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

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
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6. Fizetőparkoló rendszer üzemeltetéséről szóló beszámoló. 

7. VASIVÍZ Zrt. – 2021. évi gördülő fejlesztési terv módosítása. 

8. Ingatlanvásárlási kérelem 3822 és 3824 hrsz. értékesítése. 

9. C.TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 

10. Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés 

módosításának kérelme. 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. november 24 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 68/2021. számú képviselő-

testületi határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 26 .sz. alatti társasházban lévő 1031/A/8 hrsz-ú raktár megnevezésű ingatlant értékesítésre 

kijelölte. A határozat értelmében az ingatlan értékbecslésének határideje 2021. november 15. 

napja volt. Az ingatlan eladási árának forgalmi értékbecslés alapján történő meghatározására 

jelen testületi ülésen fog sor kerülni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 49/2021. számú képviselő-

testületi határozatával szentgotthárd 1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott, természetben 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 36 B. fszt. 3. sz alatti üzlethelyiséget bérbeadásra meghirdette. A 

pályázatok beérkezési határideje 2021. október 12. napja volt, mely időpontig nem érkezett 

pályázati ajánlat. Ezt követően a határozata értelmében az üzlethelyiség ismételten 

meghirdetésre került 2019. november 8. napjáig, azonban ajánlat továbbra sem érkezett. Az 

üzlethelység továbbhirdetésének kérdése jelen testületi ülés tárgyát képezi.  

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2021. NOVEMBER 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

• A Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tónál folyamatban vannak a pályázati 

támogatásból megvalósuló egyéb fejlesztések, így a sétányok felújítása, 

horgászstég kialakítása, napvitorla elhelyezése homokozóhoz, játszótér 

bővítése, új hulladék-gyűjtők, új pad-asztalok, új fedett pad-asztalok stb. 

elhelyezése. A pályázati fejlesztés egyik fő eleme a villamos-energia 

földkábel fektetése volt. Továbbá önkormányzati beruházásban megtörtént a 

strand közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatra történő csatlakoztatás I. 

ütemének megvalósítása (villamos-energia földkábel munkaárkába 

szennyvíznyomócső fektetése). Pályázati fejlesztések beruházója: 
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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, Kivitelező: VÍZÉPTEK 

Bt. Szombathely 

 

• A Szentgotthárd, Rákóczi úti háziorvosi rendelőnél az új főbejárati lépcső, 

illetve rámpa, valamint az épület előtti új térrendezési munkálatokkal 

kialakított közlekedési terek (parkolók, járdák stb.) kivitelezése befejeződött. 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg. A műszaki átadás-átvételi 

eljárása 2021. október 01-én megtörtént. Beszerzésre került ebben a hónapban 

a kerékpárok elhelyezését szolgáló 1 db tűzihorganyzott kerékpárállvány. 

Kihelyezése folyamatban  

 

• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósult 

Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése II. ütem – 

Szentgotthárd, Ipari Park III. ütemű területek feltáró útjának, csapadék-

vízelvezetésének, illetve közműveinek (vízellátás, szennyvíz-elvezetés és 

közvilágítás) kiépítése elnevezésű projekt esetében folyamatban van a 

forgalomba-helyezési, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyezési hatósági 

eljárás. A forgalomba-helyezési eljárással kapcsolatos helyszíni szemlére 

2021. október 15-én került sor. A vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez 

vízminta vizsgálati jegyzőkönyvet benyújtottuk. 

 

• Szerződést kötöttünk a Szentgotthárd-Zsida Jó Pásztor (Brenner) kápolnánál 

kialakított mobil vizesblokkokhoz az önkormányzati forrásból megvalósuló 

víziközmű bekötővezetékek kiépítése kivitelezési munkálatainak elvégzésére. 

A beépítésre kerülő nyomásfokozó és szennyvíz átemelő berendezés 

beszerzési nehézsége miatt a teljesítési határidő 2021. november 30-ra 

módosításra került. A munkaterület átadásra 2021. november 15-én került sor. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

• Folyamatban vannak a Városi Gondozási Központ épülete északi oldali 

(telekhatári), illetve déli oldali (utcafronti) kerítésszakaszainak felújítási 

munkáinak elvégzése. A kivitelező szervezetnél történő munkaerő 

átcsoportosítás, valamint az építőanyagok beszerzési nehézségei miatt a 

teljesítési határidő 2021. november 30-ra módosításra került. Kivitelező: 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Folyamatban van a Szabadság téri Ligetben a homokozó árnyékolására, 

valamint Pável Ágoston lakótelepi játszótéren DIABOLO Játszóvár csúszda 

részének árnyékolására szolgáló napvitorlák telepítését. Kivitelező: Benkő 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
 

• Folyamatban van a SZEOB Játékvár Óvodája épületében történő 

fűtéskorszerűsítési munkák utáni pincében történő helyreállítási munkálatok 
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elvégzését. Teljesítési határidő: 2021. december 31. Kivitelező: Spaits Jenő 

E.V. 

 

• Befejeződtek az önkormányzat köztemető fejlesztési tervének figyelembe 

vételével az idei évi temetőfejlesztési munkálatok. (pl.: faültetések (Hunyadi 

úti, Rábatótfalu), meglévő kerítésszakaszok cseréje (Hunyadi úti, Zsidai), új 

kerítésszakaszok építése (Rábakethelyi), temetőn belüli utak, sétányok 

felújítása (Hunyadi úti), kapuk javítása, felújítása (Rábafüzes, Hunyadi úti), 

zúzott köves parkoló kialakítása (Farkasfa) stb.). A munkák átvétele 

folyamatban van. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

• Folyamatban vannak az önkormányzati tulajdonban lévő épületeknél 

(intézményeknél) az ütemterv szerű idei felújítási, karbantartási feladatok 

elvégzésére (10 helyszínen (épületnél) 27 felújítási, karbantartási feladat 

ellátása). Teljesítési határidő: folyamatos, Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

• Befejeződött az egyedi szigetüzemű mikromobilitási töltőpont létestése a 

Szentgotthárd 7/4. hrsz.-ú ingatlanon (Széchenyi István Általános Iskola előtti 

parkolóban). Jelenleg a létesítmény próbaüzeme zajlik. A próbaüzem után 

üzemeltetési megállapodást kötünk a telepítést végző szervezettel. A töltőpont 

elsősorban e-roller, e-bike, e-robogó töltésére szolgál, ezen túlmenően pedig 

laptop, mobiltelefon, fényképezőgép, videokamera, drón és RC járművek 

(rádió-irányítású modell) töltésére is alkalmas. Vállalkozó: InnoLab 

Engineering Kft. 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 50. 

 

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

pályázatot elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. Az 

úthelyreállítására benyújtott vis maior támogatási kérelmünket (1 db) részben 

támogatták, amelynek teljesítése befejeződött. A műszaki átadás-átvételi 

eljárás megtörtént. A támogatás elszámolási határideje 2021. november 30. A 

Zsidahegyi, Hegyi, illetve Felsőpatak utcai megcsúszott partfal 

helyreállítására benyújtott  vis maior támogatási kérelmeinket (3 db) csaknem 

teljes egészében támogatták. A partfal helyreállítással érintett projektek 

(támfal építések) terv és engedély kötelesek a tervezések jelenleg folyamatban 

vannak. A partfal helyreállítással érintett vis  maior támogatások elszámolási 

határideje: 2022. május 03. (Zsidahegyi utca), illetve 2022. június 21. (Hegyi 

utca, illetve Felsőpatak utca) 

 

• Megrendeltük és leszállításra került a Radnóti úti játszótérhez 2 db új acél 

kispályás focikapu hálóval. Telepítése, rögzítése folyamatban van. 
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• Megtörténtek a Szentgotthárd – Zsida városrészen lévő temetőben a 

ravatalozó épületének szerkezeti megerősítése utáni homlokzat helyreállítási 

munkálatait. Kivitelezői munkálatok befejeződtek. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

• Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes Hianz Ház (9970 Szentgotthárd - 

Rábafüzes, Móra Ferenc utca 3.) épületében a villamos fűtés és fogyasztás 

mérőhely kialakítási munkáit teljesítmény növeléssel. Kivitelező: ME-VILL 

2000 Bt.  

 

• Folyamatban vannak Szentgotthárd város karácsonyi díszkivilágítása 

elemeinek felszerelési munkálatait. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 
 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 - 23/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem 

igényel. 

-   24/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi 

adókról szóló 22/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen 

módosítást nem igényel. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. október 

 

Képviselői felvetés a 2021. október 27-i testületi ülésen nem hangzott el.  
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Határozati javaslat: 

 

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

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

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 Szentgotthárd, 2021. november 17. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2021. november 24-én 

 
 

 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

KASZAGYÁR 
I. ütem 

Belügyminisztériu
m 

V/65/2021

. 
57/2021. 

715.000.000,- 
Ft 

715.000.000,- 
Ft  

0,- Ft 

A teljes területre vonatkozó 
környzeti állapotfelmérés 

megtörtént, a dokumentáció 
elkészült. A kármentesítésre 

és a bontásra vonatkozó 
közbeszerzési eljárás 

kiírásának előkészítése 

folyamatban van. Nyílt 
napokat rendezünk a város 

lakossága számára. 

A Szentgotthárdi 

Ipari Park 
alapinfrastruktúrájá

nak fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-00003 

102/2016. 
478.000.00

0,- Ft 
478.000.000,- 

Ft 
0,- Ft 

Forgalombahelyezési illetve 

vízjogi üzemeltetési 
engedélyezés folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés: 
Időutazó múzeum 

az egykori ciszter 
udvarházban 

TOP-1.2.1-16-VS1-
2017-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Regionális 
Fejlesztési 

Programokért 
Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 

145/2019 
37/2020 

69/2020 
 

312.098.737,- 
Ft 

300.102.428,- 
Ft 

11.996.309,- 
Ft 

Támogatási szerződésben 

vállalt megvalósítási 
határidő: 2021.10.25.  

A program kialakítása 
megtörtént. A marketing 

tevékenységek 

megvalósítása megtörtént. 
(arculat, logo, weboldal, 

infografika, leaflet, 
épületkirakat, ajtómatrica) 

Az épület körüli 
tereprendezés, valamint a 

fogadótérhez vezető 
lépcsőzetes lelátó 

kivitelezése  megtörtént. 
Záró beszámoló és 

elszámolás benyújtási 
határideje: 2022.01.23. 

Muzeális 

intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2019 

Belügyminisztériu

m 
 

3.981.000,- 

Ft 
2.000.000,- Ft 0,- Ft 

Az utolsó számla kifizetése 
is megtörtént. Készítjük elő 

az elszámolást. 

Muzeális 
intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 
Program) 2020 

Belügyminisztériu

m 
 

3-981.450,- 

Ft 
elbírálás alatt 0,- Ft - 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Kerthelyiség 
felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-
17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 
19.140.944,

- Ft 
elbírálás alatt 

4.980.975,- 

Ft 

Műszaki átadás - átvételre 

kerül sor 09.08-án. 

 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-

17 

Őrség Határok 

Nélkül Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 
2.828.700,- 

Ft 
elbírálás alatt 707.175,- Ft 

Filmklub működésére 

vonatkozó tevékenység az 

ősz folyamán valósul meg. 

Szentgotthárdi 
SPORTCSARNOK 

fejlesztésének 
befejező munkálatai 

Belügyminisztériu

m 
142/2019. 

150.000.00

0,- Ft 

150.000.000,- 

Ft 
0 

A munkálatok 

befejeződtek. Használatba 
vételi engedély 

megérkezett. Az ingatlan 
visszavásárlása 

megtörtént. Az épület 

ingyenes átadása az 
Önkormányzat részére 

folyamatban van. A 
Belügyminisztérium felé az 

elszámolást elfogadták. 
Pálya hitelesítés 

folyamatban. Öltöző 
bútorok beszerzése 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése 

TOP-1.4.1-19-
VS1-2019-00012 

164/2019. 
V/81/2021

. 

153.985.59
9,- 

153.985.599,- 0,- 

NYERT 

Tervek elkészültek, az első 
és második közbeszerzési 

eljárás is eredménytelen 
lett. 3. KB eljárás 

2021.10.08-án indult el. 

Költégnövekmény igény 
benyújtásra került 45 millió 

Ft összeggel. 

Hársas-tó 
horgászturisztikai 

fejlesztése 
 

TOP-1.2.1-15 

 

163/2019. 

KT.hat. 

36.347.700,- 

Ft 
 

36.347.700,- 

Ft 
0,- 

Kivitelezés folyamatban, 

befejezési határidő 
2021.11.30. 

A pályázatot a 
Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetsége 

valósítja meg.  

PKKE Színház 
felújítás 

 

VP-LEADER 

Élhető vidékért-
Települések 

közösségi célú 
fejlesztése 

99/2019. 
KT 

határozat 

6.139.434,- Ft 
 

4.525.321,- Ft 
1.719.781,- 

Ft 

A kivitelezés befejeződött. 
Záró elszámolást és 

beszámolót benyújtottuk. 

Ciszter tanösvény 

kialakítása és a 
várkerti játszótér 

kalandparkká 
történő 

továbbfejlesztése 

VP6-19.2.1.-68-
2-17 Térségi 

turisztikai 
attrakció 

fejlesztés 

225/2019. 

KT 
határozat 

19.348.430,- 

Ft 

10.909.313,- 

Ft 

7.739.622,- 

Ft 

A kivitelezés befejeződött. 

Záró elszámolást és 
beszámolót benyújtottuk.  
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közös kultúra, 

közös érték - 
Szentgotthárd és 

Szépvíz kulturális 
kapcsolatának 

erősítése 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

TTP-KP-1-2020/1-
000415 

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

A Történelmi Napok 

rendezvénysorozat keretén 
belül a pályázat 

megvalósult, költségvetés 
módosítást benyújtottuk, 

ha elfogadják, beküldjük az 

elszámolást is. 

KOLOSTOR épület 
ABLAKOK 

FELÚJÍTÁSA II. 
ütem 

Belügyminisztériu

m 

38/2020. 

V/2/2021. 
40.440.748,- 17.059.396,- 23.381.352,- 

NYERT 

24 db „irodai” ablak és 30 
db folyosó ablak, 8 db 

toronyablak felújítása 
megvalósítása folyamatban 

határideje: 2021.11.30. 

HUNGARIKUM 2020. 
Agrárminisztériu

m 
- 3.990.430,- 3.990.430,- - 

NYERT 
 „Az épített környezet 

értékei Szentgotthárdon” 
címmel kiadvány, kisfilm, 

hagyományos és virtuális 
kiállítás 

Könyvbemutató és kiállítás 
megnyitó időpontja 

2021. július 29. 
Megvalósult, elszámolás 

benyújtásra került. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Emléktábla avatása 

és ünnepi 
megemlékezés IV. 

Károly magyar 
király visszatérési 

kísérletének 100. 

évfordulója 
alkalmából 

Nemzeti Kulturális 
Alap 

-  1.000.000,- 1.000.000,- - 

Rendezvény 2021.09.04-én 

megvalósult. Elszámolás 
benyújtása 2021.11.30. 

HUNGARIKUM 2021. 
Nevezetes 

személyek és 
épületek 

Szentgotthárd 
történetében 

Agrárminisztériu
m 

- 4.000.000,- 4.000.000,- - 

NYERT 
Szentgotthárd nevezetes 

személyeiről kiadvány és 
állandó kiállítás készül, a 

jellegzetes épületeinkre 
információs táblák kerülnek 

A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda 

infrastruktúra 
fejlesztése 

Önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása 
2021  

Belügyminisztériu
m 

V/43/2021

. 
22.702.874,- - 11.351.437,- 

NYERT 

A Játékvár Óvoda fűtés 
korszerűsítése, egy mosdó 

és öltöző felújítása 
valósulthat meg a 

projektben. 
Fűtéskorszerűsítés 

elkészült, műszaki átadá-
átvétele megtörtént. 

Mosdó-öltöző felújítása 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 

csapadékvíz-
elvezető rendszer 

fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-

VS1-2021-
00030 

V/35/2021
. 

299.556.415,- - 33.000.000,- 

NYERT 

A projekt az alábbi 
részekből tevődik össze: 

I. Rábatótfalu, 

Fagyöngy u. –

Váci M. u. és 

környezetének 

vízrendezése 

II. Szépvölgyi u.- 

Vadvirág u. és 

környezetének 

vízrendezése 

III. Május 1. u. 

környezetének 

vízrendezése 

IV. Mikes Kelemen utca 

vízrendezése 

V. Máriaújfalui út 

környezetének 

vízrendezése 

Támogatási szerződés 
2021.09.06-án hatályba 

lépett. Tuajdonosi 

hozzájárulások beszerzése 
folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Alpokalja kemping 

fejlesztése II. ütem 

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

MK_TSZ/219/3 
(2020) 

- 
23.689.437,- 

Ft 

23.689.437,- 

Ft 
- 

Megvalósult! Átadó 

ünnepség szervezése 

folyamatban. 

Együtt újraépítjük! 
Nemzeti 

Ifjúsági Tanács 
- 120.000,- Ft 120.000,- Ft - 

Szeptember 16-án kerül 

sor a projektből 
finanszírozott 

rendezvényre a Muravidéki 
Magyar Ifjúsági 

Szervezettel és a Muraba 

Európai Területi Társulással 
közösen. 

Kiskertek 

fejlesztése 
Szentgotthárdon 

 

Agrárminisztéri

um 
2021/7853 

- 
24.945.340,- 

Ft 
24.945.340,- 

Ft 
- 

A Vízmű mögötti területen 
található kiskertekhez 

vezető utak felújítása, 
vízvételi lehetőség 

kialakításával 
párhuzamosan. 

Külterületi utak 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
29/2021. 

122.688.680,- 

Ft 
- 

6.134.434,- 

Ft 

Pályázati anyag összeállt, 

bebyújtásra kész. A 
projekthez szükséges 

adatszolgáltatás 
beérkezését követően 

benyújtásra kerül. 
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CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 

TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Határon túli 
közösségépítés 

Emberi 
Erőforrás 

Támogatáskezel
ő 

IFJ-GY-21-A 

- 1.020.000,- Ft 950.000,- Ft 70.000,- Ft 

Szeptember 16-án kerül 

sor a projektből 
finanszírozott 

rendezvényre a Muravidéki 
Magyar Ifjúsági 

Szervezettel és a Muraba 

Európai Területi Társulással 
közösen. 
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Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről szóló beszámoló 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 24 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező az önkormányzat  

három-negyedéves beszámolójának a tárgyalása. 

 

Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed 

éves helyzetéről szóló tájékoztatót is. Ez az anyag képet ad a 2021. év eddigi időszakában 

történt költségvetési – gazdálkodási folyamatokról.  

 

Az Előterjesztés melléklete az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleg és a hozzá 

kapcsolódó mellékletek.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata  2021. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021. november 15. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

 

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: I. Beszámoló az önkormányzat Energia-racionalizálási 

programterve teljesítéséről 

II. A 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó Energetikai Stratégiai 

Terv,  

III. A 2022. évi Energia-racionalizálási programterv elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. november 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készített középtávú energetikai koncepció 

alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási 

programtervet. A 2016. – 2021. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a 

267/2016. számú határozattal fogadta el. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Energetikai Bizottsága 2021. november 12-én 

ülésezett, amelyen megtárgyalta a legutóbb elfogadott energia racionalizálási programterv 

teljesüléséről szóló tájékoztatót, illetve foglalkozott a jövő évre vonatkozó programterv 

javaslattal, valamint a 2022 – 2027. időszakra vonatkozó energetikai stratégiával.  

A fentiek alapján az előterjesztés I. fejezete a legutóbb elfogadott energia racionalizálási 

programterv teljesítéséről szóló beszámoló, a II. fejezete a 2022 – 2027.  időszakra vonatkozó 

energetikai koncepcióra, a III. fejezete pedig a következő évre vonatkozó energiaracionalizálási 

programtervre tesz javaslatot 

 

I., A legutóbb elfogadott energia racionalizálási programterv teljesítése: 

 

Energia racionalizálási programterv 1.pont 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.  

  

Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése: 

Az energia beszerzéseink szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek 

kihasználása érdekében az utóbbi években a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg a 

közbeszerzések lebonyolításával. A villamos energia igényünket jelenleg az MVM Zrt-től 

vételezzük 2020. 01.01 00:00 CET órától 2021.12.31 24:00 CET óráig. Az új időszakra 2022. 

01.01 00:00 CET órától 2023.12.31 24:00 CET óráig ismét az MVM Zrt. adta a lekedvezőbb 

ajánlatot a villamos energiát ebben az időszakban 22,64 HUF / kWh egységáron tudjuk majd 

vételezni. 

Földgáz közbeszerzést nem folytattunk le, mivel 20 m3/óránál nagyobb fogyasztási helyeinken 

jelenleg nincsenek.  

 

Energia racionalizálási programterv 2. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények, 

belső világítási hálózatának, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás 

felhasználásával. 
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Energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

Pályázat és/vagy saját forrás felhasználásával végzett épület-felújítási, - átalakítási, valamint 

karbantartási munkálatok elvégzésével került sor energetikai megtakarításokat is eredményező 

korszerűsítésekre. Ilyen beruházás volt a Játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítése, vagy az Időutazó 

Múzeum kivitelezése. Ide sorolhatjuk még például az intézmények tervszerű karbantartása 

során elvégzett ezzel kapcsolatos kisebb felújításokat, karbantartásokat, illetve a  SZET 

Szentgotthárdi Kft. által a bérlakások felújítása során elvégzett munkálatait is, vagy ugyan nem 

önkormányzati beruházás volt, de az új Sportcsarnok építés kivitelezését, vagy a színház 

folyamatban lévő világításkorszerűsítési munkálatokat.   

 

Energia racionalizálási programterv 3. pont 

Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, illetve 

kezelésében maradó ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az energia 

felhasználásának mérséklését eredményezi. 

     

Az energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 

Önkormányzati részfinanszírozással egyedi szigetüzemű mikromobilitási töltőpontot létesült a 

városban. A rábafüzesi kerékpárút egy szakaszán napelemes közvilágítás létesült, ide sorolható 

még a közvilágítási hálózatunk minimális egyedi bővítései is. Pályázati támogatásból 

megvalósuló, idén záruló ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése, az Időutazó Múzeum 

kivitelezése, a kerthelyiség felújítása, vagy az önkormányzati hivatal épületében a 

nyílászárócserék. Ide sorolhatjuk még például az intézmények tervszerű karbantartása során 

elvégzett ezzel kapcsolatos kisebb felújításokat, karbantartásokat, illetve a  SZET 

Szentgotthárdi Kft. által a bérlakások felújítása során elvégzett munkálatait is, vagy ugyan nem 

önkormányzati beruházás volt, de az új Sportcsarnok építés kivitelezését, vagy a színház 

épületében folyamatban lévő korszerűsítési munkálatokat.  

 

Az energia racionalizálási programterv 4. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel. 

 

Az energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

Az önkormányzat által önállóan vagy társulási formában - fenntartott / üzemeltetett 

intézményeknél, szervezeteknél többek között az energetikai üzemviteli feladatok ellátására a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel megállapodással rendelkezünk. Ezzel kapcsolatban feladatuk a 

kialakított energetikai rendszerek, rendszerelemek működése során a napi szintű operatív 

üzemeltetői tevékenység ellátása (pl.: fűtés-, melegvíz-, villamos energia- stb. ellátás 

működésének, szabályzásának folyamatos ellenőrzése, mérések végzése, hibák elhárítása, 

folyamatos karbantartásuk). Az üzemeltetési szokások változása esetén az energetikai 

üzemvitel felülvizsgálata, illetve szükség esetén módosítások megtétele. Közre kell működniük 

az önkormányzat és intézményei, valamint egyéb szervezetei energiahordozók beszerzésére 

vonatkozó eljárásainak előkészítésében és a műszaki tartalmuk meghatározásában, valamint a 

szerződéskötések előkészítésében. Az eljárások lefolytatásához és a szerződések megkötéséhez 

szükséges adatokat, információkat fogyasztóhelyenként kell előkészíteniük, illetve 

biztosítaniuk. Folyamatos rendelkezésre állást biztosítanak a szerződések teljesítése során 

(számlázási gondok, kapcsolattartás szolgáltatókkal, pályázati jelentésekben közreműködés 

stb.). Továbbá azon önkormányzati fenntartásban lévő intézményeknél ahol napelemes 
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rendszer működik, illetve napkollektorok vannak a megállapodásban előírt gyakorisággal 

elvégzi a szükséges ellenőrzési, illetve karbantartási feladatokat. 

 

Az energiaracionalizálási program 5. pont 

A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt 

energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes kiserőmű 

pályázati forrásból történő megvalósítása. 

 

Az energiaracionalizálási program 5. pont teljesítése 

A napelem park pályázati forrás hiányában eddig nem valósult meg.  A Szentgotthárd, 

Felsőliget utca 1631. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon egy 330 kW villamos 

teljesítőképességű napelem park létesítésére készült 2016-ban műszaki tervdokumentáció, 

amelyet megvalósítás esetén már felül kell vizsgálni.  

 

Az energiaracionalizálási program 6. pont 

A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani az 

egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett térvilágítások 

korszerű technológiával  (pl.: LED technológia) történő kiépítését. 

 

Az energiaracionalizálási program 6. pont teljesítése 

A szentgotthárdi barokk templom díszkivilágítására szolgáló lámpatestek már korszerűtlenek, 

elavultak és nem működnek rendesen, ezért időszerű lenne a korszerűsítése. A József A. utcai 

evangélikus templom, a Rábakethely Felső utcai katolikus templom és a Mathiász A. utcai  

református templom tervezett LED technológiás díszkivilágításának munkái pénzügyi források 

hiányában eddig nem valósultak meg. A város karácsonyi díszkivilágításának elemeiben már 

LED technológiás izzók kerültek beépítésre, illetve a város főterén lévő fák feldíszítése is LED 

technológiás fényfüzérekkel történik. A városban már több éve LED technológiás közvilágítási 

hálózat működik, a közvilágítási hálózatunk minimális egyedi bővítései is eszerint folynak. A  

rábafüzesi kerékpárút egy szakaszán napelemes közvilágítás létesült, továbbá napelemes 

közvilágítás üzemel többek között a Kossuth L. utcai közterületi, illetve az új spotcsarnok előtti 

parkolóban is.  

 

Az energia racionalizálási programterv 7. pont  

Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok megjelentetése a 

helyi médiában.  

 

Az energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 

Itt általában országos kampányokhoz csatlakozva jelentettünk meg tájékoztatókat például a 

háztartási tüzelőberendezések szakszerű üzemeltetéséről, illetve a berendezésekben elégethető 

tüzelőanyagokról, illetve elősegítettük a „Fűts okosan ! A tisztább levegőért” kampány 

tájékoztató anyagainak elérhetőségét. 

 

 

II., Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022 – 2027. közötti időszakra szóló 

Energetikai Koncepciója 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete első alkalommal 2010-ben fogadta a 

város középtávú, 6 évre szóló energetikai stratégiai tervét.  Ezt követően pedig legutóbb a 2016. 

november 30. ülésén felülvizsgálva ezt a tervet, meghatározta a 2016 – 2021. közötti időszakra 
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vonatkozó energetikai stratégiát. A stratégiai terv legfontosabb eredményeként a következő 

években – felismerve az energiaracionalizálás nyújtotta pénzügyi és műszaki előnyöket – 

rendszeresen figyelemmel kísértük intézményeink energia felhasználását, a pályázati 

forrásokból megvalósult fejlesztéseinknél mindig szerepeltettünk energiacsökkenést 

eredményező projekt elemeket is. Az elért eredményeinkről a Képviselő – testületnek 

folyamatosan, az idei évről az előterjesztés I. fejezetében készítettünk beszámolót. Az 

előterjesztés ebben a fejezetében az a feladatunk, hogy a következő időszakra – 2027-ig 

megalkossuk Szentgotthárd város középtávú Energetikai Stratégiai Tervét. Ez az elnevezés 

inkább egy koncepciót jelent – irányvonalakat, melyek vezetnek bennünket, amikor energetikai 

fejlesztésekre kerül sor, továbbá ezekre tekintünk, amikor éves energetikai terveket készítünk. 

Ez a mostani előterjesztés tartalmaz olyan fontos fogalmakat is, mint alternatív energia, 

fenntartható fejlődés biztosítása, de szeretnénk megtartani azokat az elemeket, melyek továbbra 

is szükségesek lesznek, ha energetikáról van szó. Ilyenek az Energetikai Bizottság, az 

energetikai üzemviteli feladatok ellátása, vagy az évenként elfogadott energetikai program. 

Szintén a rendszer elemeként, a szükséges gyakorisággal tartja üléseit a városi Energetikai 

Bizottsága.  A tagjai az energetikai üzemviteli feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi 

Kft. vezetője, illetve képviselője, a Régióhő Kft. vezetője, külsős szakértő, a városüzemeltetés 

vezetője, az alpolgármester rendszeresen megvitatják az energetikai stratégiai terv alapján 

készült, aktuális energiaracionalizálási programterv megvalósulásának helyzetét, az 

eredményesség érdekében teendő lépéseket és a beadandó pályázatok energetikai moduljai által 

elérhető költségcsökkentéseket. 

Változatlan céllal törekszünk Szentgotthárd Város és intézményei gazdaságos, egyre 

hatékonyabb működtetése feltételeinek megteremtésére, az igénybe vett energiahordozók és 

külső energetikai szolgáltatások lehető legtakarékosabb költség felhasználására. Az 

energiahordozók döntő mértékben az épületek hőigényének fedezésére és világításra kerülnek 

felhasználásra. 

Energiaköltségeink csökkentésére további lehetőséget biztosít a villamos áram szabadpiaci 

vásárlásának lehetősége. Földgáz közbeszerzést nem folytattunk le, mivel 20 m3/óránál 

nagyobb fogyasztási helyeinken jelenleg nincsenek. 

Az Európai Unió direktíváinak megfelelően továbbra is vizsgálnunk kell az alternatív 

energiaforrások intézményeink részére történő felhasználhatóságának lehetőségeit.  

 

A rendelkezésünkre álló energiaforrások szűkössége és azok egyre növekvő költsége miatt 

szükséges elkészítenünk városunk és intézményei következő időszakra vonatkozó középtávú 

energetikai stratégiai tervét. 

Szentgotthárd Város középtávú Energiai Stratégiai Terveinek megvalósítása reményeink 

szerint biztosítani tudja az önkormányzati intézmények csökkenő költségű, biztonságos energia 

ellátását. (A 2022. – 2027. évekre vonatkozó Energiai Stratégiai Tervet az 1. számú melléklet 

tartalmazza). A konkrétan elvégzendő feladatokat a stratégiai terv irányelvei és a pénzügyi 

lehetőségek függvényében összeállított Energia-racionalizálási Programtervek rögzítik. 

 

III., A 2022. évi energia racionalizálási programterv javaslat - A jövőben lehetséges 

energiaracionalizálási irányok: 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás 

felhasználásával. 
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3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, 

illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az 

energia felhasználásának mérséklését eredményezi. Elő kell segíteni önkormányzati 

feladat ellátási körben az elektromos járművek, eszközök használatát. 

 

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

energetikai üzemviteli feladatainak ellátására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. Elő kell segíteni a szentgotthárdi ipari parkban, vagy egyéb önkormányzati 

ingatlan(ok)on napelempark létesítését. 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. A 

közvilágítás fejlesztésébe bele kell érteni a Rábafüzes városrészt a városközponttal 

összekötő kerékpárút melletti, a jelen pillanatban még közvilágítással nem rendelkező 

szakasz közvilágításának előkészítését illetve lehetőségeinkhez mérten a kiépítését is.  

 

7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok 

megjelentetése a helyi médiában.  

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a villamos energia vételezés tekintetében nagyon 

kedvező helyzetben van, hiszen több településsel közösen lefolytatott csoportos közbeszerzés 

eredményeképpen az elkövetkező két évben is kedvező 22,64 HUF / kWh egységáron tudjuk 

majd vételezni a villamos-energiát. Azzal szemben, hogy a közelmúltban például a távhő 

szolgáltató már csak 55 HUF/kWh egységáron tudott szerződést kötni, azóta pedig már az ár 

72 Ft-nál is jár. Globális energiaválság alakult ki az elmúlt időszakban, több fontos 

energiahordozó, így a földgáz és a villamos-energia ára is meredeken emelkedik. Egyrészt a 

villamos-energia termelésnél még mindig jelentős a fosszilis energiahordozók használata, így 

európai gázellátási problémák növelik a villamos-energia árát. (gáztárolók alacsony töltöttsége, 

vagy ha szokásosnál hidegebb lesz a tél, akkor például a szén árát is magasabbra emelheti, 

amely tovább növelheti a villamos-energia árát is, illetve egyes jóslatok szerint akár komoly 

ellátási zavarokat is okozhat). Másrészt az áremelkedés oka még a folyamatos kereslet 

növekedés, a 2050-es klímasemlegesség elérése, amely miatt számos ország igyekszik 

visszavágni a szén-, olaj- és gáztermeléssel kapcsolatos befektetéseket és finanszírozást, illetve 

spekulatív várakozások is növelhetik az energiahordozók árát. 

 

Természetesen segítene a probléma kezelésében, ha az energiafelhasználást és energiaigényt 

mérsékelni lehetne. Biztosan nagy gond, hogy ma már szinte természetes, hogy télen fűtjük, 

nyáron hűtjük az ingatlanainkat – a mesterségesen felpörgetett kényelmi igények kielégítése 

közepette gondolkodásunkba nem fér bele egyelőre az energiatakarékosság. Kár lenne, ha erre 

akkor döbbenne csak rá Európa lakossága, ha tényleg bekövetkezik amivel néhány országban 
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riogatnak a kormányzatok: a tél közepén majd néhány napra leáll a fűtés vagy az 

áramszolgáltatás az energiahordozók hiánya miatt.  

 

 Magyarországon a nem lakossági fogyasztókat érinti jelenleg az energiaár emelés. Egyelőre 

nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő, egyelőre jelentős áremelkedés mutatkozik. Az 

önkormányzat is jelentős energia felhasználónak számít és a jelenlegi áremelkedések miatt, 

mint nem lakossági fogyasztónak a jövőben jelentős költségnövekedéssel is számolnia kell, 

ezért is fontos az energiaracionalizálási programunk folyamatos és tervszerű megvalósítása, 

hogy az energiafelhasználásunkat csökkentsük és ezáltal többek között a várható 

költségnövekedéseket is jelentősen mérsékeljük.  

Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. (pl.: épületek hőszigetelése, 

nyílászárók cseréje, fűtés-, illetve világítás korszerűsítés stb.) 

Korábbi energetikai felmérésünk szerint, az intézményeink energia költségeinek 55-68 %-át a 

fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, míg 11-16 %-át a 

vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb megtakarítást a fűtési - 

és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne elérni. Az épületek 

falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését eredményezi, 10-30 év 

megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás 

várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést 

és 4-5 év megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os 

hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.  Az ablakok 7-9 %-os filtrációs 

hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül - ismételten 

megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi 

beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, illetve hőközponti, továbbá épület 

szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos 

beszerelésével lehet elérni. Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával is 

foglalkozni kell  

A közlekedési energiafogyasztásért elsősorban a személygépjármű forgalom a felelős. A 

közlekedési energiafogyasztás felhasználásának a csökkentése a közlekedési igények 

növekedésének megakadályozásával, a közlekedési igények csökkentésével valósítható meg. 

(gyalogos, kerékpáros közlekedési lehetőségek bővítése, területhasználatoknál 

lakóhely/munkahely, üzlet/szolgáltatás lehető legrövidebb úton elérhető legyen, információs 

társadalom nyújtotta előnyök kihasználása (távmunka). Ezek az igények viszonylag könnyen 

kielégíthetők Szentgotthárdon, ám egyelőre nagyon erős az a másik gyakorlat, hogy 

mindenhova gépkocsival megyünk és a boltban ha lehet, az ajtóban állunk meg. Ez olyan 

kérdés, amiben akár a civil szféra is, az iskolák is adhatnának segítséget szemléletformáló 

programok elindításával és végigvitelével.  

 

Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia vesztességet 

tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A SZET Szentgotthárdi 

Kft. fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés mellett az eszközök szervezett 

karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős költségmegtakaríthatóság érdekében, 

önkormányzatunknak biztosítania kell. 

Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív 

energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának lehetőségeivel. 

A meglévő díszkivilágítások korszerűsítésével, illetve új létesítése esetén korszerű kivilágítás 

kiépítésével is jelentős energia megtakarítás érhető el. A Nagyboldogasszony Plébániatemplom 

meglévő díszkivilágításának teljesítmény igényét LED technológiás korszerűsítéssel például az 

1/3-ra lehetne csökkenteni.    
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Fontos, hogy az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében a lakosság részére folyamatos információk, illetve szakmai 

tájékoztató anyagok is megjelenjenek a helyi médiában. 

  

Határozati javaslat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült 

beszámolót, illetve az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2022-2027. időszakra 

vonatkozó Energetikai Stratégia Tervét, valamint a 2. számú melléklete szerinti 2022. 

évi Energia-racionalizálás programtervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Energia-

racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022-2027. időszakra vonatkozó Energetikai 

Stratégia Tervében, illetve a 2022. évi Energia-racionalizálás programtervében az alábbi 

változtatásokat javasolja: ….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

Szentgotthárd, 2021. november 15. 

               
 Doncsecz András  

 városüzemeltetési vezető 

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti időszakra szóló 

Energetikai Stratégiai Terve 

1. Önkormányzati tervezéseknél, illetve fejlesztések elfogadásakor az energia 

racionalizálási szempontokat is figyelembe kell venni.  

2. Tovább kell fejlesztenünk és tovább kell működtetnünk önkormányzatunk 

energiagazdálkodási rendszerét. A SZET Szentgotthárdi Kft.-vel az önkormányzati 

intézmények energetikai berendezéseinek üzemeltetésére, tervszerű karbantartására 

megállapodást kell kötni.  

3. Az energetikai korszerűsítéseinket, fejlesztéseinket minden esetben a 

környezetvédelmi előírások maradéktalan figyelembe vételével, a megújuló 

energiaforrások adta lehetőségek kihasználásával, továbbá a fogyasztóvédelmi és 

egyéb törvényi előírások betartásával kell végrehajtanunk. Ennek során meg kell 

találni és figyelembe kell venni a mindenkori szentgotthárdi speciális körülményeket. 

Ehhez szükséges az Energetikai Bizottság rendszeres működtetése. 

4. Intézményeink energia-racionalizálását – a rendelkezésünkre álló pénzügyi források 

szűkössége miatt – pályázati források bevonásával célszerű végrehajtani. 

5. Törekednünk kell az önkormányzati intézmények hőenergia felhasználásának 

csökkentésére – alapvetően pályázati források révén - a homlokzatok utólagos 

hőszigetelésével (külső falazatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje) és 

szabályozástechnikai eszközökkel. A programterv végére valamennyi intézménynél 

fel kell mutatni előrelépéseket ezen a területen. 

6. Továbbra is keresnünk kell a lehetőségét intézményeink belső világítási hálózatának, 

illetve fűtés- korszerűsítéséhez. 

7. Ki kell használnunk a villamos energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának előnyeit.  

8. Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával következetesen 

foglalkozni kell. 

9. Új irányok meghatározásakor, fejlesztések elfogadásakor mindig külön figyelmet kell 

fordítani a fenntarthatóság követelményeire. Nagy hangsúlyt kell fektetni az ezzel 

kapcsolatos információk terjesztésére. 

10.  Törekedni kell alternatív, újszerű megoldások bevezetésére illetve elterjesztésére az 

energiafelhasználás területén, a közlekedés területén.    
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 

 

1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia 

beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. 

 

2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás 

felhasználásával. 

 

3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, 

illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az 

energia felhasználásának mérséklését eredményezi. Elő kell segíteni önkormányzati 

feladat ellátási körben az elektromos járművek, eszközök használatát. 

 

4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények 

energetikai üzemviteli feladatainak ellátására továbbra is megállapodást kell kötni a 

SZET Szentgotthárdi Kft-vel.  

 

5. Elő kell segíteni a szentgotthárdi ipari parkban, vagy egyéb önkormányzati 

ingatlan(ok)on napelempark létesítését. 

 

6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani 

az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett 

térvilágítások korszerű technológiával  (pl.: LED technológiás) történő kiépítését. 

Napirenden kell tartani a rábafüzesi kerékpárút még hiányzó szakaszának 

közvilágítással való ellátását.  

 

7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások 

elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok 

megjelentetése a helyi médiában. 
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Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2020. 11. 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Előzmények 

Előzmények 

Ez a napirendi pont minden évben kötelező napirendet jelent a Testületnek. Minden évben 

tavasszal szoktunk ezzel foglalkozni, de a vírushelyzet miatt tavaly már októberben került rá 

sor, idén tavasszal pedig még a testület nem működhetett a zárások miatt -  így került a napirend 

most elő. 

 

Azt szeretnénk ha mindenki érzékelné és elfogadná, hogy ha egy ekkora önkormányzatnak több 

mint kettőszázharminc lakása van, akkor ez hordozza a lehetőségét egy sikeres 

lakásgazdálkodásnak. A sikeres lakásgazdálkodás olyan, amelyben a jó minőségű lakásokból 

piaci alapon jelentős bevétel érhető el, a magasabb bevétel egy részéből a feljavításra szoruló 

lakások állapota feljavítható és alkalmassá tehetők azok is piaci alapon való bérbeadásra, az így 

befolyó többletbevételekből pedig a korszerűtlen vagy rossz állapotú lakások állagának 

megóvására is előteremthető fedezet. A rendszer elvileg akár önfinanszírozó is lehet – ezt 

kellene megcélozni, illetve gondoskodni kellene a lakások állagmegőrzése érdekében további 

önkormányzati forrás bevonására is.  

A víziónk az, hogy Szentgotthárdon sok, gyakorlatilag az összes - összkomfortos és szinte az 

összes komfortos önkormányzati lakás - jó minőségű, polgári életformát lehetővé tevő lakás - 

a lakás komfortfokozatához és állapotához igazodó, megfizethető, piaci bérleti díjakért laknak 

szentgotthárdi polgárok. A komfortos lakások kisebb részében – a kevéssé kiemelkedő 

minőségű de lakható komfortos lakásokban és a félkomfortos vagy komfort nélküli lakásokban 

szociális lakbérért élnek azok a szentgotthárdiak, akinek abban segít az önkormányzat, hogy 

lakható lakást biztosít a részükre kevesebb pénzért, alacsonyabb színvonalon. Viszont mindenki 

akinek a körülményei olyanok tudjon hozzájutni szociális lakáshoz. 

 

Ma azért itt még nem tartunk – a rendszer egy kicsit a feje tetején áll. Élnek szociális alapon 

szociális bérlők még összkomfortos lakásokban is; sok esetben egyedülálló idős emberek 

laknak  

akkora lakásban szociális lakbérért, ami az igényüket bőven meghaladja. A lakásukat még 

akkor kaptak amikor két – három gyermek és a házastárs is a lakásban lakott – csak a házastárs 

közben meghalt, a gyermekek elköltöztek - a szinte névleges szociális lakbért ki tudják fizetni 

viszont az összkomfortos lakás rezsiköltségeit már csak nagy nehézségek árán. Hasonló a 

helyzet az összkomfortos lakásban szociális alapon lakó családok esetében is. Mai fogalmaink 

szerint a mai rezsiköltségek megfizetése és a szociális rászorultság fogalma szinte kizárja 

egymást: a szociális lakáshoz szükséges jövedelemből a szociális lakbér ugyan kifizethető, de 
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az összkomfortos lakás rezsiköltségei már nem nagyon. Tehát a lakásállományunk legfelső 

szintjéhez, a piaci alapon legjobban kiadható lakásainkhoz nem tudunk hozzáférni – azokat nem 

tudjuk piaci alapon bérbe adni; a bennük lakók élhetnének olcsóbb rezsijű lakásokban is 

szociális alapokon. Ezen a helyzeten valószínűleg csak akkor lehet változtatni, ha az 

összkomfortos szociális lakbéreket jelentősen felemeljük.  

Gondot jelentenek a lakásainkban élők közül azok, akiknek a bérleti díjhátralék miatt már 

felmondtuk a lakásbérleti szerződését, ám ők továbbra is a lakásokban élnek jogcím nélküli 

lakáshasználókként – ők lefoglalják a lakásainkat – többnyire azok elől, akiknek nincsen 

lakásuk de jogosultak volnának szociális lakásra és fizetnék is a bérleti díjat, csak nem tudnak 

a lakásokba bekerülni a jogcím nélküli lakáshasználók miatt. Kilakoltatásuk, vagy egy 

társbérleti rendszer kialakítása és általános elterjesztése, melynek keretei között akár több 

jogcím nélküli lakót is egy - többnyire alacsony komfortfokozatú  - lakásba költöztetünk – 

felszabadítva ezáltal lakásokat. Többször is felmerül, hogy esetlegesen lakókonténerek 

beszerzésében gondolkodjunk, ahová a nem fizető jogcím nélküli lakáshasználókat költöztetjük 

– a lakásgazdálkodás részévé tehető ez is.  

Végül arra is gondolni kell, ha a jelen pillanatban alacsonyabb komfortfokozatú épületeink még 

rosszabb állapotba kerülnek, azokat esetlegesen bontani kell vagy más miatt onnan a lakókat 

majd el kell költöztetni, akkor milyen megoldásokat tudunk kitalálni.  

Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha lehet, akkor új lakások is kerüljenek a lakásaink közé – szintén 

a piaci alapon való bérbeadás reményében. Erre is számos példa volt az elmúlt években és 

ilyenre példa a következőkben is lesz.  

 

  

Néhány konkrétabb információ: 

-A jelenlegi állapot szerint növeltük a piaci alapon bérbeadott lakások számát, a megüresedett 

összkomfortos lakásoknál mindig, a komfortosoknál ha csak lehet megpróbálkoztunk a lakás 

piaci alapon való bérbeadásával. A jelek azt mutatják, hogy ezt sikerrel tudjuk tenni annál is 

inkább, mert az önkormányzati lakásaink „piaci bérleti díja” alatta van a szabad piaci bérleti 

díjaknak, így meglehetősen népszerűek.  

- A megürülő lakások estén ha azokat piaci alapon adjuk ki, akkor a szokásosnál jobban kell 

helyreállítani illetve felújítani – amivel a SZET Szentgotthárdi Kft foglalkozik.  

- A bevételeken is látszik, hogy megéri piaci alapon bérbe adni a lakásokat   

- A kintlévőségek miatt ki kellett alakítani egy hatékonyabb végrehajtási rendszert. A legelső 

eredmény, hogy legalább elkezdett megvalósulni erre egy elgondolás, ami eredményeket is 

mutat. Ezt az elmúlt időszakban megtörtént átköltöztetések is mutatják.  

 

A lakáskoncepció: 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott 

el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra 

kattintva érhető el: http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-

koncepciok.html 

Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd pedig azok teljesüléséről 

számolunk be. 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-koncepciok.html
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A koncepció teljesüléséről:  

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. 

Jelenleg szociális alapon 17 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 4 db. lakásigénylést tartunk 

nyilván. 2021-ben megtörtént a lakásigénylései kérelmek felülvizsgálata, mely alapján 32-ről 

csökkent le a lakásigénylők száma. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló 

szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2020-as évben 2 db. lakás 

szociális, 9 db. piaci alapon, 0 db munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá megtörtént 

5 minőségi lakáscsere. A Bizottság 16 bérleti jogviszony folytatásához járult hozzá, melyből 2 

bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a jövedelmük meghaladta a szociális szintet. 

 

 

„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi 

határokat javasoljuk megváltoztatni, azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendeletében tárgyalja egy későbbi előterjesztés részeként, javaslatunk ugyanaz 

lenne mint a korábbi évben, kb. a netto minimálbér + 10.000.-Ft, amit 2022. januárjától 

alkalmaznánk. (A kormány 2021.11.03-n jelentette be a minimálbér bruttó 200.000.-Ft lesz 

2022. január 1-től, az netto 133.000.-Ft-ot jelent.) 

 

A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének 

előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az 

igénylés benyújtásakor.  

 

Az éves jövedelemi, vagyoni viszony felmérését követően akik nem jogosultak szociális 

bérlakásra, úgy költségelven bérelhetik a lakást tovább, a szerződés lejártáig. A szerződés 

lejártát követően új bérleti szerződés megkötése piaci lapon történhet. 

Ahogy az első pontnál is írtuk 2020-ban 2 bérlő esetében a bérleti szerződés lejártát követően 

piaci alapon került megkötésre az új bérleti szerződés, mivel jövedelmi viszonyuk alapján nem 

jogosultak szociális bérlakásra, s ez nyilvánvalóan elégedetlenséggel járt részükről. 

 

A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban is nagy jelentősége lehet a 

kialakult vírushelyzettől függetlenül,  – a Szentgotthárdon megvalósuló gazdasági fejlesztések 

következtében megnövekedett bérlakás igények miatt, bízhatunk az Ipari park fejlesztésében is, 

másrészt egyre többen érkeznek Szentgotthárdra olyanok, akik Ausztriában vállalnak munkát 

és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.  

 

2.) A lakbér 

 

A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  
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A 2020-as évben nem született ilyen megállapodás. Ezt a lakásokat kezelő SZET Szentgotthárdi 

Kft sem nagyon szorgalmazza, hiszen miközben a bérlő befektet a lakásba tulajdonképpen a 

SZET Szentgotthárdi Kft illetve az önkormányzat helyett és saját maga számára kényelmesebb 

körülményeket teremt, de közben befektetését „lelakja” vagyis nem fizet lakbért – esetenként 

hosszabb ideig , addig viszont a lakás után nem folyik be bérleti díj bevétel. Ennek megfelelően 

helyesnek mondható az a gondolkodás, hogy a bérlő saját beruházásait csak kivételes 

alkalmakra kell szorítani.   Látni kell azonban ennek a másik oldalát is, nevezetesen, hogy 

miközben a lakás  bizonyos szempontok szerint megújul, a bent lakó bérlőnek ez komfortosabb 

érzetet okoz, ugyanakkor a költségeit „lelakja”, majd ezt követően továbbra is a régi, sok 

esetben szociális lakbért fizet a szociális szintnél magasabb színvonalú lakásáért. Ami annyit 

jelent, hogy az önkormányzat cége felé a lelakás időszakában nem folyik be semmilyen bérleti 

díj, később pedig kevesebb, mint amennyi a lakás állaga alapján reális volna. Ezt a gyakorlatot 

nem kell követnünk vagy új feltételeket szabva szabad csak követni. 

 

3.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata  

A lakások bérletéről szóló rendelet 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelettel történő 

módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és piaci alapon bérbe adott lakások 

bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők 

jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 

felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban: 

ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló 

rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az 

ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.  

A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette kötelezettségét. Azon bérlőknek, 

akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten kiküldésre került a 

felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy adott év április 1-től 

visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal 

megemelkedik. 

 

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak/lehetnek 

ellentmondások az igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek 

tisztáznia kell az ingatlankezelő felé. 

 

A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az ingatlankezelő 

közli a bérlőkkel.  

 

4.) Együttműködés a Városüzemeltetés és a  Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási 

Hivatala Okmányiroda között folyamatos.  

 

5.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az 

átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) 

hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas. 
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  Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtak szerint járunk el.  

   

6.) Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre, továbbá 100%-ban önk-i tulajdonú 

lakóházban sem került értékesítésre lakás. Jelenleg a Széchenyi u. 18. sz alatti lakóházat 

hirdetjük eladásra, melyben 3 lakás található.  

A lakások értékesítéséből származó bevételt elsősorban önkormányzati tulajdonú lakóházak, 

többségi tulajdonban lévő társasházak, lakóingtalanok felújítására kell fordítani. Ezt javasoljuk 

a koncepcióba is belefoglalni. 

 

7.) Az üzemeltetési költség bérlők általi megfizetése fokozatosan lett bevezetve s 2013. július 

1-től  

100% kerül beszedésre.  

A Szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a felújítási hozzájárulás összegéből 20 Ft/m2 

összeget, az üzemeltetői költségbe tartozó  társasházkezelői díjból  bruttó 850 Ft-ot fizetnek 

meg.  

 

A 2020. év alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a bérleti díjra az előírás 

50.598.631,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 46.344.197.-Ft 

 

2020-as évben kimutatásuk szerint 18.603.794.-Ft-ot fordítottak felújításra, karbantartásra s a 

befizetett lakbérek 1/3-a: 15.448.066.-Ft. 

 

A bérleti díjra az előírás 2021-es évben kimutatásuk szerint 50.598.632.-Ft-ot SZET 

Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2021. évi tervezett felújítások, karbantartások 23.900.000.-

Ft-tal szerepel.  

 

8.) Piaci alapon történő lakás kiutalásra 2020-ban 9 alkalommal került sor (ebből 7 volt pályázat 

útján, 2 pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során). 

 

II. 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 

tartani. 

 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő, 

2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben 

2 igénylő, 2018-ban 2 igénylő, 2019-ben: 4 igénylő, 2020-ban: 2 igénylő) 

 

III. 

1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell 

megvalósítani.  
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Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a 

Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére 

kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani. 

- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása nem került 

napirendre.   

- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan beépítése elkezdődőtt az  ÉPBEST HUNGARY KFt által, 

mely Kft. - a hosszabbítási kérelmét jóváhagyva - 2021.12.31-ig korszerű energiatakarékos 

lakóházat épít, mely lakóházban 1 db., összesen legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás 

kerül önkormányzati tulajdonba. 

- az előző ingatlan szomszédságában lévő Sztg. Szécheny u.10. sz. alatti társasházas ingatlan 

elbontásáról és új, társasház építéséről is döntött a Tetsület a 18/2009. sz. határozatával, ahol a 

nyertes ajánlatevő ugyancsak az ÉPBEST HUNGARY KFt volt. A jelenlegi társasház elbontása 

során itt is új társaház épülne.., mely során 1 db. 70 m2 területű lakást kap az Önkormányzat 

cserébe az ingatlanban. A jelenlegi társasházban (annak elbontása végett) a bérlők elhelyezésére 

döntés folyamatban van.  Az előre látható, hogy új társasház 2021. 12. 31-ig nem fog 

megvalósulni.  

 

- A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége 

lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap 

létrehozása. – ebből a célból szertenénk értékesíteni kettő lakóingatlant is- További lehetőségek 

is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 

vállalkozó, befektető bevonásával.  

 

- Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült 

egy tanulmányterv, mely szerint ott  8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre 

nem került forrás. A megyei TOP-os fejlesztések között ezt a beépítést is kezdeményeztük a 

Vas megyei Önkormányzat felé. . 

- A jövőben tervezni lehet a Szentgotthárd. Baross G. u. 8. sz. alatti épülettel is a mely a 

tualjdonunkba került – akár idősek otthonaként, akár fiatal házasok otthonaként is 

 

- A jövőben esetlegesen megfontolható a Tótfalusi u. 145 sz. alatti ingatlan (volt óvoda és 

lakások) értékesítését mert az épület és tetőszerkezet állapota jelentős felújítást igényel, az 

ingatlan méretéhez képest a 2 db szociális lakás és könyvtár rész használata teljesen 

gazdaságtalan. Valamint nem nagyon hajlandó odaköltözni a távolság és tömegközlekedési 

nehézségek miatt. Az óvoda részén található a könyvtár, melyet el kell helyezni, akár a kultúr 

épületébe –ezt meg kell vizsgálni. Ahhoz, hogy gazdaságosság szempontjából idővel 

megtérüljön, ott több piaci bérlakás kialakítható, amik akár értékesíthetőek lennének, de ez 

mind tőkebefektetést igényel.  

2.) Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

Érdemi előrelépés egyelőre nem történt ezen a területen.  

 

IV. 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, 
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Mivel azonban a lakáskoncepció a lakásgazdálkodással foglalkozik, a telkek kialakítása 

fogalmilag nem ebbe a körbe tartozik, az a vagyongazdálkodás része, így a jövőre vonatkozóan 

javasoljuk ennek a fejezetnek az elhagyását a lakáskoncepcióból.  

 

V.  

Lakásfelújítási programterv 

A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek  a jövőben is 

megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 

Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja 

eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  

Javasoljuk a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását az utolsó helyre sorolni, mivel azt 

értékesítésre meghirdettük. 

A Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.  Rossz állapotban van a Május 

1. u. 2. sz. alatti társasházunk is, számos tetőszerkezeti és födémproblémával, szinte 

életvezsélyes állapotokat kell orvosolni aládúcolással... Az épületben 9 lakás van, teljesen 

leromlott vizes falakkal, beázásokkal. A környezet mindenki előtt ismert, az ingatlan 

felújítására jelentős összeget kellene költeni, értékesítés esetén az ott lakók elhelyezése  nem 

kis gondot okozna. Javasoljuk felvenni a listára akár az első helyre. 

  

A VÉ-KO terv Bt-vel még 2008-ban készíttettünk felmérési- felújítási tervet 4 tisztán 

Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., 

és a József A. u. 1..  

 

Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának kerete 

14.600.000.-Ft.  

 

A lakásfelújítás  programtervben szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház felújításánál a 

szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg  

kezelni. 

 

Felmerült korábban, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti 

lakóház felújítását, átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok 

bérlői elhaláloztak, s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. 

Ehhez Önkormányzat anyagi támogatására is szükség lenne. –sikeres értékesítés esetén ez 

tárgytalanná válna.  

 

Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell. 

 

 

 

VI. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 
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Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 

alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások esetleges 

értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, 

hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.  

A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 

- tervező által készített felmérési rajz 

- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  

- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  

 

 

VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját alakította ki 

azzal, hogy rendszeresen egyeztető kontrollmegbeszélések tart. Az egyeztetés ebben az évben  

első sorban a Közös Önkormányzati Hivatal és a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel 

foglalkozó illetékeseinek részvételével valósult meg, mivel a pandémia miatt az abban 

korábban részt vevő bizottsági tag képviselők ezen az év első szakaszában nem vehettek részt, 

az őszi indulás folyamán pedig az ismételten romló járványhelyzet miatt erre lehet, hogy 

továbbra sem tud sor kerülni 2021-ben.  

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal 

kiegészíti.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Városüzemeltetés 

 

Szentgotthárd, 2021. november 8. 

Huszár Gábor 

Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1. sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros 

betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük) 

 

1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszer része, indokolt ha az egy 

főre jutó jövedelmi határ 143.000.-Ft - minimum a mindenkori netto minimálbér +10.000.-Ft. .  

A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó 

jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül 

nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre 

most is van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 

kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 

ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak. 

  

2. A lakáskoncepció I. fejezetében 7.) a/ pontja az alábbiak szerint módosul: 

7.) a./ A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások 

értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci 

forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

Az értékesítésből származó bevételt elsősorban önkormányzati tulajdonú lakóházak, többségi 

tulajdonban lévő társasházak, lakóingtalanok felújítására kell fordítani. 

 

3.) A Lakáskoncepció építési telkekkel foglalkozó  IV. fejezete hatályon kívül kerül.  

 

4.) A Lakáskoncepció V. pontja a következő: 

V. 

Lakásfelújítási programterv 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet határozza 

meg:   

1.) Szentgotthárd, Május 1. u. 2. (9 lakásból álló társasház) kaszagyári projekt 

keretében lehet ezt elképzelni 

2.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház –az üzlet 

tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná) 

3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

7.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) eladásra meghirdetve 

 

 



35 

Tárgy: Önkormányzati nonprofit kft. alapítása turisztikai- és 

sportfeladatok ellátására 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Legutóbbi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a „Turisztikai feladatok ellátása – az új 

sportcsarnok és az Időutazó Múzeum működtetése” című előterjesztést, amely feladatként 

határozta meg az összehangolt működtetést szolgáló szervezeti struktúra és feltételrendszer 

kialakítását. Számba véve a lehetőségeket, a 83/2021. számú képviselő-testületi határozattal az 

a döntés született, hogy az újonnan megvalósított Időutazó Múzeum, mint turisztikai attrakció 

és információs központ, valamint az újonnan elkészült multifunkciós sportcsarnok működtetése 

és a városi sportturisztikai tevékenységek koordinációja egy új, 100%-os önkormányzati 

tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság létrehozásával induljon el.  

 

A meghozott döntést követő első lépésként előkészítettük a létrejövő gazdasági társaság alapító 

okiratának (társasági szerződésének) tervezetét, amely az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képezi. Ez egy hivatalos Alapító Okirat minta, de Alapító Okiratot más formában is 

elfogadhatunk – amennyiben olyan további kérdéseket is szabályozni szeretnénk, amelyekre a 

minta nem ad lehetőséget. Ugyanakkor meglátásunk szerint nincsen olyan kérdés, ami miatt ne 

lehetne ezt a formát alkalmazni. Természetesen az Alapító Okiratot majd az azt ellenjegyző 

ügyvédnek kell végleges formába öntenie.  

 

Néhány kérdés kiemelve, amelyben az alapítónak döntenie szükséges:  

- Az alapító okirat, de a határozati javaslat külön is tartalmazza a gazdasági társaság 

elnevezésének javaslatát, amely természetesen módosítható: Szentgotthárdi Sport- és 

Turisztikai Nonprofit Kft. 

- Meg kell határozni a Kft. működésének kezdő időpontját: javaslatunk a mai tudásunk 

szerint: 2022. január 01. 

- A szervezet törzstőkéjéről is dönteni szükséges. Itt a legjobbnak 25 millió Ft-ot 

tartanánk. 

- Az ügyvezető személyéről, és a felügyelő bizottsági tagokról is dönteni kell.  

   

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2021. számú képviselő-

testületi határozattal elrendelt, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 

vonatkozásában a következőket határozza el: 

- a gazdasági társaság neve: Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. 

- székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

- működésének kezdési időpontja: 2022. ……….. 

 



36 

2. A Képviselő-testület a Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. megalapításához 

szükséges forrást, azaz …………… Ft törzstőkét, az alapítással járó költségeket az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület  

 

a.) a gazdasági társaság ügyvezetőjének személyéről a következő döntést hozza: 

………………  

 

b.) a felügyelő bizottsági tagokról a következő döntést hozza: …………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2021. november 16. 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

1. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
TERVEZET 

 

amellyel Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), mint 

alapító szervezet szerződésminta  alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi 

korlátolt felelősségű társaságot és fogadja el annak  alapító okiratát:   

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 

1.1. A társaság cégneve:  Szentgotthárdi Sport és Turisztikai nonprofit  Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve:      Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:   - 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:   -   

1.3. A társaság székhelye:  9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1. 

 

A társaság székhelye  

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével :   

1.4. A társaság telephelye:   9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. 

1.5. A társaság fióktelepe(i):  -  

2. A társaság alapítója 

Név:    

Lakcím:    

Cégnév (név):   Szentgotthárd Város Önkormányzata   

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):    

Székhely:   9970 Szentgotthárd, Széll k. tér 11. 

Képviseletre jogosult neve:  Huszár Gábor polgármester  

Lakcím:    

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)  

3.1. Főtevékenység:  

9329  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):   

5819 Egyéb kiadói tevékenység 

5621  Rendezvényi étkeztetés 

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

7010 Üzletvezetés 

7021 PR, kommunikáció 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7311 Reklámügynöki tevékenység 

7312 Médiareklám 

8110  Építményüzemeltetés 
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8230  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8299  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

9311  Sportlétesítmény működtetése 

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

  

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama:  a) határozatlan. 

           b) határozott ,  -ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje    Ft, 

azaz   forint, amely 

a)     Ft, azaz   forint készpénzből, 

b)    Ft, azaz   forint nem pénzbeli vagyoni  hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, 

hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget 

fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni 

betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a 

tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint 

elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a 

törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének 

erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév) Szentgotthárd Város  Önkormányzata  

A törzsbetét összege: ........  Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: …...  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a , 

a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába .  

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig  a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  

 b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:   értéke:   Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást 

teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

 

 

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a 

társaság bejegyzésével keletkezik.  

8. Az egyszemélyes társaság működése 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 

tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 

szerződésre módosítani. 

9. A nyereség felosztása 
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9.1. A társaság nonprofit gazdasági társaság, így  saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági 

jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt nem teljesíthet,  az előző üzleti 

évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból kifizetést nem teljesíthet. 

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 

következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a 

társaság fizetőképességét.  

 

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult  osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1.  A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

Név:     

Lakcím:    

Cégnév (név):  -   

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):   -  

Székhely:  - 

Képviseletre jogosult neve:   -  

Lakcím:   - 

Az ügyvezetői megbízatás  

a) határozott időre, öt évre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.   

A megbízatás lejárta:   2026. 12.31.  

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban  

látja el. 

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére  

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2.  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)  : 

Név:   

Lakcím:   

Kinevezés kezdő időpontja:   

13. Cégjegyzés 

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név:   

Név:   

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:  

a) Név:    

és 

Név:    

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
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b)  Név:   

és 

Név:   

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására  

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2.  A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

14.3.  A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:    

Lakcím:    

A megbízatás  

a) határozott időre  

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.   

A megbízatás lejárta:   2022. december 31. 

Név:    

Lakcím:    

A megbízatás  

a) határozott időre  

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:    

A megbízatás lejárta:    

 Név:    

Lakcím:    

A megbízatás  

a) határozott időre  

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:    

A megbízatás lejárta:     

15. Könyvvizsgáló  

A társaság könyvvizsgálója: 

Név:    

Lakcím:    

Kamarai nyilvántartási száma:   

Cégnév:    

Cégjegyzékszám:   

Székhely:   

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

   

Kamarai nyilvántartási száma:   

Lakcím:    
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Helyettes könyvvizsgáló neve:    

Lakcím:    

A megbízatás kezdő időpontja:    

A megbízatás lejárta:   

16. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az alapítót illeti meg. 

17. Egyéb rendelkezések 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének  

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján  

tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Kelt:......................................................................... 

Az alapító aláírása: 

...................................................................................................................................... 

Név: 

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Fizetőparkoló rendszer üzemeltetéséről szóló beszámoló  
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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésére  

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2017. december 22. kelt Parkolási közszolgáltatási szerződés 2.11. pontja értelmében: „A 

Szolgáltató köteles a parkolási közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekről és a 

parkolási közszolgáltatás ellátásához szükséges költségekről a tárgyévet követő június 10-ig a 

Megbízó felé számszerűsíthető adatokkal alátámasztott írásos összesítő tájékoztatást nyújtani.”  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. decemberi ülésén fogadta 

el utoljára a SZET Szentgotthárdi Kft (továbbiakban Üzemeltető) Szentgotthárd Város Fizető 

parkoló rendszerének beszámolóját a 2018-as évre vonatkozóan, a 226/2019. számú Képviselő-

testületi határozatával. 

Ezen határozat értelmében került módosításra az Üzemeltető javaslatára a parkolási rendszerről 

és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 29/2017 (XI.30.) 

önkormányzati rendelet kék bérletre és zónára vonatkozó pontjainak hatályon kívüli helyezése. 

A 226/2019. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott parkoló kialakítási ütemterv 

megvalósításáról minden évben a decemberi testületi ülésen kell beszámolni, így jelen 

előterjesztés ezt nem tárgyalja. 
 

 

Jelen előterjesztés tárgyalja a parkolási közszolgáltatást végző Üzemeltető beszámolóját 

Szentgotthárd város fizetőparkolóinak üzemeltetéséről a 2020-as évről, a le nem zárt 2021-es 

évben feltüntetett adatok tájékoztató, tendencia jellegűek (I. sz. melléklet): 

 

 

Az Üzemeltető beszámolójában részletezi a 2020-as és a 2021-es években a főbb 

tevékenységeit.  

 

A Parkolási közszolgáltatási szerződés értelmében, „2. A szolgáltató által ellátandó közfeladat 

és ellenértékének elszámolása, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek” alapján az 

Üzemeltető többek között legalább 12 db új parkolójegy automata beszerzésére kötelezett. 

Ebből 6 db új parkolójegy automata részletfizetéssel történő beszerzését 2018-ban 

megvalósította, további 6 db új parkolójegy automata beszerzésének határideje pedig 2020 

május 31. volt. A pandémia miatt a beszerzések átütemezésére került sor, 2022-ben az 

Üzemeltető 8 db parkolójegy automata vásárlását tervezi. 

 

Az Üzemeltető 2018-as beszámolójában becsültek szerint a 2019-2020-as években megtörténő 

útburkolati jel felfestésekkel várhatóan csökken majd a parkolók száma, az azóta eltelt időszak 

fizetőparkoló fejlesztéseinek eredményei szerint viszont némileg inkább a parkoló szám 

növekedését látjuk.  

 

 

A kiadott bérletek darabszáma szerinti bevétel összegszerűen meghatározva a beszámoló 

alapján: 
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Megnevezés 

Kedvezményes 

lakossági éves 

bérlet 

Kedvezményes 

dolgozói éves 

bérlet 

Kedvezményes 

közületi éves 

bérlet 

Teljes 

árú 

lakossági 

havi 

Teljes árú 

lakossági 

féléves 

Teljes árú 

lakossági 

éves 

Teljes 

árú 

közületi 

havi 

Teljes 

árú 

közületi 

féléves 

Teljes 

árú 

közületi 

éves 

Bérlet 

bemutatás 

Bérlet 

csere 

Új bérlet 

kiállítása 

2020 Bruttó 

Összesen 
Nettó 

Ár 4000 10000 16000 4000 10000 16000 8000 20000 32000 500 500 1500     

Db 2066 138 55 1 23 26 1 0 1 33 99 26     

Ft 8264000 1380000 880000 4000 230000 416000 8000 0 32000 16500 49500 39000 11 319 000 Ft 8 912 598 Ft 

               

Megnevezés 

Kedvezményes 

lakossági 

féléves bérlet 

Kedvezményes 

dolgozói 

féléves bérlet 

Kedvezményes 

közületi 

féléves bérlet 

Teljes 

árú 

lakossági 

havi 

Teljes árú 

lakossági 

féléves 

Teljes árú 

lakossági 

éves 

Teljes 

árú 

közületi 

havi 

Teljes 

árú 

közületi 

féléves 

Teljes 

árú 

közületi 

éves 

Bérlet 

bemutatás 

Bérlet 

csere 

Új bérlet 

kiállítása 

2021 Bruttó 

Összesen 
Nettó 

Ár 2000 5000 8000 4000 10000 16000 8000 20000 32000 500 500 1500     

Db 1808 130 21 0 38 0 0 0 0 6 11 10     

Ft 3616000 650000 168000 0 380000 0 0 0 0 3000 5500 15000 4 837 500 Ft 3 809 055 Ft 
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A koronavírus-világjárvány megfékezése céljából hozott központi intézkedések ingyenessé 

tették a közterületi parkolást (mindösszesen 7 (3+4) hónap időtartam erejéig a beszámoló által 

felölelt 2020-as és 2021-es években), ami előre nem tervezhető bevétel kiesést jelentett az 

ágazatnak. A fenti összesítésben is látható, hogy több mint felére esett vissza (43%) parkoló 

bérlet értékesítésből származó eddigi bevétel 2021-ben az előző teljes 2020-as évhez képest. 

 

A beszámolóban lévő Parkolóautomaták árbevétele 2020-2021. kimutatás alapján 2020-ban 

parkoló automata, mobilparkolás tekintetében összesen nettó 4.600.480.-Ft, bruttó 5.842.609.-

Ft bevétel realizálódott, büntetés befizetésből pedig nettó 831.011.-Ft. 

2021-ben októberig 31-ig, pedig parkoló automata, mobilparkolás tekintetében összesen nettó 

3.693.506.-Ft, bruttó 4.690.753.-Ft bevétel realizálódott, büntetés befizetésből pedig nettó 

172.875.-Ft. ami eddig 72%-a előző évinek a parkoló automaták bevételét tekintve. 

Összesítve a fenti összegeket: 

Bevétel a fizetőparkoló ágazatban, 2020-ban, mindösszesen: nettó 14.344.089.-Ft. 

Bevétel a fizetőparkoló ágazatban 2021. októberéig, tájékoztató jelleggel, mindösszesen: nettó 

7.675.436.-Ft. 

 

A kiadások tekintetében a beszámoló a 2020-as év tekintetében egy tételt nevesített kiadásként 

bruttó 3.316.818.-Ft összegben (nettó: 2.611.668.-Ft), a 2018-ban beszerzésre került parkoló 

automaták adott évet terhelő bérleti díjtételét.  

A beszámoló alapján az eredmény a fizetőparkoló ágazaton 2020-ban: 2.983.497.-Ft 

 

Parkolóautomaták árbevétele 2020-2021. kimutatás alapján minden fizető parkolási rendszerbe 

bevont parkoló esetében megfigyelhető a bevétel kiesés különböző mértékben a 2021-es évben 

az előző teljes 2020-as évhez képest kivéve Füzesi u. 7. (PIAC) esetében, ahol már októberig 

majdnem másfélszeres volt a bevétel, ezzel ellentétben nagy arányú a bevétel kiesés a Deák F. 

u. 15. esetében ahol a 10%-ot sem éri el a bevétel nagysága a tavalyi 2020-as évhez képest, itt 

már a bevételben is tetten érhető számszerűen, hogy a 14 automatából kettő nem működik az 

Üzemeltető által a beszámolóban jelzetten. 

 

Az Üzemeltető a beszámolójában tervezett parkoló bérlet árakat a 2022-ben a 2020-as árszinten 

tervezi, az ágazat bevételeinek növelése céljából az A.) díjosztályba tartozó gépjárművek 

esetében (a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 29/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet, 2. melléklet 2.1. pont) a várakozási 

díj óránkénti alapdíjának történő növelését ugyanakkor kezdeményezi. 

 

Átlagolva a beszámolóban szereplő 2020 és 2021 évi parkoló automaták visszaosztott 

várakozási óráinak számát, és 12.200/év órával kalkulálva az összeget (a 320.-Ft/óra helyett 

360.-Ft/órával számolva) az 488.000.-Ft bruttó bevétel növekedést jelenthet. 

 

Ez azonban jelenleg csak tájékoztató jellegű, mivel a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről 

szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint 2021. december 31-ig ezeken a díjakon nem 

lehet változtatni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni és a SZET Szentgotthárdi Kft Szentgotthárd város 

fizetőparkolóinak üzemeltetéséről a 2020-as és 2021-es évben beszámolóját elfogadni 

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat:  

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft. Szentgotthárd város fizetőparkolóinak a 2020. és 2021. évi  üzemeltetéséről 

készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: folyamatosan  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft Szentgotthárd város fizetőparkolóinak 2020. és 2021. évi üzemeltetéséről szóló 

beszámolóját elfogadja azzal, hogy a veszélyhelyzet miatt előírt díjemelési tilalom 

lejárta után az A.) díjosztályba tartozó gépjárművek esetében a várakozási díj 

óránkénti alapdíjának növelését meg kell vizsgálni.  

Határidő: folyamatosan  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

 
 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft. Szentgotthárd város fizetőparkolóinak üzemeltetéséről a 2020-as és 2021-es évben 

beszámolójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ……..……....  

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

  

Szentgotthárd, 2021. november 14. 

  

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző  
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Tárgy: VASIVÍZ Zrt. - 2021. évi gördülő fejlesztési terv módosítása  
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021.november 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) 

bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében  

víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban 

GFT) kell készíteni és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (továbbiakban: 

MEKH) jóváhagyásra meg kell küldeni.  A jóváhagyott feladatok átütemezése, az azokhoz 

rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása, a rendkívüli 

helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése kizárólag a MEKH hozzájárulásával történhet.  

 

A VASIVÍZ Zrt. MEKH/20-8/2021. számú, 2021. október 22-én kelt levelében (1.sz. melléklet) 

jelezte, hogy a jóváhagyott tervben  

- nem szerepel a Csörötnek 372 és 369/7 hrsz-ú ingatlanokat érintő ivóvíz 

gerincvezeték kiváltására irányuló felújítási munka, melynek kivitelezése, az FF/88-

2/2021. számú üzemeltetői szakvélemény szerint a Szentgotthárd és térsége 

ivóvízrendszer jövőbeni üzembiztonsága és zavartalan ivóvízellátása okán 2021. 

áprilisában meg is történt 

- illetve a Madách utcában tervezett, a 333, 336/1, 336/2 és 335 hrsz-ú igatlanok 

szennyvíz közhálózatra csatlakozási lehetőségének kiépítésére irányuló beruházás 

idei évi megvalósítása elmarad   

 

ami miatt a jóváhagyott GFT módosítását kell kezdeményezni.  

 

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a VASIVÍZ Zrt. a felújítási és pótlási tervrész módosítás 

MEKH-hez történő benyújtását lebonyolítja, a felmerülő költségeket megelőlegezi. 

 

A benyújtandó kérelemhez mellékelni kell az Önkormányzat nyilatkozatát is, minek 

megküldési határideje: 2021. november 22. Mivel a soron következő Képviselő-testületi ülés 

időpontja a megadott határnapnál későbbre esik, a VASIVÍZ Zrt. képviselője Polgármester úr 

előzetes nyilatkozatának megküldését kérte. A nyilatkozatot a VASIVÍZ Zrt. részére 

továbbítottuk. 

 

Kérem a Képviselő-Testületet, döntésével erősítse meg a 2021-2035 időszakra vonatkozó GFT 

módosításának jóváhagyását. 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a V049 Szentgotthárd 

ivóvízellátási rendszer felújítások és pótlások  és az SO21 Szentgotthárd szennyvízelvezetési 
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és tisztítási rendszer  felújítások és pótlások  2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv előterjesztés 1. számú  melléklete szerinti tartalmú módosítását elfogadja.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2021. 11.10. 

 

          Huszár Gábor 

                                                                                                            Polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs  Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 
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Tárgy: Ingatlanvásárlási kérelem 3822 és 3824 hrsz. értékesítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 11. 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van: 

a szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2
 területű,  

a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű  

beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanok. (térkép 1. sz. melléklet) Az ingatlanok 

a Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen találhatók az Apáti utcától keletre. A területek 

bérbeadás útján vannak hasznosítva, fekvésüknél és méretüknél fogva nem építési telkek.  

 

Huszár Gábor 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 8. sz. alatti lakos a 2. sz. mellékletben található 

vételi szándékkal fordult a T. Testülethez, melyben szeretné megvásárolni a fent körülírt 

ingatlanokat. 

Az ingatlanokat Huszár Gábor bérli 2004 óta haszonbérleti szerződés alapján. 

 

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

Amennyiben a T. Testület támogatja az értékesítést, úgy Vagyonrendeletünk értelmében a  

belterületi ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni, és 

annak rendelkezésre állását követően dönthetünk az értékesítés feltételeiről. 

 

Határozati javaslat 

 

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

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, és a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát és értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján határozza meg. 

 

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

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3822 hrsz-ú, 565 m2 területű, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, és a szentgotthárdi 3824 hrsz-ú 895 m2 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanokat nem értékesíti. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékesítés feltételeinek meghatározása, az értékbecslés 

elkészültét követően 

 

 

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

 

Szentgotthárd, 2021. november 16.  

 

 

                                                                                                              Doncsecz András 

              városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet:  
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Tárgy: C.TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 11. 24-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em. képviseletében Göncz Zsuzsanna 

ügyvezető az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult Szentgotthárd Város 

Önkormányzatához, melyben az Önkormányzat tulajdonában álló szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, 

természetben Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. sz. alatti ingatlanon lévő épületre –Kollégium  

területén a hátsó épületére - szeretné a 2021. december 31-n lejáró bérleti szerződést 

meghosszabbítani „változatlan feltételek mellett, különös tekintettel a bérleti díj mértékére” - 

változatlan bérleti díjért és 5 év időtartamra. Az eredeti bérleti szerződés  2012. december 17-

n jött létre, mely határozott időre szólt, 2 évre. A Képviselő – testület 2014. decemberében a 

298/2014. sz. Határozata alapján hozzájárult a Bérleti szerződés változatlan feltételekkel 

további kettő, majd 2016 decemberében a 302/2016. sz. Határozata alapján 3 évre, majd 2019-

ben a 229/2019. sz. határozatával 1 évre, 2020-ban a V/76/2020. sz. határozattal 1évre, 2021 

december 31-ig történő megkötéséhez.  

.(Bérleti szerződés 2. sz. mellékletben, a módosítás a 3.sz. mellékletben található)  

 

A C-TESILE KFT 2011.01.11-n kötött Bérleti szerződést akkor még a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégiummal, a szerződés azóta él erre az ingatlanra.  

A jelenlegi szerződés lényegesebb feltételei: 

Amennyiben a meghosszabbításban a szerződő felek írásban megállapodnak, a jogviszony 

meghosszabbodik. A meghosszabbított jogviszonyra vonatkozó bérleti szerződésben a 

jelenlegitől eltérő újabb szempontok is rögzíthetők. Amennyiben a Szerződő felek közös 

megegyezéssel a jogviszonyt nem hosszabbítják meg, az a lejárat napján minden külön 

jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik.  

- Szerződő felek a bérbe vett bérlemény bérleti díját kölcsönösen és egybehangzóan 750 

Euró hó összegben állapítják meg, mely ÁFA mentes. 

- Az épület alapterülete 236 m2 és 7 szoba található benne, melyekhez külön – külön 

mosdó-wc tartozik. 

 

A bérleti díj 2013-tól állandó volt 2019-ig, akkor 750 Euro-ról 2020. január 1-től 775 Euro-

ra emelkedett. A veszélyhelyzet miatt a helyiségekre vonatkozó bérleti díjakat nem 

emelhettük. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján: 

11.§ (10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel 

vagy átlátható szervezettel köthető.  

A C.TESILE KFT. tárolt cégkivonatát a 4. sz. mellékletben csatoltuk, mely alapján 

megállapítható, hogy a KFt tulajdonosa C.TESSILE S.P.A. (IT-20154 Milano, Via Pietro 

Giannone 9.) A KFt a hivatal részére megküldte C.TESSILE S.P.A. magyarra fordított 

cégkivonatát, melyből megállapítható a cég jogi formája, mely Részvénytársaság,  

ügyvezetői:  

igazgatótanács elnöke: Stella Gianfranco (cég képviselője),  

Igazgatósági tag/ügyvezető igazgató: Canclini Simone 

Igazgatósági tag/ügyvezető igazgató: Fasola Maria Pia 
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Igazgatósági tag/ügyvezető: Canclini Mauro  

 

A fenti igazolások alapján átlátható szervezetnek minősíthető a C.TESILE KFT.  

 

Javasoljuk a Kft levelében jelzett hasonló feltételek alapján a meglévő bérleti szerződés 

meghosszabbítását. Eldöntendő, hogy a kérelemben kért 5 évre, vagy eltérő időtartamra 

hosszabítsuk meg a szerződést, s a bérleti díj vonatkozásában is dönteni kell. A bérleti díjat 

euróban állapítottuk meg és mindig az aktuális árfolyamon kiszámolt bérleti díjat fizetik.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárul a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a C.TESILE KFT. 1056 Budapest, Váci utca 81. 4V. em. közt 2012. 

december 17-én létrejött, és azóta többször módosított, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, 

természetben 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó 

épületre vonatkozó Bérleti szerződés változatlan feltételekkel, 20....... december 31-ig történő 

meghosszabbításához.  

Határidő a közlésre azonnal 

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

Szentgotthárd, 2021. november 15. 

              
                                                                                        Doncsecz András 

                   városüzemeltetési vezető 

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

 

 



 

 
71 

 



 

 
72 

 



 

 
73 

 



 

 
74 

  



 

 
75 

 
 

 

 



 

 
76 

Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség 

bérleti szerződés módosításának kérelme    

  
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 11. 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Előzmények: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. 

fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiséget a 49/2021. sz. határozat 2. pontja alapján 

bérbeadásra meghirdette: 

 

49/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. 

fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott,  önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 

152.400.-Ft/hó.   

A bérlet időtartama határozatlan idejű 3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti jogviszony várható kezdő időpontja 2021.12.01. 

A pályázat beérkezésének határideje 2021. október 12.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. októberi testületi ülés. azzal, hogy amennyiben 

eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, akkor a bérleményt automatikusan  tovább kell hirdetni. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt amennyiben a 

folytatni kívánt tevékenységi kör a Képviselő – testület számára megfelelő.  Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő legmagasabb 

bérleti díjat ajánló ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés amennyiben az általa megadott 

tevékenységi kör megfelel a képviselő – testület számára és amennyiben ajánlata eléri a 

meghirdetett minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot pontos forintösszeg megjelölésével kell  

benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A képviselő-testület a számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, és az 

üzlethelyiséget tovább kell hirdetni, úgy a pályázat beérkezésének következő határideje 

2021.11.08.,  a pályázatok elbírálásának határideje: 2021. novemberi testületi ülés. 

 

A hirdetményt a megadott határidőig megjelentettük, pályázat nem érkezett. Javasoljuk 

továbbra is változatlan feltételekkel meghirdetni. Az ingatlan bérbevételére ugyan voltak 

érdeklődők, de még ajánlat nem érkezett. 

tt.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 
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3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 

152.400.-Ft/hó.   

A bérlet időtartama határozatlan idejű 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2021. december 06.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. decemberi testületi ülés azzal, hogy amennyiben 

eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, akkor a beérkezési határidő folyamatosra módosul, a 

pályázat elbírálásának határideje a beérkezést követő testületi ülés lesz.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt amennyiben a 

folytatni kívánt tevékenységi kör a Képviselő – testület számára megfelelő.  Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő legmagasabb 

bérleti díjat ajánló ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés amennyiben az általa megadott 

tevékenységi kör megfelel a képviselő – testület számára és amennyiben ajánlata eléri a 

meghirdetett minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot pontos forintösszeg megjelölésével kell  

benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A képviselő-testület a számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. 
 

Határidő a közlésre azonnal,  

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

Szentgotthárd, 2021. november 10. 

            

            
Doncsecz András                           

városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 


