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2021. március 30-i  

polgármesteri döntés előterjesztései 



 

Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes önkormányzati feladatokat, a városrészi klubok 

működtetését és a városrészek zöldterületeinek kaszálását, esetlegesen a területen 

szemétgyűjtést a civil szervezetekkel kívánjuk megoldani, velük kötünk szerződést. A 2021. 

évre tervezett megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra.  

 

1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében  

ebbe évek óta bevonjuk a településrészi civil szervezeteket. Több mint tíz éve ezt a gyakorlatot 

követjük, azóta ugyan az eredmények többnyire igazolják, hogy az elképzelés jó volt, de mára 

egyes szervezetek esetén érezhető az érdeklődés csökkenése, illetve az, hogy a civilek 

érdeklődését csak magasabb díjak esetén tudjuk fenntartani. Az érdeklődés csökkenése több 

esetben is azt jelenti, hogy nem akarnak minden olyan területet kaszálni, amelyet mi fontosnak 

tartunk vagy nincs elég kapacitásuk, illetve egészségi állapotuk nem megfelelő a munka 

elvégzéséhez. Eredetileg a probléma az volt, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

évente csak néhány alkalommal jutott ki a városrészekre. Jó megoldás volt az, hogy az 

önkormányzat cége által kaszált területeket e cég helyett a helyi szervezetek kaszálták. Az 

azonban nem járható, hogy a területek egy részét kaszálják a civilek, más részeit viszont a mai 

közterületfenntartó SZET Szentgotthárdi Kft végzi. Hiszen ebben az esetben az önkormányzati 

cégnek ki kell vonulnia a megmaradó területet kaszálni – ennek költségei vannak. Ha már ki 

kell mennie, akkor ott már le tudja kaszálni az összes kaszálandó területet – nem kell erre civil 

szervezettel szerződni, az elszámolásával foglalkozni stb. Azt tartjuk jónak, ha a civil 

szervezetek a városrészeken az összes eddigi önkormányzati területet kaszálják, vagy ha nem, 

akkor ezt a feladatot a SZET Szentgotthárdi Kft. keretmegállapodásába vesszük be és 

természetesen ennek költségeit is a SZET Szentgotthárdi Kft. felé rendezzük.  

A Horgász Egyesület az idén is nem támogatási szerződéssel, hanem egy keretmegállapodás 

keretében végzi el majd a Rábafüzesi volt óvoda kaszálását is. 

Tavaly a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 190.000 Ft-ot, a Máriaújfaluért 

Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft-ot kapott. 

 

2021. évben  

- a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálása, az elszórt 

szeméthulladék évi egy alkalommal történő összegyűjtése 190.000 Ft-ot, 

- a Máriaújfaluért Egyesület kaszálása, takarítása, hulladék összegyűjtése 167.000 Ft-ot, 

- a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft-ot kérne; 

- az idén először az újonnan alakult Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület is vállal kaszálást 

a zsidahegyi bekötő út és a zsidahegyi buszforduló, Szentgotthárd 2015. hrsz.-ú ingatlan 

északnyugati része területén és a Szentgotthárd 2053. hrsz.-ú területen. (bekötő út- 

Zsidahegyi utca kereszteződésében lévő útmenti kereszt területe) 80.000 Ft összegért.  

Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 517.000 Ft összegre lenne szükség.   

A fedezet az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből, illetve a települési hulladék vegyes 

begyűjtése, szállításának keretéből biztosított.  



2.) 2006. óta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd 

klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a 

településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660 Ft-

ot biztosítunk.  

A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében. 

Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

 A Polgármester 2020. november 30-i V/68/2020.számú határozata alapján az Önkormányzat a 

Szentgotthárd, Zsidai u. 25. szám alatt található közösségi épület és sportlétesítmény (öltöző 

helyiségek, mellékhelyiségek, labdarúgó pálya) működtetését a Szentgotthárd-Zsida Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületnek adta át határozatlan időre a 2020. december 31-vel keltezett 

megállapodással, mivel a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete azt tovább 

nem vállalta. Így most erre az épületre nem kell előterjesztés.  

 

A megállapodások fedezete évenként a költségvetésben közművelődési tevékenység és 

támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3.) A településről kivezető utak menti szemétmennyiséget látva az elmúlt években többször is 

kerestünk szentgotthárdi civil szervezeteket, hogy segítsenek a szemét összeszedésében – eddig 

egyedül az Őr - Nyék alapítvány vállalta fel a Szentgotthárdról Apátistvánfalva felé vezető út 

mentén a gyűjtést és végezte ezt tavaly egész évben. 

A tavalyihoz hasonlóan az idén is megkeresett bennünket az Őr-Nyék Hagyományőrző 

Alapítvány, hogy most is összegyűjtené a hulladékot az Apátistvánfalva felé vezető út mentén. 

Az Alapítvány tavaly 51.000 Ft támogatást kapott.  

 

A Civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a támogatási összegek úgy válnak utalhatóvá, hogyha 

a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2020. évi beszámolójukat. 

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A felsorolt feladatok vagy többlet költséggel járnának, vagy a kaszálást évente csak 1-

2 alkalommal tudnák felvállalni vállalkozások. Különösen fontos a helyi civil 

szervezetek szerepe a településrészi klubok fenntartásában. 

 

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

feltételek?  

A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetésében kell biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos         

tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg 

a folyamatos kontroll. 



 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 

fizettetni, ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. 

A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét 

elszállítás, folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy 

megszervezzen. 

A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás, 

illetve ha az Egyesület 2020. évi beszámolója a Bírósághoz letétbe helyezésre kerül. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 

fizettetni az önkormányzatnak más formában kell megoldania a feladatot.        

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az 

elszámolás, de létszámbővítéssel nem jár. 

 

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 Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel támogatási 

szerződések legyenek megkötve a következők szerint:  

 

1.1. a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

1.1.1. Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a 

szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,  

1.1.2. Megállapodás a máriaújfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a 

takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaújfaluért 

Egyesülettel 167.000 Ft összegben,      

1.1.3. Farkasfa városrészen támogatási szerződést megkötése önkormányzati terület kaszálására 

a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 80.000 Ft összegben, 

1.1.4. Zsidahegyi városrészen megállapodás kötése önkormányzati területek kaszálására a  

Zsidahegyi Faluszépítő Egyesülettel  80.000 Ft összegben, 

 

1.2. A támogatások fedezete a 2021. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület 

kezelésének, illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése, szállításának kerete. 

 

2.1. A városrészi klubok működtetése kapcsán 



Megállapodás megkötése a városrészi klubok működtetésére a következő szervezetekkel: 

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesülettel, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében: Máriaújfaluért Egyesülettel,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesülettel, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzattal,  

- valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

 

2.2. A megállapodások fedezete a 2021. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és 

támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3. Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése kapcsán 

- támogatási szerződés megkötése a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva 

irányába a volt folyékony hulladék lerakó telepig vezető közút mentén eldobált hulladék 

folyamatos összeszedésére az Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvánnyal 51.000.- Ft 

összegben 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal, a szerződések aláírására:2021. április 15. 

                 utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. március 18. 

 

 

 

 

 

 

 

         Huszár Gábor  

                               polgármester  

                      

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Tárgy: 2021. évi versenysport támogatás elosztása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a versenysport támogatásra 

kiosztható összeg: 8.000 000,- Ft.  

A hatályos sportkoncepció a következőket határozza meg a versenysport támogatásával 

kapcsolatos irányelvként: 

 

A versenysport támogatása 

 

Csapat sportágak támogatási elvei: 

 

Anyagi támogatást versenysport területén csapatok esetében, a labdarúgás, a kézilabda, a Sakk, teke, 

kick-boksz, asztalitenisz, íjászat, atlétika, szabadidővel kapcsolatos sportágakban biztosít egyelőre az 

Önkormányzat, de lehetnek olyan újonnan alapított egyesületek is melyeket az Önkormányzat 

támogathat, ha úgy véli, hogy az a város érdekeit szolgálja. 

 

A támogatások felosztása előtt meg kell határozni a felosztás adott évre érvényes elosztási elveit. A nem 

pénzbeli támogatások esetében, mint a városi sportcsarnok használata kedvezményesen, a városrészi 

sportpályák ingyenes használatát biztosítja az önkormányzat, azzal a kikötéssel, hogy a rezsiköltséget 

/víz, villany, takarítás, stb./, a mindenkori használónak kell megfizetnie. A városi sporttelep és a 

tekepálya ingyenes /használati díj fizetése nélküli/ használatát, a multifunkcionális sportcsarnok 

ingyenes, vagy jelentősen csökkentett áron való használatának biztosítását, a koncepció fennállásának 

idejére, a sporttelep értékesítésekor megkötött szerződés, megfelelő pontjaiban rögzített kedvezményes 

használati lehetőség alapján biztosítja az önkormányzat. 

 

Egyéni, nem csapat sportágak támogatási elve: 

 

Anyagi támogatás kizárólag pályázat alapján, utazási, nevezési, versenyeztetési költségekre adható. VK-

ra, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, úgynevezett felkészülési szerződés 

köthető.  

 

Pénzbeli támogatás egyéb feltételei: 

 

Önkormányzati támogatást, csak a törvény szerint előírt formában működő sportszervezet kaphat. A 

sportszervezetek, a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási megállapodásban 

meghatározott időpontig kötelesek tételesen elszámolni. Az a sportszervezet, amely nem tett eleget 

korábbi támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének, az elszámolás teljes benyújtásáig és 

annak elfogadásáig további önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

 

Az a sportszervezet, amelyik nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, NAV vagy más 

köztartozása van, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. A támogatás felosztásánál, az alábbi 

szempontok játszanak fontos szerepet: 

 

- az egyesületben évek óta stabil, kiemelkedően eredményes, céltudatos munka megléte 

- az utánpótlás nevelési rendszerének felépítettsége 

- az egyesület tag létszáma, főleg az utánpótlás korúak száma 

- versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma 

- az edzők száma és végzettsége, illetve az általuk tartott edzésórák száma 

- a sportág szentgotthárdi hagyományai 

- a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, népszerűsége 

- a sporttevékenység folytatásához szükséges létesítményháttér megléte 

- az egyéni sportágaknál, a versenyek száma és az ezeken résztvevő sportolók száma 



- a csapat sportoknál, a bajnokságban indított csapatok száma 

- az önkormányzati támogatáson kívüli szponzori háttér kiépítettsége 

- a mérkőzések, versenyek, látogatottsága, népszerűsége 

- a médiák sportág iránti érdeklődése 

- az egyesület szentgotthárdi székhelyű, illetve a tagjai többsége helyi, vagy környékbeli 

(a kistérségi településeken élő) sportoló. 

 

A 2020. évben a szentgotthárdi egyesületek háromszor részesülhettek sporttámogatásban, 

mindösszesen 5.000 000,- Ft összeggel. A tavalyi évben az alábbi támogatást kapták a helyi 

egyesületek: 

 

 

SPORTÁG 

 

 

TÁMOGATÁS (Ft) 

 

TÁMOGATOTT EGYESÜLET 

labdarúgás 2.200.000, - Ft VSE labdarúgó szakosztálya 

300.000, - Ft Rábatótfalui SE 

150.000, - Ft Máriaújfalui SE 

kézilabda 700.000, - Ft VSE kézilabda szakosztálya 

100.000, - Ft Máriaújfalu SE 

teke 1.150.000, - Ft Thermalpark Szentgotthárd VSE teke 

szakosztály 

sakk 50.000, - Ft Szentgotthárdi Sakkegyesület 

atlétika 0, - Ft Synergy Fitness Szentgotthárd SE 

íjászat 50.000, - Ft VSE Szent Sebestyén íjászkör szakosztálya 

asztalitenisz 200.000, - Ft VSE asztalitenisz szakosztály 

kick-boksz 100.000, - Ft Skorpió Kick-Box SE 

 

ÖSSZESEN: 5.000 000,- Ft 

 

Az éves versenysport támogatásának elosztása kapcsán az egyesületetek egy rövid beszámolót 

küldtek, hogy átfogóbb kép alakuljon ki az éves munkájukról, költségeikről – lásd: 1. sz. 

melléklet. 

 

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

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága helyett a 2021. évi versenysport 

támogatás elosztásáról most a polgármester hozhat döntést. 

 

A jelenlegi vírushelyzet miatt egyelőre még nem látszik mindenhol tisztán, hogy az idei évben 

milyen sporttevékenységeket/eseményeket lehet végezni/szervezni. Erre tekintettel a 

rendelkezésre álló 8 M Ft éves keret több mint feléről, 4.3 millió Ft támogatás felosztásáról 

születik most döntés, amely a sport és ifjúsági ügyintézővel (Gaál Ákos) egyeztetve történt.  

Határozati javaslat: 

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

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 



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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere 2021-ben a következő 

sporttámogatásokat biztosítja sportáganként és sportegyesületenként: 

 

 

SPORTÁG 

 

 

TÁMOGATÁS (Ft) 

 

TÁMOGATOTT EGYESÜLET 

labdarúgás 1400000 VSE labdarúgó szakosztálya 

400000 Rábatótfalufalui SE 

150000 Máriaújfalu SE 

kézilabda 500000 VSE kézilabda szakosztálya 

200000 Máriaújfalu SE 

teke 1100000 Thermalpark Szentgotthárd VSE  

teke szakosztály 

sakk 0 Szentgotthárdi Sakkegyesület 

atlétika 150000 Synergy Fittness Szentgotthárd SE 

íjászat 150000 VSE Szent Sebestyén íjászkör 

szakosztálya 

asztalitenisz 150000 VSE asztalitenisz szakosztály 

kick-boksz 100000 Skorpió Kick-Box SE 

 

ÖSSZESEN 

 

4.300 000,- Ft 

 

 

Amennyiben a sportegyesületek a részükre meghatározott támogatást elfogadják, a támogatási 

szerződés aláírásra kerülhet, ezt követően átutalásra kerül a támogatási összeg az 

egyesületek/szakosztályok számára.   

 

Határidő: szerződéskötésre: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

      Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                   

Szentgotthárd, 2021. március 29. 

                                   

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

 

Skorpió Kick-Boksz SE 
 

Egyesületünk 2001 óta tart kick-box oktatást és edzést Szentgotthárdon. Jelenlegi taglét-

számunk 40 fő, melyből utánpótlás korú 32 fő. 

Az utánpótlás  létszám megoszlása: 

• 22 fő SZOI Szentgotthárd tanulója 

• 5 fő   Kistérségből 

• 1 fő III. Béla SzKI 

• 3 fő Ausztriában tanuló I 

 

Edzések helye:  SZOI VMG Tornaterme, kedd és csütörtök  18.00 – 19.30 

Az edzések helyszínét  az utánpótlás nevelés ellenére az Önkormányzat költségtérítés ellenében 

biztosítja. 

 

Edzők: (Az edzéseket 4 fő képzett szakemberrel biztosítjuk ) 

Takács Tibor  vezetőedző    ( végzettség: Karate  edző ) 

Hegedüs Zoltán edző           ( végzettség: Kick-Box sportoktató ) 

Kulcsár Ferenc  az egyesület elnöke - edző ( végzettség: Kick-Box edző, atlétika edző) 

Kulcsár Márió  edző, (végzettsége: Kick-Box edző) 

 

Egyesületünk elsősorban a Point Fighting küzdelmi ágban és a Light Contact küzdelemben 

képez és oktat versenyzőket. 

 

Az 2020. évi eredményeink: 

Az idei év versenynaptára sajnos az ismert okok miatt elég rövidre sikeredett. Március elején 

még megrendezésre került az Országos Diákolimpiai döntő, de azt követően minden verseny 

törlésre került., beleértve az Országos Bajnokságot is. Szintén elmaradtak az erre az évre 

tervezett világversenyek is. 

 

2020 évi Országos Diákolompia eredmények: 

Bedi Miklós,     VMG,         Cadett 1,  Pointfighting    52 kg          I. helyezés 

Vörös Márton    Széchenyi, Cadett 2 , Pointfighting,  57 kg,         III. helyezés 

Fő célunk: utánpótlás nevelés és versenyeztetés. Versenyzői állományunk jelentősen átalakult, 

mert továbbtanulások miatt teljesen új generációval kell felkészülnünk a versenyekre. Ezért a 

következő év az alapozásról szól és a fiatal sportolók versenyhez szoktatása lesz a fő cél, illetve 

2 élversenyzőnk számára célkitűzés, hogy a pontszerző versenyek alapján válogatott kvótát 

szerezzenek. örvendetes az is, hogy a közép és felsőfokú iskolai elvégzése után több sportolónk 

is visszatért hozzánk. 

 

 

2021 céljai:  



• A következő szezonban, várhatóan 2020 májusától kezdő utánpótlásunkkal területi 

versenyeken és kisebb nemzetközi viadalokon indulunk A haladó nagyobbakkal, 

külföldi versenyekre Európa és Világkupákra is nevezünk. Jelenleg 1 versenyzőnknek 

van reális esélye 2021.évi Európabajnokságon való induláshoz kvótaszerzésre. Felnőtt 

versenyzőink is egyre gyakrabban méretik meg magukat a nemzetközi versenyeken, 

juniorból a felnőttek közé került versenyzőnk eddigi eredményei is és bizakodásra 

adnak okot.  

• Tervezett versenyek száma 7 

• Tervezett bővítések: Az edzések élményszerűbbé tétele érdekében 3 boksz zsák és 3 ütő 

rugó bábú ( Dummy) beszerzését tervezzük.  

• Valamint szükségessé válik a tatami elhasználódott elemeinek cseréje. 

 

Támogatás: Szentgotthárd Önkormányzata lehetőségei szerint támogatja egyesületünket, ez az 

összeg azonban az Önkormányzattól bérbe vett tornaterem bérleti díját sem fedezi. A szűk 

anyagi lehetőségeink miatt edzőink nem vesznek fel javadalmazást, a tagdíjakból és a szövetség 

által biztosított kisösszegű támogatásból fennmaradó minimális összeget versenyen való 

indulás támogatására fordítjuk. 

 

Kérésünk/ igényünk  2021-re: 

Óriási segítség lenne számunkra, ha az új sportcsarnokban (vagy bárhol máshol) egy olyan 

helyet találnánk számunkra, ahol a tatamikat nem kellene folyamatosan felszednünk, illetve a 

boxzsákokat, rugóbábukat fixen telepíteni tudnák. Ezen kívül szükséges a küzdőtatamik 

felújítása (új elemek vásárlása) és új védőeszközök beszerzése. Erre a célra, valamint az 

utánpótlás korosztály versenyeztetésére (várhatóan május végétől)) szeretnék kérni 350.000 Ft 

támogatást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárdi VSE – Teke szakosztály 
 

 
 

 

 

Szentgotthárdi VSE – Asztalitenisz szakosztály 
 

Mint, miden egyesület úgy a gotthárdi asztaliteniszezők is nehéz éven vagyunk túl. Edzéseinket 

a III: Bélában fel kellett mondanunk, áthidaló megoldásként a máriaújfalusi kultúrházba 

helyeztük át működési területünket, nagyjából ugyanolyan anyagi feltételek mellet, mint az 

előző helyen, feleannyi területen. Ennek ellenére az amatőr sporttevékenységek betiltásáig ott 

folytattuk edzéseinket, majd júliustól kénytelenek voltunk lecsökkenteni azokat az igazolt 

versenyzők edzéseire.  

 



Feltéve, hogy májustól újrakezdhetjük tevékenységünket, és a múlt évi terveinket alapul véve 

a következő igényünket szeretnénk megfogalmazni:  

 

 Célok elképzelések a 2021-es évben: 

 

Jelen bajnoki évben 2 csapat szerepeltetése a Megyei II., illetve Nemzeti Bajnokság III. 

osztályában. Taglétszám 30 állandó és 5 támogató tag ebből utánpótlás korú:15. 

Versenyengedéllyel rendelkezők száma:12, edzők száma:2 

 

Heti 3 edzést tervezünk továbbra is, lehetőleg a III. Béla Szakképző tornatermében, évi 1 

meghívásos verseny rendezését, diákok felkészítését a Diák- olimpiára, sportág és 

Szentgotthárd város népszerűsítését minden elérhető fórumon. Ifjúság egészséges életmódra 

nevelése, összetartozás és csapat szellem kialakítása a fő célkitűzéseink. 

 

Ezen tevékenységek anyagi hátterét biztosítandó szükségünk lesz 500.000 (Ötszáz ezer) forint 

támogatásra (a tavalyi 630 ezer forintos igényléssel szemben- ahol 3 csapat indítása a 

különböző bajnokságokban volt a célkitűzés). Ez a teljes költségvetésnek mintegy a felét tenné 

ki. A fennmaradó összeget saját erőből, esetleges szponzori, támogatói összegekkel fedezve.  

 

A teljes költségvetést három legfontosabb tétel teszi ki: a terembérlet, edzői tiszteletdíj, illetve 

a mérkőzésekkel kapcsolatos kiadások. Ehhez hozzájönnek a tradicionális meghívásos 

versenyünkkel kapcsolatos kiadások. 

 

Tudnivaló, hogy : Költségvetésünk legnagyobb részét az egyéni hozzájárulásokból fedezzük és 

ez nagy terheket ró a családokra, főleg, ahol kettő vagy több gyerek űzi ezt a sportot. A fent 

említett összeg nagyban megkönnyítené ezen teher viselését több sportszerető családnak, és 

nagyban hozzájárulna a város sportéletének újraindításához, ha eljön az ideje. 

 

 

Szentgotthárdi VSE – Kézilabda szakosztály 
 

A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület kézilabda szakosztálya négy utánpótlás és egy felnőtt 

NBII-es csapattal működik. Játékosaink létszáma folyamatosan növekszik, bár az iskolák 

bezárása miatt a legfiatalabbak toborzása a következő tanévre marad. A szakmai munka nem 

állt meg, az edzések megtartásra kerülnek, függetlenül attól, hogy az utánpótlás bajnokságok 

szünetelnek. Gyermek csapataink, amíg lehetőség volt rá, folyamatosan versenyeztek. Serdülő 

csapatunk a III. osztályú bajnokságot veretlenül vezeti. Amennyiben a szülők és a gyerekek is 

vállalják a II. osztályú megmérettetést, akkor jövőre szeretnénk ott indulni. Tudjuk, hogy ez 

rengeteg lemondással, munkával, kitartással jár, de szakosztályunk a feltételeket biztosítani 

tudja. Ifjúsági csaptunk a tabella középmezőnyében foglal helyet, de a hátralévő mérkőzéseken 

/amennyiben a vírushelyzet ezt lehetővé teszi/ szeretnének előbbre lépni. 

Jelenleg öt szakképzett edző irányítása mellett készülnek játékosaink.  

 



NBII-es csapatunknak sajnos nem igazán sikerült az idei év kezdete. Kevés felnőtt játékossal 

indultunk ősszel a bajnokságban: betegségek, sérülések, munkahelyi elfoglaltságok 

nehezítették mindennapjainkat. A tavaszi szezonra sikerült visszacsábítani olyan szentgotthárdi 

fiatalokat, akik 1-2 éve hagyták abba a kézilabdát. A keret most teljes, az új játékosok nagy 

lelkesedéssel vetették bele magukat az edzésmunkába.  

Felnőtt csapat számára támogatási igény: 1.500.000- Ft  

- utazási költség 

- sportorvosi díj 

- fertőtlenítő takarítás a mérkőzésekhez 

- felnőtt csapat edzői bér 

 

TAO önrész támogatás 

A 2021/2022 évre beadott TAO támogatási igényeket még nem bírálta el a Magyar Kézilabda 

Szövetség.  

Az utánpótlás neveléshez 26 588 384 Ft TAO összegre pályáztunk. Edzői bérek, 

személyszállítás, sportszerek, terembérlet. Az új csarnok bérleti díja közel 10 millió forint 

értékben szerepel pályázatunkban.  

Egyesületünk pályázott tárgyi eszközökre is, melyhez önrészt kell biztosítani 

Laptop: Eddig nem volt számítógépe a szakosztályunknak, kölcsönkért gépekkel dolgoztunk. 

A serdülő, ifjúsági és felnőtt bajnokságokban kötelező a eredményjelző működtetése, melyet 

egy tv és egy laptop segítségével tudunk csak biztosítani. Ezzel a modern laptoppal hosszú 

távon megoldódnának az informatikai gondjaink. Adminisztrációs munkák (pl. MKSZ 

BackOffice feladatok, elszámoláshoz szükséges feladatok, online jegyzőkönyvek vezetése) 

elvégzéséhez szeretnénk az utánpótlás-nevelésben résztvevő edzőink és technikai vezetőink 

részére laptopot biztosítani.  

Multifunkcionális nyomtató Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok nyomtatására, 

szkennelésére használnánk. 

Mikrobusz 8+1 fő Az utánpótlás nevelésben folyamatosan növekszik a csapat és játékos 

állományunk, a következő évadban 5 csapat indulását tervezzük (a szakosztály által nevezett) 

országos utánpótlás versenyrendszerekben. Saját járművel gazdaságosabban tudnánk 

megoldani a tornákon, versenyeken való részvételt. 

Amennyiben elfogadják pályázatunkat a tárgyi eszközök tekintetében, akkor  

9 410 608.-Ft TAO támogatás 

4 033 118.-Ft önrész 

13 443 726.-Ft teljes elszámolandó összeg 

 

 

Szentgotthárdi VSE – Íjász szakosztály 
 

Az előző versenyévet a járványhelyzet meghatározta, de a szabadtéri versenyekre így is sor 

kerülhetett, amelynek nevezési díjai kerültek kifizetésre, illetve a minden évben szükséges 

működési költségek is kifizetésre kerültek az alábbi részletezés szerint: 

 

• sportorvosi vizsgálat díja 5 fő: 17.500.-Ft 



• Magyar Íjász Szövetségi tagdíj: 20.000.-Ft 

• 6 db. versenyengedély díja: 36.000.-Ft 

 

A csapatból a 3D Regionális Bajnokság 4 fordulóján összesen 6 fő vett részt, a kifizetett 

nevezési díjak összege összesen: 106.000.-Ft. A versenysorozatban összesítésben egy bajnoki 

címet és négy dobogós helyezést értek el a gotthárdi íjászok.    

 

2021. év legfontosabb íjászeseményére kerül sor hazánkban, az előző évről elhalasztott 3D 

Világbajnokság és Európa Bajnokság kerül megrendezésre augusztusban Szekszárdon. A 

csapatból 2 fő képviseli az egyesületet és a várost a szakág legrangosabb megmérettetésén, 

amelynek  nevezési díja: 85.000.-Ft  

 

A négyfordulós 3D Regionális Bajnokság is folytatódik, amelynek nevezési költsége ez évben 

is kb. 100.000.-Ft  

 

A működési költségek ez évben is terhelik a csapatszámlát az alábbiak szerint: 

 

• Sportorvosi vizsgálat: 17.500.- Ft 

• Szövetségi tagdíj: 20.000.-Ft 

• 8 db. versenyengedély díja: 48.000.- Ft  

 

Fentiek alapján a Szentgotthárdi VSE Íjász Szakosztályának 2021. évi minimális költségvetése: 

270.000.- Ft 

 

Ezúton is megköszönjük segítségedet támogatásodat, remélve, hogy az idei év a versenysport 

szempontjából is jobb lesz az előző évnél! 

 

 

Synergy Fitness Szentgotthárd SE 
 

A tavalyi szezonban a járványügyi helyzet miatt kevesebb versenyen tudtunk részt venni, 

ugyanakkor igyekeztünk a felkészülés területén mindent elkövetni, hogy a korábbi megszokott 

ütem szerint alakuljon. A nehézségek ellenére a sikerek sem maradtak el mivel az országos 

versenyeken eredményesen szerepeltek futóink. Nagy öröm számunkra, hogy elindult egy futó 

klub is Szentgotthárdon aminek elindításában és az edzések lebonyolításában is aktív szerepet 

vállaltunk. Sajnos a vírus megnehezítette ezt az amatőr sportfoglalkozás megszokott ritmusát 

is, azonban a járványügyi előírásokat betartva a továbbiakban is igyekszünk szakami támogatást 

biztosítani a hobbifutók részére. 

 

 

 

Tervezett főversenyek 2021-ben: 

04.11 - Hegyifutó Félmaratoni Országos Bajnokság - Szentgál (kvalifikáció szerezhető az 

Európa-bajnokságra - Cinfaes, Portugália 2021. július 3.) 



07.10-11. - Vivicitta Budapest 2021 Futófesztivál 

07.31. - Hegyifutó Országos Bajnokság (rövidtávú) - Parádfürdő - Kékestető 

08.29. - 36. Wizz Air félmaraton (Országos Bajnokság) - Budapest 

09.05. - Országos Szenior Bajnokság - Budapest 

10.11. - Spar Budapest 2021 Futófesztivál 

 

Az Országos Bajnokságok jelen állás szerint is mind megrendezésre kerülnek, megfelelő 

járványügyi intézkedésekkel! 

 

Természetesen ezeken kívül több verseny is lehetséges főleg az év második részében 

véleményem szerint. 

 

Bízunk benne, hogy az idei évben egyesületünk is részesül Önkormányzati támogatásban, azt 

garantálni tudjuk, hogy a korábbi kemény munkából mi nem tántorítunk, továbbra is fontos 

célunk, hogy sikereinkkel öregbítsük szeretett városunk hírnevét, amihez örömmel fogadjunk 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának segítségét 

 

 

 

Szentgotthárdi VSE – Labdarúgó szakosztály 
 

A szakosztály létszáma: 140 fő. Foglalkoztatott edzők száma: 11 fő. A bajnokságokban induló 

csapatok /korosztályok/ : 8 (Felnőtt, U/19, U/13, U/16, U/11, U/14, U/9, U/7). 

 

A szakosztály legfontosabb célja az utánpótlás nevelés. Eredményességét megyei szinten is 

kiválónak tartják. Az 2020 nyarán zárult szezonban is kiváló eredményeket értünk el. 

 

A magasabb szintre /akadémia/ került játékosok aránya az MLSZ produktivitási mutatói 

alapján, megyei szinten kimagasló. Az átalakuló UP rendszerben kiemelt központként 

szerepelünk. Magasabb támogatás jár utána, de előírt fejlesztéseket is tartalmaz. Ezeket a 

fejlesztéseket a TAO sportfejlesztési programunkba beépítettük. 

 

Az elmúlt években több mint 20 millió forint értékű beruházást valósított meg szakosztályunk 

pályázati forrásból, növelve a sporttelep értékét. A szükséges önrészt az önkormányzat 

biztosította, amelyet ezúttal is köszönünk. Ha az önkormányzat továbbra is vállalja az önerő 

biztosítását, újabb fejlesztésekre tudunk pályázni. 

 

A legnagyobb nehézséget a felnőtt csapat fenntartása jelenti, ha viszont nincs felnőttcsapatunk, 

kinek neveljük az utánpótlást? Nagyságrendekkel kisebb a költségvetésünk a hasonló 

települések csapatainál. Ha nem áll le Ausztriában és Szlovéniában a bajnokság és az ott játszó 

Szentgotthárdiak nem igazolnak vissza, már nem lenne csapatunk. Ha a nyári időszakban nem 

tudjuk itt tartani Őket, az ősszel induló bajnokságban nem lesz Szentgotthárdnak felnőtt 

labdarúgócsapata. 

 



A felnőtt csapat tervezett költségvetése 2021 (A felnőtt csapat működtetésére nem lehet Tao 

támogatást igényelni.) 

 

Kiadások : 

 

• Nevezési díj, játékengedély, átigazolás, játékvezetői költségek: 650.000 Ft 

• Sportorvosi díj: 450.000 Ft 

• Útiköltség: ( bajnoki mérk., edző mérk., bejárási költség) 1.200.000 Ft 

• Étkezés: / 30 mérkőzés / 420.000 Ft 

• Felszerelés: Tao pályázatban elfogadva 

• Edzői bér: Br 150.000 Ft / hó 1.800.000 Ft 

• Pályázatok: igazg és szolgáltatási díj, kérelmi díj, koordinátor költs. 320.000 Ft 

• Bankköltség: (számlavezetés, egyéb költs.) 230.000 Ft 

• Könyvelés, irodaszer, könyvvizsgáló. 320.000 Ft 

• Egyéb: 400.000 Ft 

 

Kiadások összesen: 5.790.000 Ft 

 

Bevételek:/ szponzori támogatás , jegybevétel, tagdíj / 1.200.000 Ft 

 

2021-ban a működéshez szükséges támogatás összege: 4.590.000 Ft 

  

 

 

Máriaújfalu Sport Egyesület - labdarúgás 
 

Az elmúlt évben a komoly anyagi nehézségek ellenére is sikerült a labdarúgó csapat zavartalan 

munkáját biztosítani. Tartozásunk, kifizetetlen számlánk nincs! Kisebb felújításokat hajtottunk 

végre, melynek költségeit a csapat tagjai állták. 

 

Az egyre rosszabb állapotban lévő öltöző ügyében annyi előrelépés történt, hogy kb 1 éve 

megvizsgálta egy statikus, majd a repedések be lettek kenve, hogy lássuk, továbbra is süllyed e 

az épület. Azóta viszont senki nem járt ott és semmi nem történt. 

 

Az Önkormányzattól kért támogatás mértéke: 400.000- Ft. 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség felé befizetett díjak: 100.000-Ft 

Közüzemi számlák: 140.000-Ft 

Felszerelés mosásának éves költsége: 55.000-Ft 

A pálya karbantartásának éves költsége: 45.000-Ft 

Sportorvosi engedélyek díja: 60.000-Ft 

 

Az Önkormányzat által biztosított támogatáson kívül egyéb anyagi forrásunk nincs. Szponzor, 

támogató nincs a csapat mellett. Tao támogatásból származó bevételünk nincs. Pályázni nem 



tudunk, az esetleges önrész összegét nem tudjuk kifizetni. Mivel csak zártkapus mérkőzéseket 

lehet rendezni, a jegybevételből származó minimális összegtől is elestünk. 

 

 

 

Szentgotthárdi Sakkegyesület (SZSE) 
 

Az egyesületet érintette leginkább a járványügyi intézkedés mivel gyakorlatilag leállt a 

gyerekek sakkélete, a korlátozások idejére nem tudnak versenyekre járni (mivel nincsenek), 

ezért költségeik sem jelentkeznek. 

 

 

Rábatótfalui SE 
 

Az egyesület célja, hogy a következő bajnokságban meghatározó csapatként szerepeljenek a 

felnőtt megyei II. osztályban. Valamint kulturált sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani 

a városrészen élők számára. Az egyesület is kiemelten foglalkozik az utánpótlással. Az U19-es 

csapat kb. 20 igazolt sportolóval rendelkezik, míg a Bozsik programban kb. 40-45 gyerek 

ismerkedik a labdarúgás alapjaival. Az utánpótlás nevelési feladatokat a TAO pályázatból 

finanszírozzák, aminek az önrészét az Önkormányzat biztosította, amihez az idei évben is kérik 

az Önkormányzat segítségét. A felnőtt csapat versenyeztetését szeretnénk leginkább 

finanszírozni az Önkormányzati támogatásból. 

 

 

Máriaújfalu Sport Egyesület – kézilabda 
 

Örömmel vettük tudomásul, hogy a város ismét lehetővé teszi a sportegyesületek működéséhez 

való hozzájárulásának lehetőségét. 

 

Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt és ennek következtében, a támogató cégek kevesebb 

bevétele eredményeként, egyesületünk tavalyi évi költségvetését (habár gondos gazdaként, és 

szoros költségvetés mellett) negatív mérleggel zárta. 

  

Ennek ellenére, mi is pozitívan nézünk a jövőre, ahol a meglévő utánpótlás korosztályaink 

mellett az évek óta felénk támasztott igénynek eleget téve, örömmel tudatjuk a Tisztelt 

Városvezetéssel, hogy hosszú évtizedek után Szentgotthárdon, ismét lesz Női Felnőtt kézilabda 

csapata a városnak. Ennek előre látható költségei, körülbelül 1 000 000,- Ft-al terhelik meg 

klubunk költségvetését. 

 

 

 

 



Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi Játszótér 

cselekvési terve 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptemberi ülésén 

79/2020. számú Képviselő-testületi határozatával elfogadta Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Játszótéri fejlesztési Stratégiáját, azzal a kikötéssel, hogy 2021. év 

márciusáig készüljön el a 2021. évi játszótéri cselekvési terv. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótéri fejlesztési stratégiája tartalmazza a rövid – 

közép és hosszútávú terveinket, elképzeléseiket. 

 

A Fejlesztési stratégia általános elképzeléseiben célként fogalmaztuk meg játszótereink 

folyamatos, zavarmentes és legfőbbként biztonságos használhatóságának biztosítása mellett új 

játszóterek építését a korábbi években elbontott játszóterek helyére vagy a lakosság 

megnövekedett igényeit figyelembe véve akár új helyszínek megjelölésével, valamint 

Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, létesítését.  

 

Figyelembe véve a Játszótéri stratégiában korábban megfogalmazott célkitűzéseket 

összeállításra kerültek az 1. számú mellékletben a 2021. évre tervezett elképzelések. 

Törekednünk kell minél több közösségi tér kialakításának lehetőségére, a meglévők folyamatos 

újítására, bővítésére, a rendszeres karbantartásokkal a minőségük fenntartására. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a 2021. évi Játszótéri Cselekvési 

tervet az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint  megismerte és az abban foglaltakat  elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2021. március 30. 

 

         Huszár Gábor  

                        Polgármester                 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



2021. évi Játszótéri Cselekvési terv   

 

 

2020. évben elkészült Szentgotthárd Város Önkormányzatának Játszótér fejlesztési stratégiája. 

 

Fejlesztési stratégiai általános elképzeléseiben célként fogalmaztuk meg játszótereink 

folyamatos, zavarmentes és legfőbbként biztonságos használhatóságának biztosítása mellett új 

játszóterek építését a korábbi években elbontott játszóterek helyére vagy a lakosság 

megnövekedett igényeit figyelembe véve akár új helyszínek megjelölésével, valamint 

Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, létesítését.  

 

Rövidtávú (1 -3 év) stratégiai elképzelések:  

A pénzügyi lehetőségek függvényében meg kell kezdeni, illetve folytatni kell a meghatározott 

meglévő játszóterek szükség szerinti fejlesztését, bővítését, illetve meg kell kezdeni új 

játszóterek építését.  

 

Középtávú (3 -5 év) stratégiai elképzelések:  

Folytatni kell a kijelölt meglévő játszóterek fejlesztését, bővítését, illetve új játszóterek építését 

az önkormányzat éves költségvetésében és/vagy sikeres pályázat(ok) alapján rendelkezésre álló 

forrás(ok) figyelembevételével.  

 

Hosszútávú (5 éven túli) stratégiai elképzelések:  

Városi szinten meg kell határozni azon játszótereket, amelyeket az Önkormányzat kiemelt 

fontosságúnak minősít és ezen játszótereket kiemelten kell fejleszteni új játszóelemek 

telepítésével meglévő játszótér bővítését elérve. 

 

 

2021. Évben tervezett feladatok 

 
I. ÉVENKÉNTI ÁLLANDÓ ELLÁTANDÓ FELADATOK  

 

A játszóterek biztonságának folyamatos fenntartása, a játszóterek üzemeltetési feladatainak 

ellátása, az évenkénti szükséges karbantartási feladatok az esztétikai és használhatósági 

állapotok folyamatos fenntartása, illetve a játszóterek üzemeltetése és rendszeres ellenőrzése. 

• A szóródó ütéscsillapító felületek (homok, kavics) feltöltéséről, folyamatos 

utánpótlásáról minden évben gondoskodni kell akár évente kétszer (tavasszal és ősszel 

is), a szabadesés magasságának megfelelő talajpótlás biztosítása.  

• Homokozó: az egészséges, friss homok fenntartásáról gondoskodni kell az évi minimum 

egyszeri homokfeltöltéssel, amennyiben szükséges teljes cseréjével.  

• A használat és az időjárási viszonyok következtében megkopott játékelemek fa és fém 

szerkezeteinek védelme mázolással.  

• A kopott műanyag és gumi alkatrészek, feljárók, kapaszkodók folyamatos cseréje.  



 

2021. év tavaszán kerül sor a soron következő Szentgotthárd Város Önkormányzata 

közterületein lévő játszóterein lévő játszóeszközeinek biztonságára vonatkozó időszakos 

ellenőrzésének elvégzésére a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 

GKM rendelet alapján. A megelőző években, ezt szem előtt tartva végeztük el a szükséges 

karbantartási és felújítási munkákat, így ez nem jelent majd kiemelkedő többlet költséget az 

adott év folyamán. A legutóbbi 2020. július 16. napján elfogadott jogszabály módosítást 

követően az üzemeltetőnek az időszakos ellenőrzéseket 3 évente kell elvégeztetni. 

 

II. MEGLÉVŐ JÁTSZÓTÉR BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA: 

SZABADSÁGTÉRI LIGET JÁTSZÓTÉR: tervezett feladatok 

 

1. Zumdorf torony + csúszda játszótéri eszköz alatti ütéscsillapító műfüves burkolata 

az intenzív használatból adódóan felújításra szorul. A felújítás során biztonságos, 

modern helyszínen öntött gumiburkolat ütéscsillapító felületet tervezünk. Az esésvédő 

gumiburkolat vastagsága az esési magassághoz igazodik: 8 cm vastag gumiburkolat 

kerülne beépítésre zúzalék ágyazatra. 

Zumdorf torony + csúszda játszótéri eszköz: meglévő elhasználódott műfüves burkolat  

 

 

Az MSZ EN 1177:2008 szabvány részletesen szabályozza az ütéscsillapító játszótéri talajok 

alkalmazását, telepítését, karbantartását. 

Minden játszóeszköznek meghatározott esési tere van, ez az eszköz talajra vetített kerületénél 

1,5 – 2,5 méterrel szélesebb. Ezen területen belül más eszköz, fa, pad, szegély nem helyezhető 



el. Az ütéscsillapító talaj kiválasztásánál meg kell határozni a játék legnagyobb esési 

magasságát, azaz tulajdonképpen a legmagasabb pontot, ahonnan leeshet a gyerek. 

 

 

Különböző ütéscsillapító talaj kialakítási lehetőségei Zumdorf torony + csúszda játszótéri 

eszköz esetén: 

 

Műfüves burkolat: 

Kellemes felület, a természetes gyep érzetét kelti, jól illeszkedik a környezetbe 

Felülete a gyerekek számára olyan hatást kelt, mint egy szőnyeg, ezért szívesen játszanak rajta 

Jó ár/érték arány, hosszú élettartam 

Minimális karbantartási igény, környezetbarát, téli időjárási viszonyok közt, fagyban is 

csillapítja az esést. Nem kell nyírni, locsolni, gyomtalanítani 

Sokféle alakzat kialakítása lehetséges 

Egyenletes ütéscsillapítás 

 

Jelenleg a játszótér elem ütéscsillapító felülete műfüves burkolattal ellátott. A játékelem 

telepítéséből adódóan a felületet több darabból került kialakításra. A csatlakozó éleknél a 

burkolat széle a használat során elmozdult egymáshoz képest, szélei felkunkorodnak, ezáltal a 

kisgyermekek számára botlásveszélyt okozva. Az utóbbi években már kétszer került pótlásra, 

cserére egy - egy rész, de igazán nem lett időtálló, nem oldotta meg a tőle elvárható feladatot. 

 

A szintetikus gumi ütéscsillapító talaj:  

• Biztonságos, rugalmas, tartós, ellenálló - nem károsítja sem az UV sugárzás, sem a 

fagy 

• lég- és vízáteresztő - a gumiburkolat felületén nem alakul ki tartós vízfelület 

• Könnyen és gyorsan telepíthető, könnyen tisztántartható, nincs sárképződés 

• Sima és rugalmas felület: kíméli az ízületeket, és csökkenti a ficamok és törések 

kockázatát. 

• Az esetlegesen megsérült, vagy nagy igénybevételnek kitett darabokat utólag könnyen 

cserélhető 

• Mindenhol egyenletes rugalmasság: nem tömörödik, mint a füves, vagy homokos talaj, 

amely keménnyé válik ott, ahol sokat használják. 

• Csúszásmentes felület: a gumilap vízelvezető képességének köszönhetően akár 

közvetlenül eső után is biztonságosan használható.  

 

Helyszínen öntött gumiburkolat: az általunk javasolt eséscsillapító burkolat 

Manapság egyre több óvodai, iskolai és közterületi játszótér talajának kialakításához választják 

a helyszínen öntött gumiburkolatokat. (A köznyelvben a rekortán pálya kifejezés) 

 

 

 

A helyszínen öntött technológia 

A helyszínen öntött gumiburkolat kialakítása a betonozáshoz némileg hasonlóan történik. Ennél 

a technológiánál a telepítés helyszínén egy megfelelő keverő segítségével készítik elő a burkolat 



anyagát, amit aztán nagyobb felületek esetén egy erre a célra készített finisher géppel, kisebb 

felületek esetén pedig kézi szerszámok segítségével hidegen terítik. A burkolat néhány napos 

kötési idő után vehető használatba. 

A helyszínen öntött gumiburkolatok felszíne teljesen sima, nincsenek benne barázdák, vagy 

törések még akkor sem, ha különböző mintákat alakítanak ki benne, mivel a felület végső 

kialakításakor a minták közötti határvonalak is teljesen simává válnak, nincsenek olyan szélek, 

ahol a kopás meg tudna kezdődni. Mivel az egész terület egybefüggő, ezért nem kell tartani 

attól, hogy valaki megpróbálja felszedni. 

A helyszínen öntött gumiburkolat rugalmas, ugyanakkor stabil talajt biztosít a játszótereken, 

így amellett, hogy biztonságosan csillapítja az esések okozta ütéseket, babakocsival, vagy 

kerekesszékkel is járható. 

Helyszínen öntött gumiburkolatra példa: 

 

Helyszínen öntött gumiburkolat nemcsak jó, de szép is, egy hosszútávú befektetése lehet a 

játékelem eséstér kialakítására, felújítására.  

Zumdorf torony + csúszda játszótéri eszköz: meglévő elhasználódott műfüves burkolat 

cseréje különböző felületekre. (Itt valamennyi lehetséges megoldás megtalálható a bekerülési 

költségekkel együtt): 

 

 

Munka megnevezése 
nettó 

összeg 

bruttó 

összeg 



Liget játszótér: Zumdorf torony + csúszda 

ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje 

új műfűves burkolatra 906 000 1 150 620 

Liget játszótér: Zumdorf torony + csúszda 

ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje 

4,5 cm vastag gumitégla burkolatra 1 176 000 1 493 520 

Liget játszótér: Zumdorf torony + csúszda 

ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje 

helyszínen öntött gumiburkolatra 3 034 380 3 853 663 

 

 

2. Új játszótéri elem telepítése: homokozó telepítése 

 

Jelenleg a Liget Játszótéren nem található homokozó játszóelem, homokozáshoz 

hasonló tevékenységet a játszótér sarkán elhelyezett Függő karusszel elem 

gyöngykavics ütéscsillapító területén valósítják meg a kisgyermekek, amíg a nagyobb 

gyermekek délután nem veszik használat alá a játékelemet.  

 

Homokozó önálló területen kerülne kialakításra, hogy a legkisebbek is gondtalanul 

tudjanak játszani, hiszen a legkisebb korosztályú gyermekek kedvenc játszótere a 

homokozó, itt találkoznak először a közös játék élményével. 

 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Homokozó 3,00 x 3,00 m 

A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-HO-001 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag 

 

 
 

 



Jellemzés:  

Négyzet alakú homokozó a kisebb és a nagyobb gyerekek számára. Méretei miatt több 

gyerek is játszhat benne egyszerre. 3x3 méter méretű megerősített falazattal. 

 

 

Műszaki adatok:  

FA rész – 100 mm-es átmérőjű felületkezelt, ragasztóval laminált fa;  

Festék: MILÉSI olasz gyártó terméke. GYEREK BARÁT, oldószertől mentes, melyet 

telepítés előtt kétszer kezelnek. A festék tartalmazza magában a rovar s gomba ölő 

szert is. 

Ülőkék : HDPE UV álló műanyag 

 

 

III. ÚJ JÁTSZÓTEREK ÉPÍTÉSE, LÉTREHOZÁSA: 

Rövidtávú (1 -3 év) stratégiai elképzeléseink között szerepel az új játszóterek kialakítása. 

 

Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, létesítését kiemelt feladatnak érezzük, 

cél az, hogy minden településrészen létre jöhessen a mai elvárásoknak megfelelő 

játszóelemeket tartalmazó játszótér. Lépésenként az elkövetkezendő években folyamatos 

játszóelem bővítéssel új játszóterek létrehozását tervezzük, amely a környezetbe illesztett, 

padok, hulladékgyűjtők, esetleg szalonnasütő hely kialakításával a közösség részére egy 

többfunkciós teret hozhatnának létre, amely közösségépítő szerepet is betöltheti. 

 

SZENTGOTTHÁRD - RÁBATÓTFALU VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓTÉR 

LÉTREHOZÁSA 

 

Népességnyilvántartási adatok alapján a gyermeklétszám: 0 – 12 éves korosztály: 75 gyermek 

 

2020 évben Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen Szentgotthárd Város Önkormányzata és a 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd – Rábatótfalu összefogásával a 

rendelkezésükre álló forrásaik keretében kültéri játékeszközöket beszerzése és 2021 év 

tavaszán telepítése valósulhat meg. 

 

Beszerzésre került játszóeszközök:  

1 db Rugós Póni játékelem 

1 db kétszemélyes mérleghinta játékelem 

1 db hinta állvány egy lap és egy baba hintával 

 

2021. évben a megvásárolt új játékelemeket tervezzük bővíteni – kiegészíteni egy Szimpla vár 

játékelemmel a korábban megrendelésre kerülő gyártótól, hogy a játékelem illeszkedjen a 

meglévő elemek közé. 



 

 

Új játszótéri eszköz beszerzése és telepítése: 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Szimpla vár 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-V-009 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

Ajánlott korosztály:     3 – 6 év 

Esési magasság:     140 cm 

Területi igény:     5m x 8 m 

Esési tér:      40 m2 

Ütéscsillapító burkolat kialakítása:   kötelező: homok, gyöngykavics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzése:  

A torony a hagyományos modulokkal felszerelt. Egyik oldalon egy csúszda található, míg a 

szemben lévő oldalon létrával felszerelt. Az eszköz megfelel az ide vonatkozó szabványi 

követelményeknek 

 

Műszaki adatok:  

Oszlopok: FA – 100 mm-es átmérőjű felületkezelt, ragasztóval laminált fa; galvanizált acél 

rögzítő elemekkel, a talajtól 10 cm magasságban eltartó porfestett acél lábakkal.  

Padlózat, járófelület: FA – Nyomás alatt impregnált fenyőfa keret, a rögzítéshez a sarkokban 

süllyesztett, galvanizált nagy teherbírású laposfejű csavar. A konstrukció azt jelenti, hogy a 

járófelület teljes mértékben mentes a csavarok és szegek fejétől.  

Csúszda: Üvegszál erősítésű, poliészterből készült csúszda 1,0-1,3 m közötti beülő 

magassággal.  



Festék: MILÉSI olasz gyártó terméke. GYEREK BARÁT, oldószertől mentes, melyet telepítés 

előtt kétszer kezelnek. A festék tartalmazza magában a rovar s gomba ölő is. 

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely C16-os földnedves betonnal   40*40*40as 

gödörbe való beágyazással történik.  

 

 

JAKABHÁZA VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓELEM TELEPÍTÉSE  

Népességnyilvántartási adatok alapján a gyermeklétszám: 0 – 12 éves korosztály: 1 gyermek 

Jelenleg egy nagyon elhasználódott játszótér formáció található: használhatósága esetén 

felújításra szorul. Meglévő fémszerkezetek festése, hinta ülőlap cseréje – festése, 

kosárlabdapalánk festése. A karbantartását, felújítását a városrész évek óta kéri. 

A gyermeklétszám nem indokolja egy komplett játszótér létrehozására a városrészen. 

 

 

 

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE: 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Hintaállvány két laphintával 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-H-001 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

Életkor:      4 – 14 év 

Esési magasság:     140 cm 

Területi igény:     3 m x 7,5 m 

Esési tér:      22,5 m2 

Ütéscsillapító burkolat kialakítása:   kötelező: homok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jellemzés: 

Játszótér nagyoknak, játszótér iskoláknak 4-14 éves korig. Megerősített kivitelű hintaállvány, 

két gumiborítású laphintával szerelve, a nagyobb gyerekek számára. 

 

- erős kivitel 

- gumiborítású laphinták 

 

ZSIDA VÁROSRÉSZEN ÚJ JÁTSZÓTÉR LÉTREHOZÁSÁNAK I. ÜTEME  

Népességnyilvántartási adatok alapján a gyermeklétszám: 0 – 12 éves korosztály: 68 gyermek 

A városrészen jelenleg nem található játszótér, játszótéri elem. 

 

A városrészre első lépésben egy olyan kombinált játékelemet tervezünk elhelyezni, ami már 

önmagában is képes a gyermekek és szüleik részére szórakozási lehetőséget biztosítani. A 

következő években tervezzük bővíteni a megkezdett játszótereket különböző kisebb 

játékelemekkel a rendelkezésre álló források figyelembevételével (rugós játékelem, 

mérleghinta, homokozó játékelemek).  

 

 

ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE: 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Állványos csúszda dupla hintával 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz cikkszáma:  JPK-V-016 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

Életkor:      2 – 12 év 

Esési magasság:     140 cm 

Területi igény:     7 m x 8 m 

Esési tér:      56 m2 

Ütéscsillapító burkolat kialakítása:   kötelező: homok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jellemzés:  

Állványos csúszda dupla hintával. Közkedvelt játék kicsiknek nagyoknak egyaránt. 

Anyaga ragasztott tömbösített borovi fenyő oszlopok. Színes panelok. 3 m-es csúszdával. 

Ütés csillapító talajt igényel!  

      

Műszaki adatok:  

Oszlopok: FA – 100 mm-es átmérőjű felületkezelt, ragasztóval laminált fa; galvanizált acél 

rögzítő elemekkel, a talajtól 10 cm magasságban eltartó porfestett acél lábakkal.  

Padlózat, járófelület: FA – Nyomás alatt impregnált fenyőfa keret, a rögzítéshez a sarkokban 

süllyesztett, galvanizált nagy teherbírású laposfejű csavar. A konstrukció azt jelenti, hogy a 

járófelület teljes mértékben mentes a csavarok és szegek fejétől.  

Csúszda: Üvegszál erősítésű, poliészterből készült csúszda 1,0-1,3 m közötti beülő 

magassággal.  

Festék: MILÉSI olasz gyártó terméke. GYEREK BARÁT, oldószertől mentes, melyet telepítés 

előtt kétszer kezelnek. A festék tartalmazza magában a rovar s gomba ölőt is. 

Rögzítés: Süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal   40*40*40as 

gödörbe való beágyazással történik.  

KIEGÉSZÍTŐ JÁTSZÓTÉRI ELEMEK BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE: 

Az új és megkezdett játszóterek építésénél fontos a játszóterek felszerelése egyéb kiegészítő 

elemekkel. 

Nemcsak a játszóeszközöket kell kihelyezni, a környezetrendezési munkákat – burkolatépítés, 

növénytelepítés, padok, hulladékgyűjtő edények kihelyezését - is szükséges elvégezni. 

A tervezett és új játszótereinkre tervezünk egy – egy pad és hulladékgyűjtő edény kihelyezését. 

 

Tervezett kiegészítő elemek: 

Megnevezése:   Jászberényi csőoszlopos hulladékgyűjtő 

Eszköz cikkszáma:   44040115-1-V 

 



Jellemzők: 

- acélcső tartóoszlop tűzihorganyozás után porfestve, 

inox kötőelemekkel 

-1 mm-es perforált acéllemez edény csikkelnyomóval, 

tűzihorganyozás után porfestve 

- űrtartalom: 1 darab 36 literes edény 

- súly: 10 kg 

Rögzítés, ürítés: betonozással vagy dűbelezéssel, 

leemelhető vagy billenő, igény szerint zsáktartóval, 

biztosító szeggel 

 

 

 

 

Megnevezése:   Verona ülőpad 

Eszköz cikkszáma:   44010111-T185-V 

 

 

Jellemzők: 

- acél tartószerkezet tűzihorganyzás után porfestve 

- környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag 

deszkázat 

- inox kötőelemek 

Rögzítés: dűbelezéssel 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Munka megnevezése  Bekerülési költség (bruttó Ft):  

Éves játszótéri karbantartási feladatok 

ellátása: 
2 000 000  

Liget játszótér fejlesztése  

Zumdorf torony + csúszda ütéscsillapító műfüves felület teljes cseréje 4,5 cm vtg.-ú 

gumitégla burkolatra  



Új 3,00 x 3,00 méteres homokozó telepítése, homokozó feltöltése   

Liget játszótér fejlesztés bekerülési költsége összesen:  1 800 000  

Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész új játszótér kialakítása/bővítése  

1 db új Szimpla vár telepítése, eséséi tér kialakítása  

1 db új ülőpad elhelyezése  

1 db új köztéri szemétgyűjtő telepítése  

Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész új játszótér 

kialakítás/bővítés bekerülési költsége összesen:  
1 100 000  

Szentgotthárd – Zsida városrész új játszótér kialakítása I. ütem  

1 db új állványos csúszda dupla hintával (lap + bölcső ülőke) eséstér kialakítása  

1 db új ülőpad elhelyezése  

1 db új közétéri szemétgyűjtő telepítése   

Szentgotthárd – Zsida városrész játszótér kialakítása I. ütem 

bekerülési költsége összesen:  
1 950 000  

Szentgotthárd – Jakabháza városrész játszótér fejlesztése  

1 db új hintaállvány hintával telepítése, esési tér kialakítása  

Szentgotthárd – Jakabháza városrész játszótér fejlesztése 

bekerülési költsége összesen:  
250 000  

Egyéb feladatok : 

Játékelemek telepítése  

Játékelemek szállítása  

Új játszóelemek használatbavételéhez minősítési jegyzőkönyv készítése  

Egyéb feladatok bekerülési költsége összesen:  900 000   

2021. évi közterületi játszótér fejlesztés összesen:  8 000 000  

 



A játszóelemek esésterének kialakítása városrészi összefogás keretében történő 

megvalósításával jelentősen csökkenthetők a költségek. Elvégzendő feladatok: játékelem esési 

terében földkiemelés és homok feltöltési feladatok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: A 2021. évi Közbeszerzési tervek elfogadása 

 

 

Előterjesztés 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők, így a helyi önkormányzatok a 

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

kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás szerint a közbeszerzési terv 

célja, hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 

megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem 

megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a 

közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési 

Bizottság hagyja jóvá az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását. 

Továbbá a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos ügyeiben 

is döntéshozóként a Képviselő-testület által megválasztott Közbeszerzési Bizottság jár el.  

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 

vonatkozik az önkormányzat képviselő – testülete által létrehozott Közbeszerzési Bizottság 

esetében is a Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök ügyében.  

 

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi 

ismereteink birtokában kerültek előterjesztésre az előterjesztéshez csatolt közbeszerzési tervek 

azzal, hogy a későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén a terv módosítása az év 

folyamán bármikor kezdeményezhető. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

közbeszerzési terve nemleges. 

 

Amennyiben a későbbiek folyamán közbeszerzési igény merül fel és ennek fedezete a 

költségvetésben is biztosított, úgy természetesen a 2021. évi közbeszerzési terv(ek) módosítását 

jóváhagyásra a Bizottság elé terjesszük.  

  

 

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 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2021. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

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 Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés 2. 

számú  melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 30.  

                                                                                                     
 Doncsecz András 

 városüzemeltetési vezető 

 Ellenjegyzés: 

Dr- Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

  

  

 



1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzés tárgya  
  Közbeszerzés 

tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

I. Építési beruházás 

1.  

SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 

férőhely bővítése (TOP-1.4.1.-

19-VS1-00012) 

- Nemzeti eljárásrend 
Kbt. 117. §. tárgyalásos 

eljárás 
2021. II. n.év  2022. III. n.év 

2. 
Szentgotthárdi csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése 
- Nemzeti eljárásrend Kbt. 117.§. tárgyalásos 2021.III. n.év 2022. III. n.év. 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester   /2021.(III.30.)  sz. Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2021. .március 30. 

 

 Huszár Gábor 

                 polgármester 
  



 

 

2. számú melléklet 

Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 
2020. évi közbeszerzési terve 

 

 
  A közbeszerzés 

tárgya  

  Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

- - - - - -  - 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester   /2021.(III.30.)  sz. Képviselő-

testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2021. március 30. 

 Huszár Gábor 

 Polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2021. 

évi díjai 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A fenntartónak a 

tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2021. évre az  intézményi térítési 

díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található javaslatot teszi. A 2020. évhez képest a 

változások a 2. számú mellékletben találhatók. 

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal 

minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint (szeptember hónap).  A 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 

114 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. alapján kerül meghatározásra az intézményi térítési 

díj. 

 

Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege önkormányzati 

intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, 

ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha az ellátott, a törvényes 

képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve 

annak csökkentését vagy elengedését kéri,. 

 

Tájékoztatásul: a 2021. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

 

 

 



 

 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 

 

Idősek nappali ellátása 217.000.-Ft/fő   igényelt    40 fő    8.680.000.-Ft 

Szociális étkeztetés 66.360.-Ft/fő     igényelt  170 fő    11.281.200.-Ft 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

- szociális segítés 

 

471.900.-Ft/fő   igényelt    55 fő  25.954.500,- Ft 

25.000.-Ft/fő     igényelt      2 fő      500.000.-Ft 

 

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van 

(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2021. december 31-ig 

várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 

 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

II. A 2021. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2021. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek 

meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik 

az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és arra, 

hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az egyes 

szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók teljesülése 

szempontjából sem mellékese. 

SZOLGÁLTATÁS 2016.  2017.  2018. 2019. 2020. 

 

 

2021 emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 620.- 

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

680.-

Ft/adag 

700.-

Ft/adag 

720.-

Ft/adag 

2,85% 

szállítással 750.- 

Ft/adag 

780.-

Ft/adag 

810.-

Ft/adag 

840.-

Ft/adag 

870.-

Ft//adag 

900.-

Ft//adag 

3,44% 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

1000.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

950.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

5,26% 

-  szociális segítés 500.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

950.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

5,26% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100.-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

110.-

Ft/nap 

120.-

Ft/nap 

130.-

Ft/nap 

140.- 7,69% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 750.- 

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

950.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

5,26% 

szállítási 

kmdíj 

szállítás 130.- 

Ft/km 

130.-

Ft/km 

140.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

160.-

Ft/km 

170.-

Ft/km 

6,25% 

heti 

rendszeres 

szállítás 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

munkaidőn 

túl, 

ünnepnapokon 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

160.-

Ft/km 

170.-

Ft/km 

6,25% 



 

 

 

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára): 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem rászorultak 

is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási díjról 

beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az intézmény. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat személyi segítés, szállítás és a heti 

rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2021. évben egy esetben a díj 

emelésére, a többi esetben változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az 

intézmény.  

 
 2016. 

  

2017. 2018. 2019. 2020. 

évre 

javasol

t 

2021 

évre 

javas

olt 

Idei 

emel

és  

mért

éke 

 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

0% 

Támog

ató 

szolgál

at 

személyi segítés 1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

1.000.-

Ft 

1.000.-

Ft 

1000.-

Ft/óra 

1200,- 

Ft/óra 

20% 

szállítás

i kmdíj 

szállítá

s 

180.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

0% 

heti 

rendsze

res 

közokt

atási 

intézm

énybe 

szállítá

s esetén 

100 .-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó 

törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban 

megfogalmazottak javaslatok a Társulás felé. A Társulási Megállapodás alapján a Társulási 

Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes gondoskodást 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás étkezés 

nélkül (tartózkodás) 

190.-

Ft/nap 

140.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

0% 

+ ebéd 620.-

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

680.-

Ft/adag 

700.-

Ft/adag 

720.-

Ft/adag 

2,85% 

+ reggeli 250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

260.-

Ft/adag 

260.-

Ft/adag 

260.-

Ft/adag 

0% 



 

 

nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának kell rendeletet alkotni, a fenntartó Társulás jóváhagyását követően. 

 

 

 

 

 

 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások 2021. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben meghatározott 

térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2021. májusi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2021. március 30. 

  

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 

 

1. sz. Melléklet 

2021. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

 

1. Étkeztetés 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1.310 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 900 Ft/nap/adag→Ebéd: 720 Ft 

               Szállítási díj: 180 Ft 

                900,- 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1.240 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 720 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 

Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  55000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 55001-70000 299,21 80,79 380 7,87 2,13 10 

4. 70001-85000 393,7 106,3 500 62,99 17,01 80 

5. 85001-100000 480,31 129,69 610 86,61 23,39 110 

6.  100001-

115000 

519,68 140,32 660 110,24 29,76 140 

7.  115001- 566,93 153,07 720 141,73 38,27 180 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  55000 78,74 21,26 100 

3. 55001 - 70000 299,21 80,79 380 

4. 70001 - 85000 393,7 106,3 500 

5. 85001 - 100000 480,31 129,69 610 

6. 100001 -115000 519,68 140,32 660 

7. 115001 - 566,93 153,07 720 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  



 

 

● Ebéd szállítással: 27.336,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 25.726,66 Ft 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 
 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj:  

  1 gondozási óra: 2.370 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1 gondozási óra: 1.000 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   

    2.370,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 55000 300 

3. 55001 - 70000 600 

4.  70001 - 85000 700 

5.  85001 - 100000 800 

6.  100001 - 115000 900 

7.  115001 - 1.000 

 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2.370,- Ft/óra. 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 98.549,95 Ft  

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 660 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 140 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 20366,66 Ft 

 

 

4. Támogató Szolgálat 
 



 

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 6.850 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 1.000 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.370 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

       170 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 55000 300 

3. 55001 – 70000 600 

4. 70001 – 85000 700 

5.  85001 – 100000 800 

6.  100001 – 115000 900 

7.  115001 - 1.000 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 39.449,68 Ft 

 

 

5. Nappali ellátás 
 

A./ Étkeztetés Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1.240 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 720 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 260 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 3.310 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  



 

 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkod

ás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 55000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 55001 - 70000 110 157,48 42,52 200 299,21  80,79 380 

4. 70001 - 85000 120 173,23 46,77 220 393,7 106,3 500 

5.  85001 -100000 130 188,98 51,02 240 480,31 129,69 610 

6.  100001-115000 140 196,85 53,15 250 519,68 140,32 660 

7. 115001 - 150 204,72 55,28 260 566,93 153,07 720 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 25.726,66- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás: 68.824,16 Ft 

  

 

Szentgotthárd, 2021.03.11 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 

  



 

 

 

 

2. számú melléklet 

VÁLTOZÁSOK – 2021. 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

700 Ft-ról → 720 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 2,85% 

 

Ebéd szállítással 

870 Ft-ról → 900 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 3,44 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

950 Ft-ról → 1000 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,26 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

130 Ft-ról  → 140 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,69 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

950 Ft-ról → 1000 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,26 % 

 

Szállítás 

160 Ft-ról  → 170 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 6,25% 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

260 Ft változatlan     Emelés: 0 Ft - 0 % 

Ebéd 

700 Ft– ról 720 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 2,85 % 

Tartózkodás 

150 Ft változatlan     Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2021.01.01-től  

Reggeli   474    

Ebéd (normál)  978    

Ebéd (diétás)  1.081   

 

 

Szentgotthárd, 2021. 03. 11. 

 

 

        Fábián Béláné 

        Intézményvezető 



 

 

Tárgy: Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek 

módosítása érdekében előzetes településfejlesztési döntés 

meghozatalára 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 84/2020., a 118/2020. és a 120/2020 számú 

határozataiban és Szentgotthárd város polgármestere a V/77/2020. sz. döntésében határozott a 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló többször 

módosított 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, és az 51/2019. sz. képviselő-testületi 

határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosításáról.  

A dokumentumokat áttekintve, illetve néhány beérkezett változtatási igényt is figyelembe véve 

született meg Kiss Gábor városi főépítész 1. számú melléklet szerinti levele. A mellékelt 

dokumentum egy előzetes házon belüli szakmai egyeztetés eredménye, ami természetesen 

előtte van mindenféle egyeztetésnek tehát ezekben a kérdésekben még minden érintett 

kinyilváníthatja véleményét.   

A módosítások a településszerkezeti tervet is érintik, ezért a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 36. § 

előírásai szerinti teljes eljárást kell lefolytatni.  

 

Az eljárás lehetőséget ad arra, hogy egyes Szentgotthárd város számára szükséges 

módosításokat és korrekciókat, hibajavításokat is kezeljünk. Továbbá intézkedni szükséges az 

eljárás során felmerülő, de a korábbi döntésekben fel nem merült, azokkal összefüggő 

feladatokhoz szükséges felhatalmazásról. 

 

Az erre vonatkozó konkrét tartalmi részleteket tehát az előterjesztés 1. mellékletét képező 

főépítészi indítvány tartalmazza. 

 

Az eljárásrend meghatározását és a készítendő dokumentáció tartalmi elemeit az előterjesztés 

2. mellékletét képező főépítészi feljegyzés tartalmazza. 

 

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 

Az 1. számú melléklet aszerinti főépítészi levél 4. pontja foglalkozik út kialakításával Zsida 

városrészen, a sportpálya északi oldalán, a harangláb mellett. A polgármesteri döntésig ebben 

a kérdésben ki kell alakítani a településrész véleményét abban a kérdésben, hogy ott a javaslat 

szerinti szélességű út (9 méter), vagy annál lényegesen szűkebb, csak a gyalogos közlekedés 

számára megfelelő szélességű gyalogút kialakítására legyen lehetőség. Mindkettő mellett 

szólnak érvek. A területen utat mindenképpen kell kijelölni és annak vonalában a jelenleg 

megoldatlan csapadékvízelvezetést is szerencsés lenne rendezni – ez gyalogút esetén is, 9 méter 



 

 

széles út esetén is lehetséges. Egy szélesebb úttal valamennyire fel lehetne tárni a sportpálya 

keleti oldalán lévő területeket is és ezzel egy esetleges területfejlesztés is napirendre kerülhetne 

ott később, a széles út azonban a sportpályából is igényelne területet miáltal a sportpálya a 

jelenlegi értelmében nem maradna meg labdarúgásra alkalmas méretű területnek. 

Természetesen az is kérdés, hogy erre a jelenlegi formában szükség van-e? A településrészi 

önkormányzat erre vonatkozó jelzését mérlegelném és a határozati javaslat szövegét ebben a 

kérdésben szükség esetén módosítanám. 

 

 

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 az alábbi döntést hozza: 

 

A „Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében 

településfejlesztési döntés meghozatalára” című előterjesztés és az előterjesztés 1. és 2. 

számú mellékletét képező főépítészi feljegyzés szerinti változtatásokat kezdeményezi. 

Felkéri a Városüzemeltetési vezetőt, hogy gondoskodjon a Szentgotthárd Város Helyi 

Építési Szabályzatáról, valamint a Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 19/2016. 

(VI. 30.) önkormányzati rendelet és az 51/2019. sz. képviselő-testületi határozattal 

elfogadott településszerkezeti terv módosítása érdekében szükséges dokumentáció 

elkészíttetéséről, majd ezt követően – a teljes eljárás szabályai szerinti – az eljárást 

indítsa el, ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 

Határidő: a közlésre: azonnal  

                az eljárás lefolytatására 2021. december 31.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Doncsecz András a Városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021.03.29. 

         Huszár Gábor  

         polgármester 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


