatásaikkal 

lehetőséget teremtettek arra, hogy megvalósíthassák programjaikat.  

A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját, számos 

területen nyújtanak segítséget tagszervezeteiknek, illetve pártoló tagjaiknak. A Fórum és 

szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a 

szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni. A közel 60 aktív szervezet 

munkája jelentősen színesítik a város kulturális és sport életét. 

A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, a helyi civil 

szervezetek tájékoztatása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil 

Információs Centrummal, amely rendszeresen tart tájékoztatókat, információs napokat, 

fórumokat Szentgotthárdon is. Ez az együttműködés rendkívül hasznos a civileknek, hiszen a 

Vasi CIC-en keresztül számos információt kapnak a civil szférát érintő esetleges változásokról, 

pályázati lehetőségekről és egyéb tudnivalókról.   

Fontos kiemelni, hogy a Civil Fórum folyamatosan terjeszti ki a belépési lehetőségeket, így már 

a kistérség több civil szervezete is tagként közreműködik nem csupán a város, hanem a környék 

civil életében. Sőt ezen túlmenően az egyházakkal is szoros kapcsolatot ápol a Fórum, a korábbi 

években tagként már ők is csatlakoztak.  

A városban működő civil szervezetek száma stabil, sőt inkább a növekedés tapasztalható.  

Jelenleg a fórum teljes jogú tagja 48 civil szervezet, a pártoló szervezetek száma 15, 

összességében 63 szervezettel tartanak kapcsolatot, ebből 4 kistérségi. Köztük legtöbben jogi 

személyek, de vannak köztük nagyon aktív civil társaságok – körök vagy klubok – is.   

A NEA működési pályázatán szinte minden évben sikerül támogatást nyerniük, amely nagy 

segítséget jelent a működési feltételek biztosításában. 

Az elmúlt évek során hatékony együttműködés alakult ki a Civil Fórum és a szervezetek, 

valamint az önkormányzat / hivatal között, és nagyot fejlődött az egymás közötti kommunikáció 
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is. A civil szervezetek felzárkóztak e téren is, magabiztosan használják a számítógépeket, 

levelezőrendszert, közösségi oldalakat.  

Sajnos a 2020. évben a pandémia miatt számos program elmaradt, nem tarthatták meg azokat a 

közösség összetartó rendezvényeket, amelyek hosszú évek óta szerves részei a város kulturális 

életének.  

Az önkormányzat civil referensével folyamatos a kapcsolattartás, a Civil Fórum beszámolója 

alapján a civil szervezetek elégedettek az együttműködéssel.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2020. évi tevékenységének összegzése:  

 

▪ a SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőségei 

szerint, segíti a szervezetek működését 

▪ működteti a civil irodát és biztosítja a működtetés feltételeit számítógép, fénymásoló, 

nyomtatók, asztalok, székek, szőnyeg, telefon, internet, porszívó, irodaszerek 

▪ foglalkoztatott nincs, az iroda működtetésének felügyeletét önkéntesként ellátja a 

korábbi alkalmazott 

▪ 2020. június 4-e alkalmából tisztelegve a 100 éves Trianon előtt és a Nemzeti 

Összetartozásunk Napja alkalmából emlékfákat ültettek és kulturális műsort szerveztek 

▪ részt vettek megyei fórumokon és a titkár online műhelymunkába is bekapcsolódott 

▪ a negyedéves egyeztetések az önkormányzattal elmaradtak a veszélyhelyzet miatt. 

▪ összegyűjtötték az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt a Szentgotthárd 

újságban, a város honlapján is megjelentették 

▪ kapcsolatot tartanak fent a városban működő egyházakkal  

▪ információkhoz segítik a helyi civileket, évi több alkalommal helyben tájékoztató 

fórumot és tanácsadói napot szerveztek, pályázatokkal kapcsolatban is rendszeresen 

tájékoztatják a szervezeteket 

 

Működési feltételek biztosítása: 

▪ A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 200 ezer Ft 

támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére, bankköltségre, 

adminisztrációs költségekre. 

▪ A Civil Alap terhére kétszer nyújtottak be pályázatot, melyből 168 284 ezer Ft 

támogatás kaptunk, „Év Civil Szervezete” díjra 100 000,-Ft-ot és a Harmónia Klub 

programjára 68 284,- Ft-ot. 

▪ Tizedik alkalommal írták ki az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázatot, 

hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint munkájuk 

elismerését és megbecsülését. A 10 év alatt az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” 

díjat az alábbi szervezetek érdemelték ki. 2020-ban a Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület és a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

 

A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő 

szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind az 

Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését 

javasolja a Civil Fórum, természetesen alkalmazkodva az éppen aktuális járványügyi 

szabályokhoz.  
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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz, 

programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak is 

szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A 

továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk.  

A Fórum az idei évre is összeállította a munkatervét, amely az előterjesztés 2. számú 

mellékletében olvasható.  

Az egyesületek közül sokaknak van már kész munkaterve, azonban több egyesület dolgozik 

még azon, hogy az idei, programok tekintetében csonka évben milyen rendezvényeket, 

elképzeléseket valósítson meg.  

Éppen ezért javasoljuk, hogy a korábbi évektől eltérően a rendkívüli helyzetre tekintettel idén 

ne állítsunk össze cselekvési és programtervet, hanem az alap keretei mentén támogassuk a 

szervezeteket azokban a programokban, amelyek a város számára is kiemelkedően fontosak.  

 

2.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a 

hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az 

Önkormányzat kapcsolatával. 2020-ban a járványhelyzet miatt nem került sor a közös éves 

cselekvési programterv kidolgozására.   

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020-ban a következőkkel segítette a civil szervezeteket: 

▪ A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki 

közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt. 

▪ A Hivatal épületében kialakított Civil iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal 

finanszírozta.  

▪ Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” címen, 

ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil szféráról.  

▪ A negyedévi egyeztetések elmaradta, de a kommunikáció folyamatos volt a civilek és z 

önkormányzat között.  

 

 

 

 

Előzmények a Civil alap felosztásához  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alapnak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) 

különített el az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.  

A polgármester a V/99/2021. számú határozatában elfogadta a 2021. évre vonatkozó 

szabályzatot, amely jelen előterjesztés 3. számú melléklete.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek érkeztek 

be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt Képviselő-

testület elé. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez csatolt pdf állományban 

találhatóak.) 

A Szentgotthárdi Civil Fórum javaslatai a táblázatban, illetve a 4. sz. mellékletben 

találhatóak.  
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I. CIVIL KERET (első döntésnél felosztható összeg: 1.228.000,-) 

 

1. A Nagyboldogasszony Plébánia kérelme 

 

A Plébánia a nyári hittantábor szervezési költségeihez kéri az Önkormányzat támogatását.  A 

hittantábor reggeli imával, szentmisével, szabadidős- és sporttevékenységekkel, fürdőzéssel, 

kirándulással és vallási programokkal várja a gyermekeket. A támogatással a Plébánia költségét 

csökkentenék, hiszen idén 143 gyermek jelentkezett a táborba, így a balatoni kiránduláshoz 

négy autóbuszra lesz szükség. Ennek költsége 600.000,- Ft, amelynek biztosítása nagy 

segítséget jelentene a Plébánia számára. 

 

Az igényelt támogatás összege: 600.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.2. pontjának. 

 

2. A Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör kérelme 

 

A Harmónia Egészségvédő Kör idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, amelyhez 

kapcsolódóan 2021. szeptember 10-én szeretnének egy jubileumi programot szervezni. A 

rendezvényt az EFI is támogatja, az Önkormányzat támogatásából a meghívókat, okleveleket 

és a receptfüzetet szeretnék finanszírozni. A program során lesz visszapillantás az elmúlt 25 

évre, receptfüzet bemutatása, egészségügyi előadás, vendéglátás.  

 

Az igényelt támogatás összege: 120.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

II. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM KERETE (kiosztható összeg: 500.000,- Ft) 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum a hagyományos civil napi programjára szeretne 90.000,- Ft-ot 

felhasználni a keretéből. Idén szeptember 4-én, a Máriaújfaluért Egyesülettel összefogva a 

városrészen kerül sor a programra. Főzőversenyre várják a civil szervezeteket, baráti 

társaságokat. A kulturális programokról a Máriaújfaluért Egyesület gondoskodik.  

 

Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának. 

 

III. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGÉNEK KERETE (kiosztható 

összeg: 1.000.000,- Ft) 

 

A Szövetség idén 18. alkalommal rendezi meg a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelepet. 

A táborba 10-12 művészt várnak Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából 

és Szlovákiából, akik egy hétig alkotnak a Szlovén Kulturális és Információs Központban. A 

művészek itt tartózkodásuk alatt megismerkedhetnek Szentgotthárddal és térségével. Az itt 

elkészült alkotásokból kiállítás és háromnyelvű katalógus is készül  A költségek megosztásával 

az alkotások egy része a város tulajdonába kerül.  

 

Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának.  

 

IV. VÁROSRÉSZI KERET (kiosztható összeg: 609.500,-) 
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1. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzatának kérelme 

 

A városrész a hagyományos falunapi programjának megvalósításához kéri az Önkormányzat 

támogatását.  

A városrészen élők legfontosabb közösségi eseménye a minden évben megrendezendő falunap. 

Színes kulturális műsorok, gyerekprogramok és vendéglátás várja majd az érdeklődőket.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 159.500,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának 

 

 

 

2. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzatának kérelme 

 

A városrész Zsida-Zsidahegy virágosítására és környezetszépítésére kéri az Önkormányzat 

támogatását. A városrészen élők és az ott pihenő turisták számára is fontos a szép és rendezett 

környezet, ennek érdekében a kultúrház környékét és közterületeket szeretnének szépíteni.  

A városrész éves keretében a kért összeg rendelkezésre áll.  

 

Az igényelt támogatás összege: 159.500,- Ft 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 4.2.1. pontjának 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
 

Civil 

szervezet/Városrész 
Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

javaslata 

I. CIVIL KERET 

Nagyboldogasszony 

Plébánia 
Nyári hittantábor 600.000,- 600.000,-  

SZCIF Harmónia EVK 25 éves jubileum 120.000,- 120.000,- 

Rendelkezésre áll:  1.228.000,- Ft 

Beérkezett igény: 720.000,- Ft 

II. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE 

Szentgotthárdi Civil 

Fórum 
Civil Nap 90.000,-   

A SZCIF a saját 

kérelmét nem 

véleményezi.  

Rendelkezésre áll: 500.000,- Ft 

Beérkezett igény: 90.000,- Ft 

III. MAGYAROSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE ÉVES KERETE 
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Magyarországi 

Szlovének Szövetsége 

Szentgotthárdi Nemzetközi 

Művésztelep 
1.000.000,-  1.000.000,-  

Rendelkezésre áll: 1.000.000,- Ft 

Beérkezett igény: 1.000.000,- Ft 

  

IV. VÁROSRÉSZI KERET 

Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzata  
Falunap 159.500,- 159.500,-  

Zsida-Zsidahegy 

Városrészi 

Önkormányzata 

Virágosítás, 

környezetszépítés 
100.000,- 100.000,- 

Rendelkezésre áll: 609.500,- Ft 

Beérkezett igény: 259.500,- Ft 

 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

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

szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 

 

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

feltételek?  

Igen. 

  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 

Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

felhasználására – így azok, akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra 

használják fel amire kapták, a visszafizetés terhe mellett a következő évben nagy 

valószínűséggel nem kaphatnak támogatást. 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, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem, vagy 

legfeljebb más forrásból valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek.  

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd az 

utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

 

Határozati javaslat: 
        

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civileket érintő 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki minden érintett számára a 

rendkívüli helyzetben is gördülékenyen folyó munkáért.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. július 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.   

 

b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör 25 éves jubileumi 

program szervezésére irányuló kérelmét…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.   

 

c.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil nap szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.  
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d.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Nemzetközi művésztelep 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. 

július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.  

 

e.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2021. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

f.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata a virágosításra, környezetszépítésre 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére 2021. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. június 21.  

 Huszár Gábor 

 polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   
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1. sz. melléklet 

 

 



 
32 

 

 

 
 



 
33 

 

 

2. sz. melléklet 
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3. sz. 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, 

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

4.2.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

 
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.  
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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.  
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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”. 
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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 V/99/2021. számú határozatában 

fogadta el 2021. június 14-én, hatályos 2021. december 31-ig, a V/58/2021. számú határozattal 

elfogadott Városrészi keret szabályzata hatályát veszti.  

 

Szentgotthárd, 2021. június 14.        

            

                   Huszár Gábor 

                    polgármester 

 

4. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 
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     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A  Civil Alapra a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a  Szentgotthárdi Civil Fórummal, a 

Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.   

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és  kialakította 

javaslatát. A   véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a kérelmező szervezet által 

megvalósítani kívánt program fontosságát a város életében és, hogy milyen széles kört 

érint megvalósulása esetén.  

 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek vonatkozásában 

a következő javaslatot teszi:  

 

Programok, évfordulók a  szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

1. A Szentgotthárdi Civil Fórum, mint ernyőszervezet által  a Harmónia Egészségvédő 

Kör 25 éves jubileumi ünnepségre  kért támogatást javasoljuk 120 000,- Ft összegben 

megadni.   

 

2. A Nagyboldogasszony Plébánia kérelmét teljes összegben, 600 000,- Ft javasoljuk 

támogatni, hisz az általa megvalósított tábor a részvevő gyerekek nagy száma és a 

megvalósított programok sokszínűsége, az ifjúság nevelésében betöltött szerepe miatt  

társadalmilag és a város életében is rendkívül fontos szerepet  lát el. 

3. Magyarországi Szlovének Szövetsége 20. Művésztelep költségeihez kér 1 000 000,- 

Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.  

 

Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

4. Máriaújfaluért Egyesület falunapi programjára  kért, 159 500,- Ft  támogatást 

javasoljuk megadni. 

5. Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat városrész parkosítására 

kér támogatást,  100 000,- Ft-ot javasoljuk megadni.  

 

Szentgotthárd, 2021. június 22.  

     Tisztelettel: 

     Cziráky László 

                                                            SZCIF elnök 
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Tárgy: Dr. Kozma Ferenc rábakethelyi plébános naplójának kiadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. június 29-i ülésére  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Kozma Ferenc (1902-1975) plébános/esperes 1945-től 1959-ig vezette a rábakethelyi 

plébániát. A visszaemlékezések szerint fellendítette a helyi hitéletet, látogatta a családokat, 

újjászervezte a vallási közösségeket. Külön gondja volt a hitoktatásra, a fiatalok nevelésére. A 

történelmi kor megpróbáltatásain felülemelkedve, jó gazda módjára törődött a plébánia és fíliái 

rendben tartásával, fejlesztésével is - a fíliákban rendszeressé tette a misézést. Mindezt olyan 

történelmi körülmények között – az ötvenes években – amikor minden egyes lépés az akkori 

hatalom szemében botrányosnak minősült. Nagy nehézségekkel sikerült  még a magyarlaki 

templom alapjait is letenni abban az időben. Buzgólkodásának eredménye a rábakethelyi 

plébániatemplom háború utáni helyreállítása és a „koldusszegény” felszerelés pótlása, melyet 

hívei áldozatos „ébresztése, serkentése” révén és külföldi segítséggel tudott elérni. 

 

Lelkipásztori munkája nem tetszett az akkori kommunista hatóságnak. Szeretett káplánjának, 

Brenner Jánosnak meggyilkolása után több alkalommal érte lelki és fizikai atrocitás. Azt is 

felrótták neki, hogy Brenner János emlékét igyekszik ébren tartani és ápolni, ami miatt 1959-

ben el is helyezték innen. Sírja ma is a kethelyi templom mellett található. 

 

Kozma Ferenc 1945 augusztusától 1956 novemberéig naplót is vezetett a tevékenységéről. 

Ez egészen pontosan a Historia Domus Rábakethely. A Római Katolikus Egyház megkövetelte 

minden plébániától, hogy folyamatosan vezesse a Historia Domust. Ez egy naplóhoz hasonló 

„könyv” melynek egyik lapjára az egyház, mint szervezet történései, a püspöki és pápai 

rendelkezések, egyházat érintő kormányzati stb. rendelkezések kerültek naplószerűen 

időrendben, míg a könyvben a vele szemközi lapra pedig a helyi események. Ezt évszázadokon 

keresztül vezette minden plébánia. Ennek az apró betűkkel, kézírással vezetett füzetnek az ad 

különös jelentőséget, hogy egy addig sosem volt egyház- vallás- és kereszténységellenes kor 

rábakethelyi eseményei olvashatók benne egy nagyon képzett, nagyon művelt, franciául 

anyanyelvi szinten beszélő helyi plébános szemüvegén keresztül. Egyelőre ehhez hasonló 
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részletességű és alapos kortörténeti dokumentumot ebből a korból Szentgotthárdon nem 

találtunk. Megtudjuk belőle többek között azt, hogy a háború utáni hónapokban hogyan kellett 

a semmiből újraindítani a falu életét; hogyan szerveztek a pénzromlás idején vasárnapi gyűjtést 

a misén melynek eredményeképpen több milliárd pengőt adtak össze a rábakethelyiek; vagy 

mik voltak a történések a faluban az 1956-os forradalom óráiban… Az utolsó bejegyzés 1956. 

november 14-én íródott. „Isten kezében vagyunk.”. Ez az értékes kortörténeti dokumentum 65 

évig rejtve maradt a nagyközönség előtt. A kéziratot a máriaújfalui származású Dallos 

(Dancsecs) Imre plébános őrizte meg, az ő hagyatékából került elő a közelmúltban. A kéziratos 

szöveget az elmúlt hónapokban Horváth Zsuzsanna nyugdíjas történelemtanárunk vitte 

számítógépre és látta el jegyzetekkel. 

 

Tekintettel Dr. Kozma Ferenc áldozatos helyi tevékenységére, továbbá arra, hogy naplója egy 

különleges időszak látleletét mutatja, fontosnak tartanánk a napló közzétételét és könyv 

formában történő megjelentetését. Nem csupán a helyi hívő közösségek, de az érintett 

városrészeken élő lakosság körében is érdeklődés övezheti a kiadvány megjelenését. 

 

Bodorkós Imre plébánost is tájékoztattuk a kiadvány várható megjelenéséről, támogatja a 

kiadást, illetve javaslata szerint érdemes lenne a 800-as példányszámot megcélozni. 

Tárgyalások folynak a Brenner János Emlékhely Alapítvánnyal is amely vállalná a kiadási 

feladatokat és némi támogatást is hozzá. 

 

Horváth Zsuzsanna tanárnő előzetesen a Virtuart Kft-t kereste meg a kiadvány nyomdai 

előállításával, a grafikai-tördelési munkálatok időközben el is készültek. A kiadvány grafikai 

szerkesztése (tervezés, nyomdai előkészítés, szállítás) 350.000,- Ft + 27% ÁFA (bruttó 

444.500,- Ft) összeget, nyomdai előállítása (A/4 méret, 80+4 oldal táblaborító + 2x4 oldal 

előzék, keményfedeles kötészet) várhatóan a következő finanszírozást igényli az előállított 

példányszámok alapján: 

 

- 500 példány: 694.200,- Ft + 5% ÁFA (bruttó: 728.910,- Ft) 

- 800 példány: 952.640,- Ft + 5% ÁFA (bruttó: 1.00.272,- Ft) 

- 1000 példány: 1.081.600,- Ft + 5% ÁFA (bruttó: 1.135.680,- Ft) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a napló kiadását 

támogatni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr. Kozma Ferenc 

egykori rábakethelyi esperes naplójának kiadvány formában történő megjelentetését és ehhez 

………….. forintot biztosít a …………………… terhére. Külön köszöni Horváth Zsuzsanna 

kéziratot feldolgozó munkáját, amelynek köszönhetően a kiadvány megjelenhet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. június  

 

                  Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: a Szentgotthárdi VSE – íjász szakosztályának kérelme   

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. június 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi VSE íjász szakosztályának vezetője a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a 2021. évi 

szekszárdi 3D Európa és Világbajnokságon való részvételhez. A szakosztály két versenyzője 

Dallos Mariann és Dallos László képviseli egyesületét és városunkat. 

 

A pandémiás korlátozásokat követően ismét egy rangos versenynek ad otthont hazánk, ahol 

ismét lesz szentgotthárdi versenyző is. Mindkét sportoló pusztai íjkategóriában fog versenyezni 

saját kategóriájukban. A két helyi kiválóság korábban is számos sikert könyvelhetett el: 

• Dallos Mariann történelmi kategóriában magyar bajnok, és világbajnoki ezüstérmes,  

• Dallos László történelmi kategóriában magyar bajnoki ezüstérmes, 3D kategóriában a 

regionális bajnokságban második helyezést ért el. 

 

Az előzetes nevezési listák alapján minkét sportoló komoly eséllyel pályázik kiemelkedő 

eredmény elérésére. A versenyen való részvételnek anyagi vonzata van, amelyhez kérik az 

önkormányzat segítségét. Az előzetes kalkulációk alapján az alábbi költségekkel kell 

számolniuk: 

• Nevezési költségek: 85.000.- Ft 

• Felszerelés: 20.480.- Ft 

• Szállásköltségek: 102.000.- Ft 

 

Összköltség: 207.480.- Ft 

 

A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 3D Európa és Világbajnokságon 

való részvétel vonatkozásában anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőket. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges?  

Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi versenyzők sportágukban kiemelkedően 

szerepelnek, az előzetes esélyek alapján a versenyszámaikban esélyeseinek számítanak, 

esetleges sikerük a városnak is sikere. 

 

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

feltételek?  

Az Önkormányzat költségvetésében ilyen támogatást nem tervezett. A szentgotthárdi 

versenysport támogatására 7 millió Ft keretet különített el az idei költségvetésében, 

amelyből a bizottság – az első döntési körben – még csak a keret felét osztotta fel a helyi 

sportegyesületek között.   

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? 

Támogatás esetén támogatási szerződést kötünk, amely alapján elszámolási 

kötelezettséggel tartozik a támogatott, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  

A versenyzőknek/kérelmező egyesületnek saját magának kell finanszírozni a 

versennyel járó kiadásokat.  

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: 

Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának 

ellenőrzése.  

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE – íjász 

szakosztályának kérelmét 207.480- Ft összegben támogatja a ………  terhére azzal, hogy 

a támogatás utalásának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE – íjász 

szakosztályának kérelmét forrás hiányában NEM tudja támogatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

Szentgotthárd, 2021. június 21. 

         Huszár Gábor  

          polgármester                   

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. számú melléklet 
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Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmazására  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2021. június 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv. ) állapítja meg. A képviselő-testület a 

polgármester eredményesen és jól végzett munkáját jutalommal ismerheti el. Bár a jutalmazás 

nem kötelező csak egy lehetőség, de a polgármester által végzett munkát – amennyibemn azzal 

valóban elégedettek lehetünk – érdemes jutalmazással is elismerni. A 2020. év végén – amikor 

ez téma lehetett volna – a veszélyhelyzet miatt nem ülhetett össze a képviselő – testület – 

minden ügyben a polgármester hozhatott döntést. Természetesen ebbe nem férhetett bele az, 

hogy polgármesteri jutalmat terjesszen elő és abban döntsön is – jutalomban részesítse saját 

magáét. Bár a sajtó időnként adott híreket ilyen esetekről is az országban de ez egyáltalán nem 

volt jellemző a magyar polgármesterekre. Most azonban elérkezettnek gondolom az időt arra, 

hogy ezt a kérdést a T. Testület elé terjesszem.  

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján: 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 

polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 

Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere a koronavírusjárvány időszakában is gyakorlatilag 

folyamatosan végezte a munkáját és kialakította azt a rendszert Szentgotthárdon, amire 

aktuálisan éppen szükség volt a  járvány megfékezése érdekében. Rendelkezett arról, hogy a 

2020 tavaszán hirtelen kialakult helyzetben amikor mindenkit – főleg az időseket – 

otthonmaradásra kértek - legyen megszervezve annak rendszere, hogy a szentgotthárdiak 

segítséget tudjanak kérni az önkormányzattól és segítséget is kapjanak önkormányzati 

intézménytől, vagy szentgotthárdi önkéntesektől. Időben hozott meg olyan intézkedéseket, 

amelyek akkor fontosak voltak a védekezés szempontjából: rendezvényekkel kapcsolatos 

döntések, játszótereken magatartási szabályok előírása, ésszerű korlátozások a több embert 

vonzó eseményeken, stb. Mindezek közepette intézte sikeresen azt, hogy 20 év után végre esély 

legyen a Szentgotthárdi Kaszagyár Rt. felszámolásának befejezésére ráadásul az önkormányzat 

szempontjából pozitív végkimenetellel. Sikeresen járt el abban, hogy a kézilabdacsarnok 

építése 10 év után végre befejeződjön – ehhez a megfelelő önkormányzati segítséget megadta, 

a kormányzati- és egyéb központi segítséget pedig megszerezte. De erre az időszakra esik a 

„Szentgotthárd 2030” – vagyis a település következő 10 éve fejlesztési  irányának 

meghatározása és a megfelelő kormányzati szervezetek felé való sikeres eljuttatása továbbá  

annak a ma még Magyarországon ritka konstrukciónak a tető  alá hozása is amikor egy 

magyarországi kisváros – Szentgotthárd - stratégiai együttműködést kötött a Pannon 

Egyetemmel a szentgotthárdi szakképzések fejlesztése érdekében.  

. 

Mindezek miatt javasolom, hogy Huszár Gábor polgármester munkáját elismerve a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezés és a bizottságok javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület 

egyösszegű jutalmat állapítson meg  a  polgármester úr részére.  
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A jutalom maximális mértéke  6 havi illetményének megfelelő összeg ( bruttó 598.300- Ft*6= 

3.589.800- Ft ), melynek  fedezete  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében tervezve lett. 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére a járványhelyzet időszakában végzett eredményes 

munkája elismeréseként   bruttó 3.589.800- Ft egyszeri jutalmat állapít meg. A jutalom fedezete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított. 

Határidő: a kifizetésre 2021. július 15. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető         

 

Szentgotthárd, 2021. június 11. 

         Labritz Béla 

                 alpolgármester   

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Közbeszerzési eljárások ellenőrzése elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. június 29-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi ellenőrzési terve alapján a „Közbeszerzési 

eljárások ellenőrzésére” került sor. 

Az ellenőrzés célja az volt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján 

a belső ellenőrzés Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2020. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárását vizsgálja.  

A vizsgálat célja volt feltárni az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot tenni a 

munkavégzés továbbfejlesztéséhez.  

Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a 

témával kapcsolatos javaslatot is tesz. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

  

 

 

Szentgotthárd, 2021. június 21. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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2021. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]  
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 
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Iktatószám: SZT/3006-5/2021. 

Ellenőrzés száma: 06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. május 31. 
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Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljes körű betartása 

• megfelelő kontrollfolyamatok működése 

• az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszűntetése 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 [Szentgotthárd Város Önkormányzata] 

Az ellenőrzés tárgya: 2020. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások 

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• folyamatok elemzése 

• dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési terve, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2020. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2021. május 2.; 2021. május 18. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Doncsecz András – Városüzemeltetési vezető 
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Megállapítások: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési eljárásainak ellenőrzése során 

a közbeszerzések általános szabályozottságának áttekintése mellett egy 2020. évi konkrét 

közbeszerzés [„Az interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon – az 

IDŐM Szentgotthárdon program keretében”] alapján is vizsgáltam az eljárás menetét. 

 

Közbeszerzési terv 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése kimondja: 

„Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével 

– a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

(a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terve az 

ellenőrzés idején rendelkezésemre állt, melyet Szentgotthárd Város Polgármestere a 45/2020. 

(VI.17.) sz. határozatával hagyott jóvá. A 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 2020. június 

17-i dátummal készült, a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőn túl - az akkori 

pandémia miatt megváltozott körülmények miatt.  

A 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdésében, illetve a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 

37. §-ban meghatározottaknak megfelelően a 2020. évi közbeszerzési terv közzétételre került. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2020. évi közbeszerzési tervét a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal honlapján (http://hivatal.szentgotthard.hu/) is közzétette. 

A 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervnek egy módosítása sem volt.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve az alábbi közbeszerzési 

eljárásokat tartalmazza: 

 

Építési beruházás: 

• Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon – az IDŐM 

Szentgotthárdon projekt keretében (nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás; 

a Kbt. 117. §-a alapján) 

http://hivatal.szentgotthard.hu/
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A fentiekben említett közbeszerzési eljárás a 2020. évi közbeszerzési tervben építési 

beruházásként van feltüntetve, az eljárást megindító felhívásban viszont árubeszerzésként 

szerepel. A tervben elírás miatt került tévesen feltüntetve.  

 

Közbeszerzési Szabályzat 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése értelmében: 

„Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 

bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 

dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen 

meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy 

testületeket. A közbeszerzési szabályzatban vagy a (2) bekezdés alkalmazása során meg kell 

határozni az ajánlatkérő nevében eljárók körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR 

alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.” 

 

Az előírásoknak megfelelően Szentgotthárd Város Önkormányzata rendelkezik Közbeszerzési 

Szabályzattal. Az említett szabályzat a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza. 

 

 

„Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon – az IDŐM 

Szentgotthárdon projekt keretében” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

alapján nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást 

folytatott le „Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon – az IDŐM 

Szentgotthárdon projekt keretében”. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta, 

továbbá megtalálhatók az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe bevont személyek Kbt. 

25. § (6) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatai is. A fent nevezett 

közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság munkáját megbízási szerződés [SZT/481-35/2020. 

ikt.számú] alapján külső szakértő [Dr.Biró Judit Ügvvédi Iroda] is segítette.  
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A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (2) bekezdés alapján: árubeszerzés. A tárgyi közbeszerzés 

becsült értéke: 64.162.650 Ft + ÁFA összegben lett meghatározva, melynek során figyelemmel 

voltak a Kbt. 19. §-ban az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozó előírásokra.   

 

A közbeszerzés becsült értéke 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 16. § (1) bekezdése kimondja: 

„A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 

általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 17–20. §-ban foglaltakra 

tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni.” 

 

Továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (2) bekezdése kimondja: 

„Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A 

vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek 

különösen 

 a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

 b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

 c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

 d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

 e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes 

építési adatbázis, 

 f) 

 g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.” 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt [2 

részajánlattétellel], így a közbeszerzés becsült értéke a Kbt. 16. § (3) bekezdése alapján lett 

meghatározva. A Kbt. 61. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően a fentiekben nevezett 

közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan a becsült érték a Kbt. 28. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján került meghatározásra; az ajánlatkérő nevében 3 helyről került indikatív árajánlat 

bekérésre. Ezen megkeresésre azonban csak egy cég küldte meg ajánlatát, így a becsült érték is 

ez alapján lett meghatározva.   

A közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozóan a becsült érték tervezői költségvetés alapján lett 

megállapítva, figyelemmel arra, hogy a beszerzés vegyes beszerzés volt (építés: beépíthető 

bútorok, villamosság és gépészet, továbbá áruféleségek).  



 
56 

Bár kívánatos lenne, hogy több indikatív árajánlat is beérkezzen egy-egy eljárás becsült 

értékének meghatározásához – legalább három – ahogy a közbeszerzési eljárásban is elvárt a 

minél több ajánlat beérkezése – ám a közbeszerzési eljárásban közreműködők  azon érvelését 

el kell fogadni, mely szerint az Időutazó Múzeum projekt keretében rendelkezésre áll 3 árajánlat 

a program kialakítás költségének megbecsülésére, amit már a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg beszerzett az önkormányzat. 

A beruházások túlnyomó többségében az önkormányzat által felkért tervező szakember készít 

költségbecslést, nincs és ilyenkor nem is kell 3 db előzetes árajánlat. Ezt ellensúlyozzák  a 

kivitelező kiválasztására irányuló (külső közbeszerzési tanácsadó által bonyolított) nyílt 

közbeszerzési eljárások amelyek megnyugtatóan biztosítják a valódi versenyt és a valós piaci 

ár meghatározását, hiszen bárki, akit érdekel a beruházás, benyújthatja árajánlatát. 

Árajánlat készítésére (térítésmentesen) senki nem kötelezhető, így ha az előkészítés során 

bekérnek árajánlatokat de nem ad ilyet minden megkeresett, akkor ezzel nem tudnak az 

előkészítők mit kezdeni.  Főleg igaz ez akkor, ha mindössze csak a becsült érték 

meghatározásához, előzetesen, indikatív ajánlatért keresi meg őket az önkormányzat.  

 

Eljárást megindító felhívás – előkészítés szakasz 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. 37. § (1) bekezdés d) pont 

előírásainak megfelelően a Közbeszerzési Értesítőben az eljárást megindító felhívást 

hirdetmény útján tette közzé. A hirdetmény feladásának dátuma: 2020.07.20. volt. 

Az ajánlatkérő a hirdetményt a 44/2015. (XI.2.) MvM.rendelet 3. sz. melléklete szerinti 

mintának megfelelően tette közzé.  

A hirdetmény ellenőrzése a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 9. § (1) bekezdés alapján kötelező, 

amelyért az említett rendelet 13. § (1) bekezdése alapján ellenőrzési díjat kell fizetni. Az 

ellenőrzési díj mértéke a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

került az említett rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott számlára befizetésre.  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat [és azok igazolási 

módját] írt elő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, illetve a Kbt. 114. § (1) bekezdésében 

meghatározottaknak megfelelően. 

 

Ajánlattételi határidő 

A Kbt. 114. § (4) bekezdése alapján: 

„Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban, meghívásos és tárgyalásos 

eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény 
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feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve az ajánlattételi 

felhívás megküldésének napjától számított, 

 a) árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén tíz napnál, 

 b) építési beruházás esetén tizenöt napnál 

rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi 

részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.” 

 

A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás feladásának időpontja: 

2020.07.20.   

Az ajánlattételi határidő: 2020.07.31. [1000 óra]. 

Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került 

meghatározásra. 

Ajánlatok benyújtása és felbontása 

A megadott határidőre [2020.07.31. (1000 óra)] az eljárás 1. részére vonatkozóan 1 ajánlat 

érkezett az EKR rendszerben. Az eljárás 2. részére vonatkozóan pedig 2 ajánlat.  

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok 

felbontása az EKR-ben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdés előírásainak megfelelően.  

 

Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai szerinti 

jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak [Kbt. 68. § (6) bekezdés] megfelelő időpontban, 

2020.08.02-án továbbítottak az ajánlattevők részére [EKR rendszeren keresztül]. 

 

Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően valamennyi ajánlattevő részére 

biztosította a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlattevők 2020. augusztus 5-ig [1200 óra] 

pótolhatták hiányosságaikat. A hiánypótlásra történő felhívást a Kbt. 71. § (2) bekezdés 

előírásainak megfelelően 2020. augusztus 3-án elektronikus úton küldték meg [EKR rendszeren 

keresztül].  

 

Beérkezett ajánlatok hiánypótlás utáni bírálata 

Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (2) bekezdés előírásai megvalósultak. 
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A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok hiánypótlást követő bírálatáról jegyzőkönyvet 

készített [2020. augusztus 7. (0800 óra)]. Annak részét képezik a bírálóbizottság tagjainak 

bírálati lapjai is.  

A bírálóbizottság a pályázati anyagok alapján az 1. rész tekintetében benyújtott ajánlattevő 

ajánlatát egyhangúlag elfogadták, mivel az megfelelt az ajánlatkérő és a jogszabályok 

előírásainak. A 2. rész tekintetében az Asztalos-Kovács Kft. benyújtott ajánlata volt érvényes. 

Meixner Csaba E.V. ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

érvénytelen volt.  

 

Előzetes vitarendezési kérelem 

A Kbt. 80. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet küldött az 

EKR-ben [2020.08.12-én] a közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében az az ajánlattevő, akinek 

ajánlatát érvénytelenné nyilvánították. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előzetes 

vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszról az eljárás valamennyi 

ajánlattevőjét tájékoztatták az EKR-rendszeren keresztül [2020.08.13-án]. 

 

Jegyzőkönyv tárgyalásról 

A tárgyalás (módosított) időpontja 2020. augusztus 10. volt. A tárgyalásról a bírálóbizottság a 

Kbt. 88. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően külön jegyzőkönyvet készített 2020. 

augusztus 10-én [1100 óra; illetve 1125 óra]. A közbeszerzési eljárás 2. rész (fogadótér bútorzat) 

tekintetében készített jegyzőkönyvben elírás következtében ellentmondásos információ 

található pár soron belül: az ajánlattevő képviselője a tárgyaláson megjelent, ott a 

személyazonosságát is igazolta, a jegyzőkönyvet is aláírta. Ezzel szemben a jegyzőkönyv egy 

másik mondatában a következők olvashatók: „Ajánlattevő képviselője a tárgyaláson nem jelent 

meg.” A tárgyalások befejezéseként az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdés előírásainak 

megfelelően felhívta az ajánlattevőket egy végleges ajánlat EKR rendszeren keresztül történő 

beadására.  

 

Végleges ajánlatok bontása 

A bírálóbizottság a tárgyalás után [az EKR rendszeren keresztül] beérkezett végleges ajánlatok 

bontásáról jegyzőkönyvet készített [2020. augusztus 18. (1200 óra)], melyet az előírásoknak 

[Kbt. 68. § (6) bekezdés] megfelelő időpontban, 2020.08.18-án továbbítottak az ajánlattevők 

részére [EKR rendszeren keresztül]. A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak 

ismertetésre kerültek. A jegyzőkönyvben az ajánlattevők végleges ajánlata szerepel.  
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Végleges ajánlatok érvényességének vizsgálata, bírálata; az eljárást lezáró döntésre vonatkozó 

javaslat 

A bírálóbizottság a végleges ajánlatok érvényességének vizsgálatáról jegyzőkönyvet készített 

[2020. szeptember 3. (1000 óra)]. Annak részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai 

is.  

A Bíráló Bizottság a végleges ajánlatok alapján javasolta, hogy az eljárás eredményes, a nyertes 

ajánlattevő a legjobb ár értékű ajánlatot tartalmazó ajánlattal az 1. rész tekintetében a Private 

Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság, a 2. rész tekintetében az Asztalos-

Kovács Korlátolt Felelősségű Társaság.  

A Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és 

döntési javaslata is megtalálható. 

 

 

Ajánlatkérő döntése 

A KB döntését 2020.09.04-én hozta meg [K/3/2020. (IX.04.) Közbeszerzési Bizottsági 

határozattal], melynek során a KB tagjai kihirdetésre javasolták az „Interaktív IDŐutazó 

Múzeum program kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 1. rész tekintetében a Private 

Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaságot, a 2. rész tekintetében az Asztalos-

Kovács Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint nyertes ajánlattevőt. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az ajánlatokról 

elkészítette (2020.09.04.), továbbá a Kbt. 79. § (2) bekezdésében előírt módon [EKR rendszeren 

keresztül] megküldte az ajánlattevőknek (2020.09.07-én). 

 

Szerződés megkötése 

A szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárás 1. rész és 2. rész tekintetében is 2020. 

szeptember 24-én került sor, melynek kapcsán figyelemmel voltak a Kbt. 124. § (4) – (6) 

bekezdésében foglaltakra. 

 

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

Az Önkormányzat az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pont] 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetmény útján közzétette (hirdetmény száma a 

Közbeszerzési Értesítőben: 13159/2020.; hirdetmény feladásának dátuma: 2020.09.24.; 
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közzététel dátuma: 2020.09.24.). Az említett tájékoztató megküldésekor az ajánlatkérő eleget 

tett a Kbt. 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató 

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) 

pontjában előírtaknak megfelelően közzétette. 

 

Szerződés módosítása 

Az ellenőrzés idejéig egy alkalommal került sor a vizsgált közbeszerzési eljárás 1. rész 

tekintetében, 2020.09.24-én megkötött vállalkozási szerződés módosítására [2021.04.16-án]. 

Az Önkormányzat a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót [Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pont] 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően hirdetmény útján közzétette (hirdetmény száma a 

Közbeszerzési Értesítőben: 17617/2020.; hirdetmény feladásának dátuma: 2021.04.22.; 

közzététel dátuma: 2021.04.22.). 
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Megállapítások összefoglalása: 

A leírtak alapján megállapítom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzési 

folyamatai szabályozottak. A közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága 

a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálja.  

Az Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása, a közbeszerzések átláthatóságának és 

széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme 

érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben [Kbt. 27. § (1) bekezdés] 

meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, 

lefolytatásával, dokumentálásával, belső ellenőrzésével, valamint az ajánlatkérő nevében eljáró 

és az eljárásba bevont személyekkel, feladat és felelősségi renddel kapcsolatos szabályozást 

megalkotta. A szabályzat tartalmazza annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban 

résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét, a közbeszerzési eljárás szabályos 

lebonyolítására vonatkozó előírásokat. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzött időszakra (2020. év) vonatkozó 

közbeszerzési terv elkészült.  

2020. évben vizsgált eljárás [„Az interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása 

Szentgotthárdon – az IDŐM Szentgotthárdon program keretében”] a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata hatályos 

Közbeszerzési Szabályzatának előírásai szerint zajlottak. A közbeszerzési feladatok 

elvégzéséért felelős személyek kijelölése megtörtént. Az eljárásban résztvevők esetében a Kbt. 

szerinti szakértelemre vonatkozó előírást biztosították. Az eljárási folyamat áttekintése során 

szabálytalanság ténye nem merült fel.  

A jövőben is törekedni kell több indikatív árajánlat beszerzésére egy-egy eljárás becsült 

értékének meghatározásához.  

A közbeszerzési eljárások iratanyagának könnyebb áttekinthetősége, nagyobb rendezettsége 

miatt a jövőben fontos lenne, hogy az eljárások iratanyagának rendszerezése egy kézben 

összpontosuljon.   

Javaslat: 

A közbeszerzési eljárások iratanyagának rendszerezése egy kézben összpontosuljon. 

 

Szentgotthárd, 2021. május 31. 

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Tárgy: Bangó Péter és felesége belterületbe vonás iránti kérelme  
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A kérelem: 

Bangó Péter és felesége 9970 Szentgotthárd Zöldmező u. 26/A. 1.a. szám alatti lakosok, a Zsida 

városrész Zöldlomb utcában elhelyezkedő 0121/26 hrsz-ú földrészlet tulajdonosai, telkük 

belterületbe vonására és a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló 

eljárás lefolytatását kérik a Tisztelt Önkormányzattól. (kérelem: 1.sz. melléklet) 

 

A 0121/26 hrsz-ú telek területe: 3208 nm, művelési ága: rét, minőségi osztálya: 4., AK értéke: 

8,63 (térképkivonat 2.sz.melléklet) A telken a Kérelmezők családi házat építenek. Kérelmük  

indokaként a számukra kedvezőtlenül hasznosítható telekforma, telekalakítással való 

szabályossá tételét is felhozták, melyre a belterületbe vonás ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

után lehetőség lesz.  

    

Kérelmezők nyilatkoztak arról, hogy a belterületbe vonáshoz kapcsolódó költségek 

megfizetését vállalják. 

 

A kérelem teljesítése:  

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

vonását lehetővé teszi. Terület-felhasználási besorolása: beépítésre szánt terület  - kertvárosias 

lakóterület – Lke-Sz5 jelű építési övezet.  (szabályozási tervlap 3.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 megkezdése  

megtörténik.    

 

Hatásvizsgálat 

 

6. Mi indokolja, miért szükséges? 

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

a belterületbe vonás megtörténik, az a tervezettek megvalósulását eredményezi.    

 

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

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

biztosítja.  

 

8. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns kérdés. 

9. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincs kockázati tényező. 

 

10. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Önkormányzatot hátrány éri.  

 

11. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a szentgotthárdi 0121/26 hrsz-ú rét művelési ágú 

telek belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-Sz5 jelű építési övezet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

 tulajdonosának kérelme alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi  0121/26 hrsz-ú  

telek hasznosítása négy éven belül megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezőkkel megállapodást 

 kell kötni melyben a Kérelmezőknek 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. 

                    

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd   0121/26 

hrsz-ú telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.   

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

Szentgotthárd, 2021. június 18.        

  

         Doncsecz András 

              városüzemeltetési vezető 

                           

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Termelői piac üzlethelyiség hasznosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 06. 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi termelői piacon lévő 1377/5/B épületben lévő 2 db. üzelthelyiségeink közül a 

4. számú. 11,65 m2-es üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel 

2021.06.15-vel megszüntetésre került. Az üzlet bérbe adható, hasznosítható.  

A termelői piac a szentgotthárd 1377/5 hrsz-ú önkormányzati területből valamint az ezen 

ingatlanon álló 1377/5/A, 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú épületekből, épírtményekből áll. Az 

építmények közül az 1377/5/A hrsz-ú ingatlan (a termelői piac elárusító asztalai) teljes 

egészében, a másik két épület pedig részben  a Dolgos Díszfaiskola Kft és a Támis Rent Kft. 

(továbbiakban: Üzemeltetők) tulajdonát képezik. Ezekben az épületekben Szentgotthárd Város 

Önkormányzata is tulajdonos.   

Korábban 2020. év végén és 2021. márciusában is foglalkoztunk a piac egy kézben lévő 

üzemletetésének lehetőségével.  

Az alábbi V/40/2021. sz. Határozat született: 

V/40/2021. számú Határozat 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Dolgos Díszfaiskola Kft és a Támis Rent Kft 

mint a szentgotthárdi termelői piac üzemeltetőinek az üzemeltetés beindítása kapcsán a 

következőket fogadja el: 

- Az önkormányzat által bérbeadás útján hasznosított  helyiségekre fennálló bérleti 

szerződéseket egyelőre  nem szünteti meg, viszont a bérlőkkel kapcsolatban felmerülő 

problémák esetén  a legmesszebb menőkig együttműködik az Üzemeltetőkkel   

- Az önkormányzat a bérlőinél rendszeresen kontrollálja a bérleti szerződésben foglaltak 

végrehajtását  

- Az üzletház bérleményeire és kiszolgáló helyiségeire vonatkozó előírások a termelői 

piacra is vonatkoznak 

- Abban az esetben, ha a Bérlők bármilyen módon megszegik az Üzemeltetők által a 

termelői piac és az üzletház üzlethelyiségeire és kiszolgáló helyiségeire  vonatkozóan 

meghatározottakat és ezt az Üzemeltetők jelzik az önkormányzat felé, akkor az 

önkormányzat haladéktalanul intézkedik és három munkanapon belül a rendet teljesen 

helyreállítja, a Bérlőkkel szemben az üzletház és a termelői piac működésének 

biztosítása érdekében intézkedik 

- Amennyiben a Bérlők rendellenes magatartása az önkormányzati figyelmeztetés és 

jelzés ellenére sem változik meg, akkor erre hivatkozva  felmondja a bérleti szerződést. 

- A termelői piac mielőbbi megfelelő beindítása érdekében segíti az Üzemeltetőket. 

- Az önkormányzat folyamatos tájékoztatást kér a termelői piac működéséről és 

folyamatosan segítséget ad az Üzemeltetőknek. 
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- Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a piac működtetése érdekében a vásárlók 

részére WC kerüljön kialakításra az önkormányzati területen – sem ezért, sem a 

földhasználati jog biztosításáért ellenértéket nem kér 

- A termelői piacon és környezetében a rend biztosítása érdekében gyakrabban ellenőriz 

a közterület - felügyelet 

- A termelői piaccal kapcsolatos valamennyi bevétel az Üzemeltetőket illeti 

- Az önkormányzat vállalja az üzemeltetési költségekhez való hozzájárulást a bérlőin 

keresztül. 

A termelői piac működtetéséhez szükséges megállapodásba ezeket a feltételeket és vállalásokat 

be kell emelni.  

Most, hogy a bérleti szerződés az egyik üzlethelyiségre megszűnt, az üzemeltetők az 1. sz. 

mellékletben lévő kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, melyben a megüresedett 4. sz. 

üzlethelyiséget és az 1377/5/C épületben lévő 1 db. raktárhelyiséget üzemeltetésre átvennék. A 

használati szerződés alapján ez a 3. sz. tároló, mely 5,74 m2.  (alaprajz 2-3 sz. melléklet) 

A vagyonkataszterben lévő nyilvántartás alapján az ingatlan forgalomképes vagyonkörbe 

tartozik, a 11.65 m2-es üzlethzelyiségre eső könyv szerinti bruttó forgalmi érték: 2.707.305.-

Ft, a tároló értéke: 1.238.514.-Ft.  

 

Vagyonrendeletünk szerint: 

25. § [A vagyon hasznosítása (vagyonkezelési jog, haszonélvezeti jog, hasznosítási jog, 

használatba adás)]  

(1) A vagyonkezelési jog, használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, 

illetve ellenszolgáltatás mellett.  

(2) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós szerződéssel 

való üzemeltetésével, a használatra való átengedés használati-, bérleti-, vagy haszonbérleti 

szerződéssel. 

28. § Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használati, illetve hasznosítási 

jogát-ideiglenesen- át lehet engedni: koncessziós szerződéssel, bérleti szerződéssel, 

használati díj ellenében. 

 

36.§ [Hasznosítási jog, használatba adás] 

(1) A 28-35.§ hatálya alá nem tartozó hasznosítás és használatba adás esetén a 

forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati joggal 

terhelhető csak meg. 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és használatba adás 

tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi korlátokat. 

 

37. § (1) Az 5 millió Ft értékhatárt meghaladó értékű vagyontárgyra  hasznosítási jogot 

versenyeztetéssel lehet létesíteni. 

(2) A képviselő-testület a 25 millió Ft-ot meghaladó értékű vagyon hasznosítása esetén a 

felhívást  köteles legalább a megyei lapban való hirdetéssel közzétenni, és a felhívásban 

megfogalmazottak szerinti  legjobb ajánlattevő javára dönteni. 

(3) Az 5 - 25 millió Ft-ig terjedő értékhatár között a képviselő-testület a helyben szokásos 

módon hirdeti ki a használati, hasznosítási jogra való felhívást és a 2. bekezdés. szerint hoz 

döntést.  

38. § A képviselő-testület határozatában megállapítja az egyes vagyontárgyak hasznosítására 

vonatkozó használati díjakat. 

39. § A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt a  használati, hasznosítási jog 

kérdésében. 
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40. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az 

átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület joga. 

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

szabályairól szóló  32/2013.(X.31.)önkormányzati rendelete 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 

2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről. 

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a pályáztatást, 

abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja 

meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  

(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület 

állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével 

bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

 

A két üzemeltetésbe venni kívánt helyiség könyv szerinti bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forint összeget nem haladja meg, tehát a hasznosítási jog versenyeztetés nélkül is átadható 

az üzemeltetők részére használati díj ellenében. 

A 4. sz. üzlethelyiség jelenlegi havi bérleti díja nettó 32.774.-Ft (2813.-Ft/m2), melyet ezentúl 

27% Áfa terhel, vagyis 41.623.-Ft/hó. Javasoljuk  az üzlethelyiségre netto 3000.-Ft/m2/hó, a 

tároló helyiségre pedig felét, nettó 1.500.-Ft/m2/hó használati díjat megállapítani. 

tehát a szentgotthárdi 1377/5/B épületben lévő 4. számú. 11,65 m2-es üzlethelyiség használati  

díja: 34.950.-Ft+ÁFA, összesen 44.387.-Ft/hó, a szentgotthárdi 1377/5/C épületben lévő 5,74 

m2-es tároló helyiség bérleti díja: 8610.-Ft/m2/hó + ÁFA, összesen: 10.935.-Ft/hó lenne. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a termelői piac 

területén található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű, 4.számú  

üzlethelyiség, valamint a szentogtthárdi 1377/5/C épületben lévő 5,74 m2-es tároló helyiség 

hasznosítási jogának a Dolgos Díszfaiskola Kft.  9970 Szentogtthárd, Rózsa u. 26/A. és a 

Támis Rent Kft. 9970 Szentgotthárd, Mathiász u. 29. részére helyiséghasznosítási  szerződéssel 

történő átadásához. 

A hasznosítási jog átadásához kapcsolódó feltételek: 

Hasznlat időtartama határozatlan, 3 havi felmondási idővel. 

A használati díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
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A szerződés megkötésével egyidőben vállalni kell 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék 

megfizetését. 

A helyiségekkel kapcsolatosan felemrülő összes rezsiköltséget használatba vevő fél köteles 

viselni. 

A szentgotthárdi 1377/5/B épületben lévő 4. számú. 11,65 m2-es üzlethelyiség használati  díja: 

34.950.-Ft/hó+ÁFA, összesen 44.387.-Ft/hó,  

a szentgotthárdi 1377/5/C épületben lévő 5,74 m2-es tároló helyiség bérleti díja: 8610.-

Ft/m2/hó + ÁFA, összesen: 10.935.-Ft/hó. 

Határidő: a közlésre azonnal 

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

városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2021. június 21. 

               
                                                                                                                   Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető 

          

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Tárgy: Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú 

és a Május 1. u. 2. 1578/2/A/13 hrsz-ú  garázs hasznosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 06. 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti garázs 

A SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása alapján a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám 

alatti 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 területű garázs megüresedett, a garázs kiutalható, vagy 

eértékesíthető a garázs havi bérleti díja: 7.130.-Ft/hó+ÁFA, összesen 9.055.-Ft. 

A Testületnek joga és lehetősége van a garázst bérbe adni, vagy értékesíteni. 

 

Erre a megüresedett garázsra Gruda Károly 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. szám 

alatti lakos nyújtott be bérleti kérelmet, aki az adott társasházban lakik. (1. sz. melléklet). 

 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs 

Továbbá megüresedett a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szentgotthárdi 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 

m2 területű garázs, a garázs kiutalható, a garázs havi bérleti díja: 8.010.-Ft/hó+ÁFA, összesen 

10.173.-Ft. 

Ezen Garázs értékesítését nem javasoljuk, az egész ingatlan (társasház) Önkormányzati 

tulajdonú. Ez a helyiség leginkább tárolónak jó, a méreteinél fogva csak kis kategóriás , kis 

méretzű gépjármű fér el benne. 

 

A garázsok a SZET Szentgotthárdi Kft kezelésében állnak, így a bérleti szerződést a KFT köti. 

 

  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése 

alapján: 

„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a pályáztatást, 

abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja 

meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan időre 

köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 

folytatandó tevékenységet.  A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését 

indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 

A Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 garázs könyv szerinti bruttó értéke: 

46.000.-Ft. 
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A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a testület akár 

közvetlenül is dönthet annak kiutalásáról.  

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Bérbeadás esetén határozatlan időre történő bérbeadás esetén 2 hónap felmondási idő kikötését, 

továbbá bérleti díjnál 11.000.-Ft+ÁFA, összesen 13.970.-Ft bérleti díjra történő emelést. 

A Május 1. u. 2. sz. alatti 10 m2-es garázsnál a 8000.-Ft+ÁFA, összesen 10.160.-Ft bérleti díjat 

javasoljuk meghagyni.  

Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy nem utalja ki közvetlenül a garázst, akkor  bérbeadásra, 

vagy értékesítésre meg kell hirdetni, s a beérkezett legjobb ajánlattevő részére kelrül kiutalásra 

vagy eladásra. 

 

Javasoljuk a Széchenyi u. 21. szám alatti szentgotthárdi 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 garázs 

értékesítését, a garázs jobb oldali falán hosszú függőleges repedés található, a garázs ajtajának 

a váza erősen elkorrodálódott, a tetőhéjazaton lévő hullámpala táblát 2 db-ot is cserélni kell, 

beázik. Ezen társasházi ingatlanon 10 lakás és 2 garázs található, melyből 4 lakás és a 2 garázs 

van az Önkormányzat tulajdonában. Értékesítés esetén az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

6/2018. (III.1) önkormányzati rendeletben alkalmazottak szerint kell eljárni, vagyis első körben 

a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslést kell készíttetni. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti garázs 

ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű, 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló garázst értékesítésre kijelöli. 

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

 

BÉRBEADÁS ESETÉN: 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 

32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése 

alapján Gruda Károly 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. sz. alatti lakossal történő 

Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.  

 Bérleti díj: 11.500.-Ft/hó+ÁFA, összesen 14.605.-Ft/hó. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 2 hónap felmondási határidővel. A bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő 

óvadékot is megfizetni. 

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

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Május 

1. u. 2. sz. alatti, 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 alapterületű garázst helyben szokásos módon 

bérbeadásra meghirdeti.  

Bérleti díj: 8000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 10.160.-Ft/hó 

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

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 2 hónap felmondási határidővel.  
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A pályázónak vállalnia kell a 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő testületi ülés. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik 

meg a szerződéskötés, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. 

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

határideje folyamatosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Testületi ülés. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2021. június 21. 

              
                                                                                                         Doncsecz András 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 
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3.sz. melléklet 

 

 
 


