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2021. március 16-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: Szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat feladat ellátási körébe tartozik a településen az 

ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelési közszolgáltatás szervezése, 

fenntartása. Az önkormányzat 2021. január 01-i hatálybalépéssel határozott időre, 2025. 

december 31-ig szóló időszakra szerződést kötött az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására.  

A Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó településeken az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint állami koordináló 

szervezet az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-t (továbbiakban: Közszolgáltató) jelölte ki hulladékkezelési közszolgáltatás végzőjének. A 

Közszolgáltató rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) előírásai szerinti minősítéssel, illetve az állami koordináló szervezet által kiadott 

megfelelőségi véleménnyel. 

A közszolgáltatás tartalmában a megkötött szerződés értelmében változás történt, ezért a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. A 

közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzatnak 3 hónapon belül kell összehangolnia 

helyi rendeletét a közszolgáltatási szerződéssel, a hatályos jogszabályokkal, valamint az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel. 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a 41/2001. (XI. 29.) Önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) rendelkezik. Ezt a helyi rendeletet az előterjesztéshez csatolt 1. 

számú melléklet szerinti rendeletmódosítás tervezetben részletezettek értelmében pontosítani, 

illetve aktualizálni szükséges. 

 

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

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A Közszolgáltató az Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban működési területén egységes hulladékkezelési 

közszolgáltatást alakít ki az egyedi adottságok figyelembevételével. A módosított rendelet ezek 

után meg fog felelni a megváltozott feltételeknek.  

Gazdasági, költségvetési hatása: A lakosság közszolgáltatási díja ettől az önkormányzati 

rendeletmódosítástól nem változik.  

Környezeti következménye: A szilárd hulladékszállítás eddig is magyarországi mértékkel 

nézve magas színvonalon valósult meg Szentgotthárdon, a szolgáltatóval megkötött 

szerződésben ennek több elemét sikerült megtartani.  



Egészségi következménye: A lakosságnál keletkező hulladék szakszerű begyűjtése, illetve 

átvétele az egészséges környezet fenntartására egyértelműen pozitív hatással lesz ebből 

adódódóan az egyén életminőségére is.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Szerződési kötelezettség megszegése esetén a 

közszolgáltatás ellátás biztosítása kérdőjeleződik meg, hatásként jelentkezhet, hogy nem lesz 

megoldott a lakosságnál keletkező hulladékok átvétele.  

 

Szentgotthárd, 2021. március 16. 

 

  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

   

                          

  



1. számú melléklete 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (…. ….) önkormányzati rendelete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 

41/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörére 

hivatkozással az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja valamint a 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján a természeti környezet védelme, és a település 

tisztaságának biztosítása érdekében a város területén a települési szilárd és folyékony hulladék 

gyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával, valamint az ehhez kapcsolódó díjakkal 

kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (4), (11) - (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

“(4) Közszolgáltatást végző szervezet: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató). 

 

(11) Sárga és kék színű zsákos szelektív gyűjtés: az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött 

csomagolási hulladéknak a közszolgáltató által biztosított sárga és kék színű zsákokban 

történő elkülönített gyűjtése. 

 

(12) Kerti zöldhulladék: Ingatlanokon lakossági körben keletkezett fák, cserjék, bokrok 

nyesedékei, a lenyírt fű, a lehullott falevelek, illetve kidobott karácsonyfák.” 

 

2. § A R. 3. § (3)-(5), valamint (7)-(10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

“(3) A 2. melléklet szerinti közös gyűjtő edényeket használó tömbházaknál elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladékok összegyűjtésére szolgáló tárolóedény csoportot elsősorban a 

tömbházak területén kell elhelyezni. Kivételt képez ez alól a Szentgotthárd, Mártírok út 

4/A/B/C/D. szám alatti társasház, amely elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött 

hulladékának elhelyezése a Szentgotthárd, Mártírok útja 4. és Mártírok útja 2/A/B. 

közötti (szentgotthárdi 1289/3. helyrajzi számú) közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő 

szigeten történik. Az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék gyűjtését a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 



(4) A közterületen elhelyezett tárolóedényzetről a szolgáltatást nyújtó -mint tulajdonos- 

gondoskodik.  

 

(5) Az ingatlanokon keletkező háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet 

biztosításáról, az edényzet karbantartásáról, természetes elhasználódása esetén szükségessé 

váló cseréjéről, a rendeltetésszerű használatról, tisztántartásról és az edényzetek 

szállításhoz történő kihelyezéséről az ingatlan tulajdonos, bérlő, használó, lakóközösség 

köteles gondoskodni. 

 

(7) Családi házas ingatlanoknál a Közszolgáltatónak háztartásonként biztosítani kell a 

mindenkori gyűjtési gyakoriságnak megfelelő darabszámú min. 65 cm x 95 cm méretű, vagy 

ennek megfelelő űrtartalmú összehúzható 2 db sárga és 1 db kék színű szelektív 

hulladékgyűjtő cserezsákot. Az előírásoknak megfelelően elkülönítetten (szelektíven) 

gyűjtött hulladék bármilyen más átlátszó zsákban is kihelyezhető. 

 

(8) A R. 2. melléklete szerinti közös gyűjtő edényeket használó tömbházaknál a 

Közszolgáltatónak biztosítania kell a lakóközösség igényeinek megfelelő darabszámú 

szelektív hulladékgyűjtőt. 

 

(9) A sárga és kék színű szelektív gyűjtő üres zsákokat a Közszolgáltató köteles lehetőleg a 

begyűjtés napján kitett zsákok begyűjtésekor a lakóháznál rögzített módon kell elhelyezni, 

ami lehetetlenné teszi, hogy a szél a zsákokat elfújja, továbbá köteles a szelektív gyűjtő 

zsákokat folyamatosan a lakosság számára az önkormányzati hivatal és az önkormányzati 

városgazdálkodási ügyekkel is foglalkozó szervezeténél, valamint a Zöldudvarban is 

elérhetővé tenni. A 3. mellékletében meghatározott utcákban a kisteherautóval történő 

gyűjtésnél a Közszolgáltatónak háztartásonként biztosítani kell a mindenkori gyűjtési 

gyakoriságnak megfelelő darabszámú 120 liter űrtartalmú kommunális hulladék 

gyűjtésére alkalmas előnyomott hulladékgyűjtő zsákot is.” 

 

(10) A többlet vegyes hulladék, illetve a kerti zöldhulladék elhelyezésére előnyomott 

STKH emblémával ellátott zsákok (továbbiakban: emblémázott zsákok) vásárolhatók. 

A megvásárolható emblémázott zsákokat, megfelelő számban, megfelelő értékesítési 

helyeken a Közszolgáltató helyezi el. A Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy legalább 

Szentgotthárd központi területén (a belvárosban) legalább egy működő kereskedelmi 

egység (bolt) legyen, ahol emblémázott zsákok vásárolhatók. Az emblémázott zsák 

árának megfizetése a hulladékkezelés költségeit fedezi. A hulladékgyűjtő edények mellé 

kihelyezett emblémázott zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az ingatlanok 

elől a Közszolgáltató elszállítja. Más zsákban kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató 

nem szállít el.” 

 

3. § A R. 3/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3/A. § A Ht. 39. § (5) bekezdés alapján a város területén az ingatlanokon keletkező papír-, 

fém-, üveg-, műanyag-, italos kartondoboz csomagolási hulladékot, illetve a kerti 



zöldhulladékot, valamint a használt sütőolaj-, illetve -zsiradék hulladékot az ingatlan 

tulajdonosa, bérlője, használója köteles elkülönítetten gyűjteni. Az ingatlanokon 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot, a komposztálható hulladék, az üveg, a használt zsír és 

sütőolaj kivételével a Közszolgáltató által biztosított sárga, és a papír hulladékot pedig a 

kék színű szelektív gyűjtőzsákokba, illetve a tömbházaknál a környezetükben kihelyezett 

szelektív gyűjtő konténerekben kell elhelyezni. Szelektíven gyűjtött hulladék a 

Közszolgáltató által üzemeltetett Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő 

Zöldudvarban is elhelyezhető. A Zöldudvarban a csomagolási hulladékon kívül az 

újrahasznosításra alkalmas hulladék (használt étolaj és zsír, üveg) is elhelyezhető. A 

családi házas övezetű ingatlanokon keletkező kerti zöldhulladékot komposztálni kell és csak 

a nehezen komposztálódó, illetve komposztra nem tehető kerti zöldhulladék kerülhet a kerti 

zöldhulladékgyűjtőbe, illetve zöldhulladék gyűjtő zsákba. A kerti zöldhulladékot 

elsősorban komposztáló edényben – például a korábban az önkormányzat által családi 

házanként rendelkezésre bocsátott komposztáló edényben -   kell komposztálni.” 

 

4. § A R. 4. § (4), és (6) – (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

„(4) A gyűjtő edényzetbe terjedelme miatt el nem helyezhető hulladék (lomhulladék) leadása 

elsősorban a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő Zöldudvarban 

történhet. A városrészeken (Rábatótfaluban, Farkasfán, Máriaújfaluban, Rábafüzesen, 

Jakabházán, Zsidán és Zsidahegyben valamint Rábakethelyen) a városrészi 

önkormányzat és/vagy városrészi civil szervezet (továbbiakban városrészi lebonyolító) 

kérésére évente egy alkalommal gyűjtőpontos lomtalanítás szervezhető, amelyre az 

önkormányzat külön megállapodást köt az adott városrészi lebonyolítóval. A városrészi 

gyűjtőpontos lomtalanítás megszervezése a városrészi lebonyolító feladata. A 

gyűjtőpontos lomtalanításra a városrészi lebonyolítóval megkötött megállapodást 

követően az önkormányzat külön szerződést köt a Közszolgáltatóval. A gyűjtőpontos 

lomtalanítási helyszíneken a felelős városrészi lebonyolító által kijelölt személy 

iránymutatása alapján frakciónként helyezhető el lom hulladék, amit külön 

megállapodás alapján a Közszolgáltató vesz át.  

Lomtalanítási gyűjtőpontra nem vihető bezsákolt háztartási hulladék, zöldhulladék 

(kerti hulladék, nyesedék),  szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga zsákban gyűjthető 

hulladék stb.), állati tetem, gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, 

autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési-bontási 

hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.), 

szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (Inert, kommunális), személy-, teher-, traktor 

gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, 

permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, 

gyógyszer, fáradt olaj, stb.), elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási 

gép), fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.), kézi erővel nem 

rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék. 

 

(6) Vegyes hulladék szállítása családi házas övezetben és a tömbházaknál heti egy alkalommal 

történik. A kerti zöldhulladék elszállítása december 1. és március 31. között havonta egy 



alkalommal, április 1. és november 30. között 2 hetente, az évente elkészített 

hulladéknaptár szerinti időpontban házhoz menő rendszerben valósul meg, az 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék elszállítása családi házas övezetben (sárga, kék 

zsákos gyűjtés) havonta, a tömbházaknál heti egy alkalommal (hulladéknaptár szerint) 

történik.” 

 

 (7) A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető jelen 

rendelet 3. melléklet a) pontjában meghatározott utcákban kisteherautóval történő házhoz 

menő zsákos gyűjtéssel történhet a hulladékkezelés, a b) pontjában meghatározott utcák a 

kisteherautóval sem megközelíthető utcák. A vegyes hulladék gyűjtését, a sárga és kék 

zsákos szelektív gyűjtést az edények, a zsákok gyűjtő útra történő kihelyezésével kell 

megoldani. A Közszolgáltatónak ezeken a helyeken a megfelelő számú üres zsákok (2 db 

sárga és 1 db kék zsák) ingatlanonkénti kihelyezését fokozott figyelemmel kell 

biztosítani.” 

 

5. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A háztartásokban megjelenő veszélyes hulladékok keletkezési helyükön csak 

átmenetileg, saját felelősségre tárolandó. A Közszolgáltató által üzemeltetett 

Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő Zöldudvarban a befogadható 

veszélyes hulladékok átvétele biztosított.” 

 

6. § A R. 6 § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

“(2) A lakossági körben keletkező építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia, 

üveg, egyéb építési hulladék, törmelék) elhelyezése a Közszolgáltató által üzemeltetett 

zöldudvarban, a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz-on történhet.” 

 

7. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép. 

 

8. § Hatályát veszti: 

a) a R. 3.§ (12) bekezdése 

b) a R. 10/B. § -a: 

 

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

 

 

  



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.  

 

A rendeletet a Polgármester 2021. …….. napján fogadta el.  

 

 

Kihirdetve: … . év … . hó … . napján. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

  



1. melléklet 

 

A 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 3. mellékletéről. 

 

„3. melléklet: 

 

a) A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető 

utcák: 

 

1. Zsida városrészen: Örökzöld utca, Vadvirág utca, Muskátli utca, Szépvölgyi utca  

2. Zsidahegy városrészen: a Zsidahegyi úton a 2052 hrsz. és a 2002 hrsz.-ú közút 

csatlakozástól Nyugatra eső szakasz; 

3. Rábatótfalu városrészen: Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Akác utca, Szvétecz Ernő 

utca,.  

4. Farkasfa városrészen: Hegyi utca, Belsőszer utca, Andrásszeri utca, Feketetó utca, 

Zsilavek utca, Kiserdő utca, Fővég utca vége; 

5. Máriaújfalu városrészen: Fenyvesalja utca vége; 

6. Rábakethely városrészen: Alsó utca, Mikes Kelemen utca; 

7. Rábafüzes városrészen: Toldi utca, Babits utca, Déryné utca, Móra Ferenc utca, 

Szentgotthárd 0374. hrsz-ú út (volt laktanyához vezető út)” 

 

 

b) A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművet helyettesítő 

kisteherautóval sem megközelíthető utcák: 

 

1. Zsida városrészen: Erdei utca, Zöldlomb utca; 

2. Rábatótfalu városrészen: Űrhajós utca; 

3. Máriaújfalu városrészen: Hegyalja utca; 

 

 

  



Indokolás: 

1. §-hoz: pontosítja a Közszolgáltató fogalmát és a szelektív gyűjtő zsákok típusait, 

megfogalmazza a kerti zöldhulladék fogalmát; 

2. §-hoz: hulladék gyűjtésének szabályait, alkalmazandó edényzeteit, gyűjtőzsák használatait 

határozza meg; 

3. §-hoz: szelektív gyűjtés szabályait határozza meg, kitérve a kerti zöldhulladék gyűjtésére; 

4. §-hoz: hulladék elszállításának rendjét, az átvétel időpontjait szabályozza és a gyűjtőpontos 

lomtalanítás rendjét határozza meg; 

5. §-hoz: lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok kezelését szabályozza; 

6. §-hoz: pontosítja az építési-bontási törmelék elhelyezését; 

7. §-hoz: kiegészül a 3. melléklet oéyan utcával, ahol a hulladékgyűjtés kisteherautóval történik 

8. §-hoz: hatályon kívül kerülő rendelkezések azok, amelyek az ú.n. szuper szelektív gyűjtést 

szabályozták. Ez a lehetőség a rendeletből is kikerül, az is tény, hogy amíg a rendelet 

tartalmazta, ennek alkalmazására addig sem került sor.  

9. §-hoz: a Rendelet hatálybalépését szabályozza. 

  



Összefoglaló 

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. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Köznevelési intézményeket érintő fenntartóváltás 

véleményezése 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szombathelyi Tankerületi Központ a mellékelt kérelmekkel fordult az Önkormányzatunkhoz 

(lásd: 1. sz. és 2. sz. Melléklet). 

 

A Szentgotthárd és Térsége Iskola, Gimnázium és Kollégium szétválásának kérdése már tavalyi 

évben is felmerült. A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Tankerületi Központ 

fenntartásában álló alábbi intézményegységek fenntartói jogának átadását kezdeményezte: 

- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium székhelyintézménye, 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. 

- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8 

Évfolyamos Általános Iskolája (azzal a módosítással, hogy 1-8 évfolyamos nevelési-

oktatási intézményként működtetné az Egyház) 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. 

- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek 

Általános Iskolája 9963 Magyarlak, Kossuth Lajos u 26. 

- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek 

Általános Iskolája Rábagyarmat Telephelye, 9961 Rábagyarmat, Város út 1. 

 

A Vas Megyei Szakképzési Centrum a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában álló 

intézményegységek fenntartói joga átadását kezdeményezte: 

- Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr Vargha 

Gábor Kollégiuma, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 27. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban NKT.) 84. (7) bekezdései 

szerint a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által 

fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény 

fenntartói jogának átadásával, a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, megszűntetésével, 

átszervezéssel kapcsolatban. 

 

Az oktatásért felelős miniszter a döntése meghozatala előtt beszerzi a vagyonkezelésben levő 

ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is. A Szombathelyi Tankerületi Központ 

kéri Szentgotthárd Város Önkormányzata állásfoglalását a fenti kérdésekben. Tekintettel arra, 

hogy az említett intézmények fenntartói joga az államhoz került, így az önkormányzatnak csak 

véleményezési joga maradt az eljárás során. Formailag a határozatunk szövegezése megegyezik 

a Tankerületi Központ leveleiben írt szövegezéssel, vagyis egyetértésünket fejezzük ki a 

tervezett változtatásokkal. Ami a tartalmi oldalt jelenti: az iskolák egy részének egyházi 

fenntartásba kerülését jó megoldásnak tartjuk, az új fenntartó megjelenését Szentgotthárdon 

üdvözöljük. Innentől kezdve megnyílik az igazi választás lehetősége a szülők előtt; a két 



fenntartó iskolái között pedig jó értelemben vett versengés kialakulása is várható, ami szintén 

előbbre viheti az oktatás ügyét. A kollégium kikerül a jelenlegi fenntartói körből, kikerül a 

jelenlegi intézményből is. Az új fenntartó, a Vas Megyei Szakképzési Centrum a szakképző 

intézményünk fenntartója is. A kollégium innentől kezdve elsősorban a szentgotthárdi 

szakképzést fogja szolgálni, segíteni.  

 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

 

Erre tekintettel  

a.) Szentgotthárd Város Polgármestere támogatja, hogy a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium székhelyintézménye, valamint a Széchenyi 

István Általános Iskola tagintézmény fenntartói joga átadásra kerüljön a Szombathelyi 

Egyházmegye részére a 2021/2022. tanévtől kezdődően. 

b.) Szentgotthárd Város Polgármestere támogatja, hogy a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Vargha Gábor Kollégiuma fenntartói 

joga átadásra kerüljön a Vas Megyei Szakképzési Centrum részére a 2021/2022. 

tanévtől kezdődően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2021. március 15. 

 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

  



        1. sz. Melléklet

 





 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Iskolai alapdokumentumok módosításának véleményezése 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szombathelyi Tankerületi Központ 2021. március 04-én kelt, 1. számú melléklet szerinti 

levelében tájékoztatott bennünket a Szentgotthárdon tervezett iskolai intézményátszervezések 

állásáról. A levélben olvasható, hogy  

- a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. 

Évfolyamos Általános Iskolája tagintézmény kiválását és ezzel párhuzamosan a 

tagintézmény évfolyamainak növelését,  

- a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamos Általános Iskolája évfolyamainak emelését,  

- a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium maximálisan 

felvehető tanulólétszámának növelését, feladatbővülését,  

- a Dr. Vargha Gábor Kollégiumnak a kiválását,  

- illetve a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolát érintő új telephely létrehozását, a 

telephelyen új művészeti ág és azon belül új tanszék indítását tervezik  

és ehhez várják az Önkormányzat véleményét. 

 

A fenntartó és működtető Szombathelyi Tankerületi Központ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát érintően a következő szakmai alapdokumentumának (alapító okiratának) 

alábbiakban jelzett módosítását tervezi 2021. szeptember 01-jétől. 

 

sorszám Intézmény neve Feladatellátási helye Alapdokumentumot 

érintő változás 

1. Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola és Gimnázium Arany János 1-

4. Évfolyamos Általános Iskolája 

9970 Szentgotthárd, Arany János utca 

2. 

A Szentgotthárd és 

Térsége Általános Iskola 

és Gimnázium Arany 

János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolája 

tagintézmény kiválása. A 

kiválással érintett 

intézmény neve: 

Szentgotthárdi Arany 

János Általános Iskola 

2.  Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. 

Évfolyamos Általános Iskolája 

9970 Szentgotthárd, Arany János utca 

2.. 

A kiválással érintett 

tagintézményben az 

évfolyamok számának 

növelése az 5-8 

évfolyammal. 

3. Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola és Gimnázium Széchenyi 

István 5-8 Évfolyamos Általános 

Iskolája 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. 

Az évfolyamok számának 

növelése az 1-4. 

évfolyammal. 



4. Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola és Gimnázium Széchenyi István 

5-8 Évfolyamos Általános Iskolája 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. 

A felvehető maximális 

tanulólétszám növelése 

320 főről 450 főre, a 

nemzetiségi nevelési-

oktatásba felvehető 

maximális tanulólétszám 

növelése 40 főről 80 főre. 

5. Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. 

Vargha Gábor Kollégiuma 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 27. 

A kollégium kiválása 

6. Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

Szentgotthárd és Térsége Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

2-4 

Feladatbővülés: A többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű 

tanulók nevelése-oktatása 

(egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők, 

érzékszervi fogyatékos – 

hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – 

látási fogyatékos) feladat 

felvétele a gimnáziumi 

nevelés-oktatás, az 

általános iskolai nevelés-

oktatás, a nemzetiséghez 

tartozók gimnáziumi 

nevelés-oktatása és a 

nemzetiséghez tartozók 

általános iskolai nevelése-

oktatása pontokba is. A 

sajátos nevelési igényű 

tanulók felvehető 

maximális tanulólétszáma: 

a gimnáziumi nevelés-

oktatásban 5 fő, az 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 5 fő, a 

nemzetiséghez tartozók 

gimnáziumi nevelés-

oktatásban 3 fő, a 

nemzetiséghez tartozók 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 3 fő. 

7. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. Új telephely létrehozása. 

8. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. Telephelyen új művészeti 

ág és azon belül új tanszék 

indítása: Zeneművészeti 

ág (új tanszék: zeneismeret 

tanszék). A maximálisan 

felvehető tanulói létszám 

30 fő. 



9. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3. Telephelyen új művészeti 

ág és azon belül új tanszék 

indítása: Képző- és 

iparművészeti ág (új 

tanszakok: grafika és 

festészet tanszak, 

képzőművészeti tanszak). 

A maximálisan felvehető 

tanulói létszám: 100 fő. 

 

A nemzeti  köznevelésről szóló 2011.  évi CXC. törvény ( továbbiakban Nkt. ) 83. (3) –(4) 

bekezdései szerint a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése 

vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos 

önkormányzatának véleményét. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Szombathelyi Tankerületi Központ 

kérésére az alapító okiratok tervezett módosításaival az alábbiak szerint egyetért.  

 

sorszám  Feladatellátási 

hely 

Átszervezési javaslat Önkormányzati 

vélemény 

1. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Arany János 1-4. 

Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Arany János utca 

2. 

A Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola és Gimnázium 

Arany János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolája 

tagintézmény kiválása. A 

kiválással érintett intézmény 

neve: Szentgotthárdi Arany 

János Általános Iskola 

Egyetért 

2.  Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Arany János 1-4. 

Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Arany János utca 

2.. 

A kiválással érintett 

tagintézményben az 

évfolyamok számának növelése 

az 5-8 évfolyammal. 

Egyetért 



3. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Széchenyi István 

5-8 Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Az évfolyamok számának 

növelése az 1-4. évfolyammal. 

Egyetért 

4. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola 

és Gimnázium 

Széchenyi István 

5-8 Évfolyamos 

Általános 

Iskolája 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

A felvehető maximális 

tanulólétszám növelése 320 

főről 450 főre , a nemzetiségi 

nevelési-oktatásba felvehető 

maximális tanulólétszám 

növelése 40 főről 80 főre. 

Egyetért 

5. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium Dr. 

Vargha Gábor 

Kollégiuma 

9970 

Szentgotthárd, 

Hunyadi utca 27. 

A kollégium kiválása Egyetért 

6. Szentgotthárd 

és Térsége 

Általános 

Iskola, 

Gimnázium 

és Kollégium 

Szentgotthárd és 

Térsége 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Kollégium 

9970 

Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 

2-4 

Feladatbővülés: A többi 

gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók 

nevelése-oktatása (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, érzékszervi fogyatékos 

– hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – látási 

fogyatékos) feladat felvétele a 

gimnáziumi nevelés-oktatás, az 

általános iskolai nevelés-

oktatás, a nemzetiséghez 

tartozók gimnáziumi nevelés-

oktatása és a nemzetiséghez 

tartozók általános iskolai 

nevelése-oktatása pontokba is. 

A sajátos nevelési igényű 

tanulók felvehető maximális 

tanulólétszáma: a gimnáziumi 

nevelés-oktatásban 5 fő, az 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 5 fő, a 

Egyetért 



nemzetiséghez tartozók 

gimnáziumi nevelés-oktatásban 

3 fő, a nemzetiséghez tartozók 

általános iskolai nevelés-

oktatásban 3 fő. 

7. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Új telephely létrehozása. Egyetért 

8. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Telephelyen új művészeti ág és 

azon belül új tanszék indítása: 

Zeneművészeti ág (új tanszék: 

zeneismeret tanszék). A 

maximálisan felvehető tanulói 

létszám 30 fő. 

Egyetért 

9. Takács Jenő 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

9970 

Szentgotthárd, 

Füzesi utca 3. 

Telephelyen új művészeti ág és 

azon belül új tanszék indítása: 

Képző- és iparművészeti ág (új 

tanszakok: grafika és festészet 

tanszak, képzőművészeti 

tanszak). A maximálisan 

felvehető tanulói létszám: 100 

fő. 

Egyetért 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2021. március 11.  

          Huszár Gábor   

           polgármester  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  







  
        

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2021. évi 

munkaterve 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményének megbízott igazgatója elkészítette 

a 2021-re szóló munkatervet, kérve a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata 

jóváhagyását. (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 2. §. 

(8) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony 2020. november 1-jei hatállyal 

munkaviszonnyá alakult át. A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári feladatokat 

összesen 9 fővel látják el. A felnőtt olvasószolgálaton: 2 fő könyvtáros + kisegítő könyvtári 

asszisztens, folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő könyvtáros, 

gyermekkönyvtár: 1 fő könyvtáros, fiókkönyvtárak: 2 fő (mivel az egyik fiókkönyvtárosi 

teendőket jelenleg GYES-en lévő kolléganő látta el, ezért szükség volt két főt alkalmazni 

megbízási szerződéssel), adminisztrátor 1 fő. A múzeum feladatainak ellátásában 1 fő 

tárlatvezető, 1 fő muzeológus vesz részt. Az intézmény elfogadott létszáma így 10 főállású és 

1 megbízási díjas munkatárs. 

 

A Munkaterv meghatározza a könyvtár és a múzeum feladatait a könyvtár egyes részlegeire, a 

fiókkönyvtárakra és a múzeumra vonatkozóan. Az állomány gyarapítását az olvasói 

igényeknek megfelelően alakítják, folytatódik az új könyvek, szakirodalmak beszerzése. A 

vírushelyzet miatt előreláthatólag rendezvényeket, foglalkozásokat idén is korlátozottan lehet 

szervezni - mindent a központi szabályok és ajánlások alapján fognak megszervezni. Nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a honlap és facebook felületek fejlesztésére is, könyvajánlókat tesznek 

közzé, tartalmakat folyamatosan frissítik. Új csatornák is előtérbe kerülnek, mint a You Tube 

és a Városi Televízió, ahol szintén havi könyvajánlóval jelentkeznek. Részt vesznek az 

országos és megyei programokban az olvasás-népszerűsítés, a digitális kompetenciák 

fejlesztése érdekében. Ellátják a térségi fiókkönyvtári feladatokat, folyamatosan kapcsolatot 

tartanak a Berzsenyi Könyvtárral. A honismereti–helytörténeti tevékenység továbbra is 

kiemelt feladat (Honismereti klub működésének segítése, értéktár adatbázis bővítése), e 

területen tavaly háromoldalú együttműködési megállapodást is aláírt az Önkormányzat, a 

Honismereti Klub és az intézmény. Kapcsolódó önkormányzati pályázati lehetőségnek 

köszönhetően helyi értékeket népszerűsítő kiállítást is rendeznek. 2021. évre több karbantartási 

feladatot is szeretnének elvégeztetni, ehhez a Hivatal részéről a szükséges felmérések 

megtörténtek. A múzeum nyitvatartása és a helytörténeti munka segítése mellett új feladat a 

Hianz Tájház működtetése, fejlesztése is. 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

 

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

2021. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Tiborné megbízott igazgató 

 

Szentgotthárd, 2021. március 15. 

 

                           Dr. Gábor László 

                                                                          Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



Tárgy: Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi könyvtár és 

Múzeum igazgatói munkakörére 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A  Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatójának, Horváth Tibornénak a vezetői megbízása 2021. 

június 30-án lejár. A vezetői pályázat kiírására és lefolytatására a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 

pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 

szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet továbbiakban: R. ) előírásait kell alkalmazni  az alábbiak 

szerint: 

3. §  (2) Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény 

legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, (1) bekezdés 

szerinti feltételeknek kell megfelelnie. 

4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású 

munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési 

ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek 

hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a 

képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 

Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, 

a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 

(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász 

szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését 

megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni 

a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, 

b) a munkakör betöltésének feltételeit, 

c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 

d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, 

e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a 

lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 

továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit, 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának 

honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény 

honlapján való megjelenést kell tekinteni. 

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc 

napnál rövidebb nem lehet. 

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és 

vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének 

hitelt érdemlő igazolását. 



 (6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a 

pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a 

kulturális intézményt megismerhessék. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki. 

(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló 

intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának 

megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a 

pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell. 

(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői 

munkakörben történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör 

nem kerül betöltésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott 

követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat 

lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc 

napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény 

alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A 

bizottság tagjai között helyet kell kapnia 

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 

b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 

c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van ilyen – egy 

képviselőjének. 

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét 

mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület 

gyakorolja, a következő ülésén dönt. 

A R. 5.§(8) bekezdése alapján a pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő 

munkavállaló intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának vagy 

munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Amennyiben a pályázat 

eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell. 

A R. 5. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni 

a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, 

b) a munkakör betöltésének feltételeit, 

c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 

d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, 

e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a 

lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő 

továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit, 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

Az intézmény  fő tevékenysége ( települési könyvtári feladatok ellátása)  figyelembe vételével 

a R. 1. számú melléklete 4. pontja az 5500 főnél nagyobb település könyvtárának vezetője 

esetében az alábbi végzettséget írja elő: 



• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

• a Közös Európai Referenciakeret (azaz a KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-

ismeret, 

• legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

 

A R. alapján összeállított pályázati felhívást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a  Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkaköre betöltésére a határozat 1. sz. 

melléklete szerint  pályázatot írja ki.  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Határ idő: a pályázat megjelentetésére: 2021. március 30. 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

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

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakörére beérkező pályázatok 

véleményezésére szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai: 

• az  intézményi üzemi képviselő, 

•  a fenntartó delegáltjaként : Sebestyénné Németh Eszter  az Önkormányzati 

Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága külső tagja 

• a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakmai szervezet által delegált  tag 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: a bizottsági tagok felkérésére: 2021. április 15. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 10. 

 

         Huszár Gábor  

         Polgármester   

                          



Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző  



            1.sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város polgármestere  

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 

követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 

kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben  

foglaltak alapján pályázatot hirdet a  

a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

igazgató 

munkakörének betöltésére 

A munkaviszony időtartama: Határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló 

munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. A vezetői munkakör  időtartama határozott 

időre, 2021.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig szól, ennek lejártát követően a könyvtáros 

munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét a fenntartó 

biztosítja. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2. , valamint az 

intézmény  feladatellátáshoz kötődő telephelyei 

A munkakörbe tartozó  lényeges feladatok: 

• felelős a költségvetési szerv (intézmény) működéséért, eredményes gazdálkodásáért, 

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, 

• koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és 

ellenőrzési feladatok összességét, 

• elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti 

munkáltatói jogokat,  

• pályázatok elkészítése, benyújtása, 

• könyvtárosi feladatok ellátása. 

Munkabér  és juttatások: 



A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény ( Mt)  és a fenntartó költségvetési 

rendeletében  foglaltak alapján. 

 

Pályázati feltételek: 

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) alapján:  

• a R. 1. sz. melléklete 4. pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és 

szakképzettség, 

• az R 4.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 

órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy 

szándéknyilatkozat annak elvégzéséről,  

• KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, 

• végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

• magyar állampolgárság, 

• bűntetlen előélet,  

• cselekvőképesség, 

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 

alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:        

•  vezetői gyakorlat 

  

Előnyt jelentő kompetetenciák:  

• kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség , 

• irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes 

kommunikációban való jártasság. 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai és  vezetői program, 

• szakmai önéletrajz,  

• a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata, 

• hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• szakmai gyakorlat igazolása, 

• nyilatkozat az alábbiakról: 

▪ a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

▪ megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 

▪ pályázatának  nyílt vagy zárt  képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról, 

▪  megbízása esetén vállalja az R 4§ (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a 

jogszabályban leírt feltételek szerint, 

▪ a munkabérre vonatkozó elképzelésről. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 

intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Gábor László önkormányzati és térségi 

erőforrások vezetőtől kérhetik. Telefonszám: 94/553-021; e-mail: 

kisterseg@szentgotthard.hu. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt /…………… , valamint a munkakör 

megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül  Szentgotthárd  Város 

polgármestere által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hallgatja meg. Amennyiben 

a veszélyhelyzet a pályázatok kiértékelési időszakában már nem áll fenn, a pályázatokat - a 

Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve – Szentgotthárd  Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága  is 

véleményezi. A pályázatok elbírálásáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-

testülete – amennyiben a 27/2021. (I. 29.) Korm Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

még hatályban van, Szentgotthárd  Város Önkormányzatának  polgármestere – dönt a 

Bizottság  írásba foglalt véleményét mérlegelve. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• http://szentgotthard.hu 2021. március 30. 

• https://mfvk.hu  – 2021. március 30. 

• Szentgotthárd c. újság –  2021. április 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mfvk.hu/


Tárgy: Pályázati lehetőség csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére 

 

Előterjesztés 

 

Az időjárási körülmények drasztikus változása miatt egyre gyakoribbak a hirtelen lezúduló, 

nagy intenzitású esőzések, a lehulló nagy mennyiségű csapadék pedig folyamatosan károkat 

okoz az önkormányzati tulajdonú utakban és csapadékvíz-elvezető rendszerekben, valamint 

egyéb létesítményekben. Az elmúlt öt évben az önkormányzat közel 150 mFt-ot fordított vis 

maior jellegű káresemények elhárítására. Ezek miatt elengedhetetlen a város csapadékvíz-

elvezető rendszerének fejlesztése.   

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 

 

Ismét pályázható a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-

16 kódszámú pályázati felhívás. Célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - 

gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, 

környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 

csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények 

megelőzése. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

➢ belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója; 

➢ vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója 

➢ vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései 

➢ csapadékvíz-elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, 

rekonstrukciója 

 

Az önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: 

➢ lakossági szemléletformáló, tájékoztató akció szervezése 

➢ nyilvánosság biztosítása 

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között – többek között – lehetőség 

van még: 

➢ sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel 

azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag 

indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítésére. 



 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás formája 100 % vissza nem térítendő támogatás.  

 

A pályázatot 2021. március 31-ig lehet benyújtani.  

A konstrukcióban támogatott projekteket 2022. december 31-ig le kell zárni. 

 

A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 

 

A fenti pályázati lehetőség kapcsán a Hivatalban már hónapok óta zajlik az előkészítő és tervező 

munka. Számos pályázati és műszaki egyeztetés után állt össze a „Szentgotthárdi 

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című nagyprojekt, amelynek alábbi tartalmú 

benyújtásához és megvalósításához kérjük a támogatást. 

 

Szentgotthárd város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztési terve öt egymástól független 

területet érint az alábbiak szerint: 

 

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 

 

A „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című projekt célja a jövőbeni 

esetleges vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, emellett a 

vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint a lefolyás szabályozása, a csapadékvízzel 

történő gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása. Mindezek révén biztosítható a 

vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének csökkentése, az érintett 

csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága, a víz részbeni 

helyben tartása.  

 

A város vízrendszerének fejlesztése több célt szolgál az egymástól független vízgyűjtő 

területeken. 



- Rábatótfalu városrészen fő célunk volt a külterületről, a lakóházakra ráfolyó vizek 

felfogása övárkokkal, és biztonságos levezetése a befogadó Új-patakba. 

- A zsidai Szépvölgyi u. – Vadvirág u. környezetének vízrendezésénél egyik fő cél a 

belterületi elöntések megakadályozása záportározó építésével, továbbá a keskeny 

utcákban a biztonságos közlekedés érdekében a vízelvezetés megoldása zárt 

csatornákkal és folyókákkal. 

- A Május 1. utcában a nagy vízgyűjtő területű városrész főgyűjtő csatornája 

alkalmatlan a megfelelő vízelvezetésre. Ezért szükséges az L-1-0 jelű főgyűjtő csatorna 

kiépítése, a vízelvezetés biztonságos levezetésére alkalmas méretűre. 

- A Mikes Kelemen utcában a rendkívül nagy esésű területen okoz kimosódásokat a 

hirtelen levonuló víz. Ennek megoldása folyókákkal, az utat harántolt rácsos lefedésű 

sávos víznyelőkkel történik. Szükséges stabilizálni továbbá az út felületét is. 

- Máriaújfalu városrészen a Máriaújfalui út keleti oldalán haladó járdát az útárok 

alámosta és megdőlt, megrongálódott. Az útárok állapota sem megfelelő. A biztonságos 

megoldás érdekében az árkok helyén zárt csatorna tervezett, a felszíni vizek pedig 

folyókákkal gyűjthetők össze, és vezethetők be a víznyelő aknákba. A projekt csak a 

0+604 és a 0+844 km szelvények közötti szakaszon (Parkerdő utcától a Kultúrház 

irányába a Máriaújfalu 93. számú ingatlanig) tartalmazza a járda teljes körű felújítását, 

amely gyakorlatilag új térkő burkolatú járda építését jelenti.  

 

A projekt megalapozottságát már komplett vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 

és projekt előkészítő-tanulmány, továbbá a Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) 

szakvéleménye is alátámasztja. 

 

A fenti módon összeálló projektterv mindösszesen (bruttó) 299.556.415,- Ft-os projekt 

költségvetéssel valósulhat meg, a projekt felhívásban foglalt százalékos korlátokat is 

figyelembe véve, műszaki oldalon már részletesen kidolgozott tervezői költségbecslésekkel 

kalkulálva. A főbb költségtételek az alábbiak: 

 

- építéshez kapcsolódó költségek: bruttó 263.539.796,- Ft 

- ingatlanvásárlás: bruttó 5.979.999,- Ft 

- tartalékkeret: 2.000.000,- Ft 

- a projekt megvalósításához szükséges egyéb járulékos költségek (engedélyes és 

kiviteli tervezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, szemléletformáló akció, 

közbeszerzési eljárás, közbeszerzési szakértő, stb.) összege várhatóan bruttó 

28.036.620,- Ft.  

 

Az előzetes egyeztetések alapján a pályázatot a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal 

konzorciumban tervezzük benyújtani. 



 

Amennyiben a tervezői költségbecslések helytállónak bizonyulnak, saját forrás biztosítása nem 

lesz szükséges a megvalósításhoz, azonban a máriaújfalusi városrészen zárt-csapadékcsatorna 

építéssel érintett teljes szakaszon indokolt lenne a járdát a projekttel azonos műszaki 

tartalommal teljes körűen felújítani, mivel a tervezett új zárt csapadékcsatorna egyrészt több 

szakaszon a járda alatt, mellett épülne, illetve a meglévő járda burkolat nagyon rossz 

állapotban van. A fennmaradó szakaszokon a projekt megvalósítása után szinte nem maradna 

közlekedésre alkalmas járdaburkolat, ezért a fennmaradó 1.010 fm hosszúságú járdaszakasz 

teljes körű, a projekttel azonos műszaki tartalmú felújításának költségét, cca. 33 millió Ft-ot a 

jövő évi költségvetésben meg kell tervezni. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a projektben érintett utcákban, területeken az 

elmúlt 5 évben több alkalommal okozott a hirtelen heves esőzés károkat az utakban, 

árkokban. 3 alkalommal nyújtott be önkormányzatunk vis maior pályázatot a helyreállítási 

költségek fedezésére ám ez csak a keletkezett közvetlen károk egy részének a rendezésére 

volt elég. Amennyiben a vízelvezetés  kérdését nem rendezzük, hosszú éveken keresztül 

fogunk szembesülni ugyanezekkel a problémákkal. A kínálkozó pályázati lehetőség 

segítségével a felsorolt fejlesztések megvalósításához 100 %-os támogatást szerezhetünk 

és hosszútávon megoldható a probléma. 

- mi a hosszú távú kihatása: a belterületre érkező csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli 

elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások rendezése, és a település belterületének 

védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

- mi történik a beszerzés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot, nem kerülhet sor 

rekonstrukcióra, vagy önkormányzati saját forrás bevonásával valósítható meg. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: a személyi és szervezeti feltételek rendelkezésre állnak; a projekt 

100 %-ban támogatott. 

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a megvalósításától számított 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

fenntartásával – kell használni.  

Határozati javaslat: 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy a 



„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 kódszámú kiírásra 

Szentgotthárd Város Önkormányzata – a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi 

partnerségével – pályázatot nyújtson be a „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer 

fejlesztése” címmel az előterjesztésben meghatározottak szerint. 

 

2. Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott 

pályázat kedvező elbírálása esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd-

Máriaújfalu városrészen megvalósuló zárt-csapadékcsatorna építéssel érintett, a 

projektben nem szereplő teljes szakaszon a teljes körű járda felújításhoz szükséges saját 

forrást összesen legfeljebb 33.000.000,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés 

terhére. 

 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2021.03.31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. március 16.   

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A településrendezési eszközök módosítása, véleményezési 

eljárás lezárása és végső szakmai véleményezésre bocsátás 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) Önkormányzati rendelet, a 

16/2018.(VII.25.) , a 3/2019.(I.30.) és a 12/2020(VI.18) önkormányzati rendelet ismételt 

módosítása kapcsán Szentgotthárd város Képviselő-testülete 79/2019. számú  határozat 2.) 

pontjával kezdeményezte módosítási eljárás lefolytatását.   

 

A településrendezési eszközök módosítási eljárását két részre bontottuk, és a kizárólag a 

jogszabályi normaszövegeket érintő esetekben a módosítást célzó egyeztetési eljárás lezajlott 

és a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (VI. 30.) 

Önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

tervéről Módosította: a 16/2018.(VII.25.) és a 3/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet a 

12/2020(VI.18) önkormányzati rendelettel módosítva lett. 

 

 A szabályozási terv rajzi munkarészeit is érintő módosítások államigazgatási eljárása 

jelen eljárásban zajlik. Korábbi felhatalmazás alapján a 79/2019., 167/2019., 55./2020., 

87./2020. számú Képviselő-testületi határozatok és a V/49/2020. polgármesteri határozat 

értelmében támogatott esetekben a módosítási javaslatokat elkészíttettük és a partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) rendelet alapján lefolytatott és _ 

Képviselő-testületi határozattal lezárt partnerségi egyeztetést követően a 314/2012 (XI.08.) 

Kormányrendelet eljárási szabályainak megfelelően véleményezésre bocsátottuk. 

 

 A véleményezési eljárásban az 1. számú mellékletben csatolt véleményt nyilvánító 

államigazgatási szervek, önkormányzatok, illetve az egyeztetésbe bevont szervezetek adtak 

véleményt. A beérkezett vélemények kiértékelését a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkatársaival és a tervdokumentáció készítésével megbízott tervezővel elvégeztük. 

 

1. Valamennyi beérkezett véleményt megvizsgáltunk és elfogadásra alkalmasnak találunk. 

2. Azon vélemények esetében, amelyeknek az adott eljárásban relevanciája van, a 

megadott véleményben kértek megfelelnek a 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról II. 

Fejezetében meghatározottaknak és a véleményezésre bocsátott dokumentáció érdemi 

módosítását eredményezik indítványozzuk a vélemények alapján a dokumentáció módosítását. 

3. Indítványozzuk az így módosított dokumentáció végső szakmai véleményezésre történő 

megküldését. 

A döntés meghozatala arra tekintettel arányos, hogy csak olyan módosítási elemeket tartalmaz, 

amelyek támogatásáról a Képviselő-testület már korábban döntött, illetve amelyek az 

önkormányzat érdekeit szolgáló módosítások.  



 

Előzőekre, valamint a szükségesség és arányosság szempontjaira tekintettel a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott Képviselő-testületi feladat- és hatáskörében 

eljárva hozom meg a döntést. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 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: 

1. A 19/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatának, 

szabályozási tervének a kezdeményezések nyomán történő módosítási eljárásában az 

államigazgatási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételeket elfogadja, az 

egyeztetési szakaszt lezárja.  

Ahol a megadott véleményben kértek megfelelnek a 2010. évi CXXX. törvény a 

jogalkotásról szóló II. Fejezetében meghatározottaknak és a véleményezésre bocsátott  

dokumentáció érdemi módosítását eredményezik, ott a vélemények alapján a 

dokumentáció módosítását el kell végezni. 

1. Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése alapján a döntés dokumentálására és közzétételére, 

illetve a 40. § (1) bekezdése alapján a véleményezési szakasz lezárását követően a 

településrendezési eszköz tervezetét az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt 

és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumokat végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítésznek meg kell küldeni. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kiss Gábor Főépítész 

                Doncsecz András Városüzemeltetési Vezető 

Szentgotthárd. 2021.03.16.     

Huszár Gábor 

          polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

1.sz. melléklet 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Tárgy: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 

Nonprofit Kft.”V.a.” végelszámolása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Kormány a 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata alapján a Nyugat-Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánította, a következő év 

januárjában pedig Szentgotthárd Város Önkormányzata a 13/2013. számú határozattal 

elfogadta a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozataláról szóló társasági szerződést.  

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Vas Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Zalai Munkaadók és Gyáriparosok 

Szövetsége, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége és a Nyugat-magyarországi 

Egyetem részvételével indult el a szervezet. Később csatlakozott Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, illetve a Zalai Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének 

tulajdonrészét a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megvásárolta.  

 

Az induláskor Szijártó Zsoltot nevezte ki a tulajdonosokból álló taggyűlés a szervezet élére 

ügyvezetőnek. 2019-ben, mandátumának lejártakor nem szavaztak részére bizalmat a 

következő időszakra, helyette Pajor Attila vette át az ügyvezetői tisztséget, aki azonban 2020 

márciusában jelezte a tulajdonosok felé, hogy a megbízatást nem tudja tovább vállalni.  

A 2020 áprilisában megtartott taggyűlésen a tulajdonosok azt kérték az ügyvezetőtől, hogy 

addig, amíg a helyére megtalálják a megfelelő személyt, akivel a szervezet további működése 

és helyreállítása biztosított lehet, maradjon a Kft. élén. Pajor Attila ennek a kérésnek eleget is 

tett, azonban a tulajdonosok többsége nem látta a szervezet jövőbeni működését. A taggyűlés a 

végelszámolás mellett döntött.  

 

A társaság egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról döntött 2020. november 01. 

kezdőnappal, melynek közzététele a cégnyilvántartásban megtörtént. 

Az egyszerűsített végelszámolás során szintén írásbeli szavazás útján a legfőbb szerv elfogadta 

a tevékenységet záró beszámolót a végelszámolást megelőző 2020.01.01. – 2020.10.31. 

időszakra. 

Figyelemmel arra, hogy hitelezői igénybejelentés az erre nyitva álló 40 napos időszakban nem 

érkezett, ennek tényét az Ügyvezető megállapította. 

A társaság ismert – és a tagokkal már ismertetett – tartozásainak kifizetése megtörtént, így nincs 

akadálya a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény alapján a társaság végelszámolásának, megszűnésének bejelentése és az ezzel 

kapcsolatos könyvviteli intézkedések végrehajtásának. 

Ennek megfelelően a taggyűlésnek döntenie kell a záróbeszámoló elfogadásáról, a 

vagyonfelosztási javaslatról, az ügyvezető végelszámoló tisztsége alóli felmentéséről, és a 



társaság jogutód nélküli megszűnésének megállapításáról, valamint az iratok megőrzésének 

helyszínéről (lásd: 1. – 5. sz. melléklet).  

 

 

Határozati javaslat: 

        

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Szentgotthárd Város polgármestere egyetért a Nyugat - Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ Szolgáltató Nonprofit KFT "végelszámolás alatt" végelszámolási zárómérlegének 

elfogadásával, azzal, hogy az ügyvezetőnek, mint a végelszámolói feladatokat ellátó 

személynek a taggyűlés díjazást nem állapít meg, a társaság jogutód nélkül történő 

megszüntetésével, valamint a társaság iratainak megőrzési helyszínével az előterjesztés 

mellékletei szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2021. március 16.   

 Huszár Gábor 

 polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Együttműködési és bérleti megállapodás a Hársas Tónál  

strandüzemeltetési és tógondnoki feladatok ellátására és büfé 

bérbeadására      

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd város Önkormányzata 2014-ben a Hársas – tónál 20 nm hasznos alapterületű 

kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű épületet épített, melynek üzemeltetését a SZET 

Szentgotthárdi Kft látta el 2019. évig. A büfét 2014-től minden évben Kocsis Balázsné, egyéni 

vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. sz alatti lakos bérelte ki, illetve tavalyi évben férje, 

Kocsis Balázs Imre egyéni vállalkozó.  

 

Azóta a tó fenntartásának rendszere megváltozott, a Horgász Egyesület a korábbi módon nem 

vállalja már a Hársas – tóval kapcsolatos feladatokat - azokat ezért más rendszerben, 

széttagoltan tudjuk  csak rendezni. Vannak hulladékgyűjtési, kaszálási (parkfenntartási), 

tógondnoki, strand üzemeltetési  feladatok is - ezekre külön megoldásokat kerestünk már 2020-

ban is. Ennek eredménye az a Bérleti és Együttműködési Megállapodás, amit tavaly kötöttünk 

és amit erre az évre is megkötnénk Kocsis Balázs Imrével melynek keretén belül a büfé 

bérbeadásra kerül, továbbá Kocsis Balázs Imre vállalja a strand üzemeltetését és a tógondnoki 

feladatok ellátását.  

 

Kocsis Balázs Imre, egyéni vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. sz alatti lakos kérelme 

az 1. számú mellékletben olvasható.  

 

A létrejövő megállapodás egy Bérleti és Együttműködési Megállapodás, ami a büfé épület 

bérleti kérdései mellett szabályozza az egyéb kérdéseket is: tógondnoki feladatokat, a strand 

területének rendben tartását, együttműködést vízminta vétel során az eljáró hatósággal, 

üzemeltetési napló vezetését, elsősegélyben kell részesíteni az arra rászorulókat, intézkedik a 

rendet be nem tartókkal szemben,  veszélyhelyzeti előírások esetén azok betartatásáról is 

gondoskodik, stb.   

  

  

A fürdési idény alatt  2021. június 15– től – 2021. augusztus 31– ig kell a tó gondnokot foglalkoztatni, 

akinek a kijelölt strand környezetében, minden nap 11:00 – 18:00 között a helyszínen kell 



tartózkodnia. A tó gondnoka által tett jelzéseket a Vállalkozónak továbbítania kell az Önkormányzat 

felé.  A tógondnoki feladatok ellátásáért 307.000.- Ft-ot fizet az önkormányzat.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a bizonyos 

esetekben engedi pályáztatás nélkül is bérbe adni helyiséget, pl. ha a helyiség egyedi bruttó 

forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg. (A vagyonkataszteri kimutatás alapján 

a pavilon értéke: 3.312.732.-Ft) 

 

A 2020-ban megkötött szerződésben a büfé bérleti díja 157.000.-Ft vol a 2020.05.20 – 

2020.12.31-ig tartó időszakra, melyet 2 részletben fizetett meg. 

Az idei évben a bérlet időtartama meghosszabbodna, kicsit 2021.04.01-től 2021. 12.31-ig , 

mivel Kocsi Balázs Imre szeretne kinyitni a strandszezonon kívül is alkalomszerűen. 

Továbbá az idei évben várhatóan a strandszezon kezdetére az elektromos áram kiépítése is 

megtörténik, ami által nem kell agregátorokat üzemeltetni a büfé működéséhez, s erre 

tekintettel javasoljuk a bérleti díj emelését 250.000.-Ft-ra.  (Kocsis Balázzsal történt 

egyeztetést követően elfogadhatónak is tart.)  

 

A fentiek alapján javasoljuk bérleti szerződés megkötését s az időtartamának megnövekedése 

és a „komfortosság” emelkedése végett a bérleti díj emelését 250.000.-Ft-ra. 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért egy Együttműködési és bérleti 

szerződés megkötésével Kocsis Balázs Imre egyéni vállalkozó, 9900 Körmend, Nádaljai u. 7. 

sz. (adósz.: 56396630-1-38) alatti lakossal ami magában foglalja az együttműködést a 

tógondnoki feladatok ellátásában valamint bérleti jogviszony létrehozását a Szentgotthárd 

Város Önkormányzat tulajdonában lévő, szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú Hársas tó strand 

részénél lévő 20 m2-es büfé építményre.  A jogviszony 2021.04.01-től 2021.12.31-ig tart, ezen 

belül a tógondnok foglalkoztatása 2021. június 15 – 2021. augusztus 31. között történik. A 

bérleti díj 250.000.-Ft az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

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



bekezdésében biztosított pályáztatás mellőzősével. A tógondnok foglalkoztatásáért 307.000.- 

Ft-ot fizet az önkormányzat.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

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

Szentgotthárd, 2021. 03. 12. 

 

  
                                                                                                              Doncsecz András 

          városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  



1.számú melléklet: 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Kocsis Balázs Imre egyéni vállalkozó (anyja neve: László Adél, lakcím: 9909 

Körmend, Nádaljai u. 7. született: Körmend, 1965. 12. 06. adószám: 56396630-

1-38) kérem, hogy a Hársas tavi büfé működését engedélyezni szíveskedjék 

számomra 2021. április 1-től. A strandszezon kezdetéig alkalomszerűen, a 

strandszezonban folyamatosan, minden napi nyitvatartással. 

 

Tisztelettel: Kocsis Balázs Imre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Termelői piac 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A termelői piac a szentgotthárd 1377/5 hrsz-ú önkormányzati területből valamint az e3zen 

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. 

tulajdonát képezik. Ezekben az épületekben Szentgotthárd Város Önkormányzata is tulajdonos.   

Miután a két tulajdonos gazdasági társaság tulajdonjoga a Földhivatalban átvezetésre került, a 

termelői piac végleges működtetéséről, működésének indításáról lehet dönteni. 

Egyeztető megbeszéléseket tartottunk a Dolgos Díszfaiskola KFT, és a Támis Rent Kft  

tulajdonosaival, (a továbbiakban említve Őket: Üzemeltetők) majd az ingatlanban meglévő két 

üzletünket bérlő őstermelővel és egyéni vállalkozóval (továbbiakban említve Őket: Bérlők). 

 

Az Üzemeltetők a következőket kérték: 

- a Bérlőkkel fennálló bérleti szerződést bontsuk fel,  

- az Üzemeltetőkkel olyan megállapodást kössünk, mely szerint az önkormányzat két 

üzletét a továbbiakban az Üzemeltetők hasznosítják, az önkormányzat felé erre 

tekintettel díjat fizetnek: a földhasználati szerződés alapján – ami ingyenes jelenleg – 

földhasználati díjat melynek mértéke megegyezik azzal az összeggel, amit jelen 

pillanatban bérleti díj címén üzlethelyiségeinkért kapunk  - ez egyébként 38.555 Ft az 

egyik üzletünkért és 32.774.- Ft a másikért – összesen 71.329.- Ft. 

- Az Üzemeltetők a termelői piacot működtetik,  

- Az üzletek előtt az üzlethelyiség falától mérve nagyjából  80 cm-nyire engedik az 

üzletek működtetőinek a kipakolást (árubemutatást) 

- Az üzleteket magukba foglaló épületek üzemeltetésének költségeit teljes egészében ők 

fizetik 

- A terület hátsó részén egy wc-t helyeznek el ami a termelői piacra érkező vevők számára 

működik majd 

- A működtetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot az  

Üzemeltetők látják el, minden ezzel kapcsolatos költséget (reklám, marketing, 

piacfelügyelet, stb.)  ők fizetnek 

- A termelői piaccal kapcsolatos  valamennyi bevétel az Üzemeltetőket illeti 

- Vállalják, hogy elsősorban a jelenlegi önkormányzati bérlők részére fogják kiadni a két 

önkormányzati helyiséget – ugyanakkor a Bérlők együttműködési készségétől függ a 

hosszabb távú együttműködés.  

 

Ezt követően a bérlőkkel egyeztettünk. Nagy Miklósné őstermelővel és Nagy Tamás 

vállalkozóval. A Bérlők a következőket kérték: 

- Az önkormányzattal fennálló bérleti szerződésüket lehetőleg ne szüntessük meg annál 

is inkább, mert már folyamatban van a tavaszi szezon, a palánták már kikeltek a kertben 



amit értékesíteni szeretnének – az önkormányzattal fennálló bérleti jogviszonyt 

biztonságosabbnak érzik. 

- Vállaltak  mindenféle együttműködést az Üzemeltetőkkel 

- Elfogadják, hogy nem mutathatják be áruikat az üzlet falától két méter széles sávon a 

járdán mert ezzel akadályozzák a többi üzlet megközelítését illetve a termelői piacra 

érkező vásárlók mozgását is viszont azt szeretnék, ha legalább egy méteres lenne az 

árubemutatásra igénybe vehető szélesség 

- Vállalják az üzemeltetési költségekhez való hozzájárulást is. 

 

Arra az esetre, ha a két üzlethelyiséget továbbra is az önkormányzat adja bérbe – vagyis 

továbbra is a jelenlegi helyzet marad a területen a következőket javasoljuk/vállaljuk fel az 

Üzemeltetők felé: 

- A bérlőinknél rendszeresebben kontrolláljuk a szerződésünkben foglaltak végrehajtását  

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

meghatározottakat és ezt az Üzemeltetők jelzik, akkor három munkanapon belül a 

rendet helyreállítjuk, a Bérlőkkel felé a termelői piac működésének biztosítása 

érdekében intézkedünk 

- Abban az esetben, ha a Bérlők rendellenes magatartása  figyelmeztetéseink és jelzéseink 

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

- A mi megítélésünk szerint az üzleteinkben olyan profillal folytat tevékenységet egy 

szentgotthárdi őstermelő és egy szentgotthárdi vállalkozó, ami a termelői piaccal 

kapcsolatos önkormányzati elképzelésekkel összhangban van, megfelel a Zöld 

Szentgotthárd programban meghirdetetteknek is. Új, másik bérlő vagy üzlethelyiséget 

használó esetében is ezeket várjuk el. 

- A termelői piac mielőbbi megfelelő beindítását nagyon fontosnak tartjuk, ennek 

érdekében mindent megteszünk, segítjük az Üzemeltetőt. 

- A földhasználati jogot továbbra is ingyenesen biztosítjuk. 

- Folyamatos tájékoztatást kérünk a termelői piac működéséről és folyamatosan 

segítséget adunk az Üzemeltetőknek. 

- Hozzájárulunk ahhoz, hogy a piac működtetése érdekében a vásárlók részére WC 

kerüljön kialakításra az önkormányzati területen 

- A termelői piacon a rend biztosításához gyakoribb ellenőrzés céljából 

közterületfelügyelői segítséget is adunk. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a 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  

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

termelői piac működtetésére vonatkozóan meghatározottakat és ezt az Üzemeltetők 

jelzik, akkor az önkormányzat haladéktalanul intézkedik és három munkanapon belül a 

rendet teljesen helyreállítja, a Bérlőkkel szemben 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. 

- 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.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. március 15.  

Huszár Gábor 

Polgármester 

          

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 

 

 

 
 
  

 


