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TARTALOMMUTATÓ  

 

 

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

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

2. 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

3. Gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról 

szóló rendelet megalkotása. 

4. Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

5. „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása. 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyongazdálkodásának helyzete, a 2022. évi 

vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása. 

7. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

8. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről. 

9. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól 

10. 2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása. 

11. Szentgotthárd, 0167/71 hrsz-ú ingatlan ügye (Rábaparti kiskertek területe). 

12. Helyiségbérleti szerződés megszüntetése, Merkli Bernadett. 

13. Gotthárd-Therm Kft. fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelem. 

14. Helyi védelem alá helyezés – Rábafüzes Hianz ház. 

15. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzatának kérelme. 

16. Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás korszerűsítéshez támogatási 

kérelem. 

17. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 

18. Skorpió SE – kérelme. 

19. Tűzoltók elismerése. 

20. Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadása. 
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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. október 27 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

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. A képviselő-testület határozata értelmében az üzlethelyiséget tovább kell 

hirdetni 2019. november 8. napjáig, ismételt sikertelenség esetén a testület újra napirendre tűzi 

a témát. 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2021. OKTÓBER 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

 

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

megvalósuló egyéb fejlesztések megvalósításai, 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 elkészült, amelynek műszaki átadás-átvételi 

eljárása 2021. július 20-án megtörtént. Továbbá önkormányzati beruházásban megtörtént 

a strand közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatra történő csatlakoztatás I. ütemének 

megvalósítása (villamos-energia földkábel munkaárkába szennyvíznyomócső fektetése). 

Pályázati fejlesztések beruházója: 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. A műszaki átadás-átvételi eljárása 2021. 

október 01-én megtörtént. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

• 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 
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hatósági eljárás. A forgalomba-helyezési eljárással kapcsolatos helyszíni szemlére 2021. 

október 15-én került sor.  

 

• 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. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 

 

• Folyamatban vannak a Városi Gondozási Központ épülete északi oldali (telekhatári), 

illetve déli oldali (utcafronti) kerítésszakaszainak felújítási munkái. 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. 

 

• Az önkormányzat idei játszótér fejlesztés cselekvési tervében meghatározott új 

játszóelemek beszerzése, illetve telepítése befejeződött. A telepítési, esési tér kialakítási 

munkálatainak befejezését követően megtörtént az új játszóterek minősítése. A két érintett 

(Zsidai, Rábatótfalui) városrészi önkormányzat, illetve a Rábatótfalui szlovén nemzetiségi 

önkormányzat is csatlakozott az idei játszótér fejlesztésekhez további új játszóelemek 

beszerzésével. Az új játszóelemekhez szükséges esési terek kialakítása is az érintett 

városrészi önkormányzatokkal, illetve helyi nemzetiségi önkormányzattal együttműködve, 

támogatásukkal és segítségükkel valósult meg. Köszönjük támogatásukat és segítségüket! 

Új játszó elemek szállítója, telepítője: Játszótérpont Kft. Szigetszentmiklós. Új játszóterek: 

Szentgotthárd-Zsida és Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészen kerültek kialakításra. A 

Szabadság téri Liget Játszótér egy homokozó telepítésével került bővítésre a kicsik 

örömére. 

 

• Megrendeltük 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. 

 

• Elkészült a Színház épületén megrepedezett, törött hőszigetelt nyílászárók üvegezésének 

cseréje. Elszámolása az önkormányzati vagyonbiztosítás terhére történt. 

 

• Elkészültek a SZEOB Játékvár Óvodája épületében a fűtéskorszerűsítési munkák utáni 

festési, helyreállítási kőművesmunkák. Kivitelező: Spaits Jenő E.V. 

 

• Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája épületében történő fűtéskorszerűsítési munkák 

utáni pincében történő helyreállítási munkálatok elvégzését. Teljesítési határidő: 2021. 

december 31. Kivitelező: Spaits Jenő E.V. 

 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata szerződést kötött a Szentgotthárd Kaszagyár 

területén lévő kémény karbantartási, állagmegóvási munkáinak elvégzésére. Teljesítési 

határidő: 2021. december 15. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.  

 

• Folyamatban vannak 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, 
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felújítása (Rábafüzes, Hunyadi úti), zúzott köves parkoló kialakítása (Farkasfa) stb.). 

Teljesítési határidő: 2021. november 30., Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.   
 

• Folyamatban vannak az önkormányzati tulajdonban lévő épületeknél (intézményeknél) az 

ütemterv szerű idei felújítási, karbantartási munkálatok (10 helyszínen (épületnél) 27 

felújítási, karbantartási feladat ellátása). Teljesítési határidő: folyamatos, Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

• Befejeződött az egyedi szigetüzemű mikromobilitási töltőpont létesítése 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 önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület végzi a 8-as főút Kodály Z. utcai kereszteződésétől a Jakabháza 

városrész végéig tartó szakaszán az út mentén elszórt hulladék öszzegyűjtését évente négy 

alkalommal, illetve a kihelyezett hulladék-gyűjtők szükség szerinti ürítését. A 

megállapodásban előírt negyedik gyűjtést is elvégezték, amely során 6 zsák elszórt 

kommunális hulladékot, illetve bontási hulladékot szedtek össze az érintett területen. 

 

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

elbírálták, valamennyi támogatásban részesült. Az úthelyreállítására benyújtott vis maior 

támogatási kérelmünket (1 db) részben támogatták, amelynek teljesítése befejeződött. A 

műszaki átadás-átvételi eljárás van folyamatban. 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) 

 

 

 

PÉNZÜGY 

Költségvetési feladatok: 

 

A Gotthárd Therm Kft. kérte 2021.11.01-től induló hitelmoratórium szakaszához való 

csatlakozást. A bank számításai szerint a Moratórium miatt kalkulált, be nem szedett kamat: 

83.487.698 Ft. 

Az állami normatív támogatási összegeket felülvizsgáltuk a megadott határidőn belül. 

A pénzügyön a negyedéves zárási, bevallási feladatok teljesítése van folyamatban. 

 

Állandó feladatok: 

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

intézményvezetőkkel, adatszolgáltatás az előirányzat felhasználásról. 

Önkormányzati pályázatok pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása. A létrehozott 

beruházások számviteli aktiválása. 
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Az önkormányzati vagyon - ingatlan kataszter, analitikus nyilvántartás: nagyértékű-kisértékű 

eszközök - számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás. 

A vagyonkezelésbe adott eszközök folyamatos nyomon követése vagyonkezelő részéről kapott 

nyilvántartás alapján. 

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

tárulási, négy nemzetiségi önkormányzati szinten, valamint az általuk fenntartott 

intézményeknél is. 

• MÁK felé havi adatszolgáltatások megküldése – pénzforgalmi jelentés 

• KSH felé statisztikai jelentések késztése és továbbítása 

• Segélyek kifizetése, elszámolása 

• Bankoknak adatszolgáltatás: MKB, Otp Bank Nyrt 

Adóhatósági munka: 

 

Állandó feladatok: 

• A napi banki és postai befizetések könyvelése  

• Benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása  

• Ugyancsak folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt 

vállalkozók, vállalkozások adatait, bevallásait. 

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

végrehajtási adó- és értékbizonyítványok kiállítása, túlfizetések kiutalása, 

valamint határozatok hozatala. 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

- Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 - 18/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. 

évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen 

módosítást nem igényel. 

 

-   19/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 20/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet: a településkép védelméről szóló 5/2018.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 21/2020 (X.29.) önkormányzati rendelet: a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 22/2020 (X.29.) önkormányzati rendelet: a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel. 
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IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2021. szeptember 

 

Képviselői felvetés a 2021. szeptember 15-i testületi ülésen nem hangzott el.  

 

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. október 20. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2021. október 27-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 folyamatban 
van. (arculat, logo, 

weboldal, infografika, 

leaflet, épületkirakat, 
ajtómatrica) 

Az épület körüli 
tereprendezés, valamint a 

fogadótérhez vezető 
lépcsőzetes lelátó 

kivitelezése  
megkezdődött. 

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 benyújtottuk. 

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 

2021.11.15. 
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. jűlius 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. 



 

 

K I M U T A T Á S 

a polgármesteri hatáskörben hozott döntésről 

2021.06.15-től 2021.10.14-ig 

. 

 

1. Rendkívüli települési 

támogatás – pénzbeli 

Ebből elhunyt személy 

eltemettetésére tekintettel 

33 fő 

 

2 fő 

626.000,-Ft 

 

80.000,-Ft 

2. Rendkívüli települési 

támogatás - természetbeni 

11 fő 161.000,-Ft 

3. Lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési 

támogatás 

12 fő 53.100,-Ft/hó 

4. Köztemetés   7 fő 1.663.431,-Ft 

 

 

Szentgotthárd, 2021.10.14. 

 

 Laczó Éva s.k.

 Molnár Márta s.k. 

 vezető főtanácsos

 vezető főtanácsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021.10.27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2021.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Kiegészítő költségvetési támogatások 

 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 224.007 Ft 

 

Települési önkorm. egyes köznev feladat tám 2.613.615 Ft 

 

Szociális ágazati pótlék 

Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám. 9.674.137 Ft 

 

Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám 1.407.162 Ft 

 

Települési önkorm.kultúrális fel.támog 73.215 Ft 

 

Fedezete:Tartalék         13.992.136 Ft 

 

 

2. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./Rendelőintézet    

Közfoglalkoztatási támogatás 

 Személyi juttatás 397.955 Ft 

 Munkaadót terhelő jutt. 30.844 Ft 

Fedezete: Működési c.tám. államháztartáson belülről Központi ktgv-i szerv 428.799 Ft 

 

Átcsoportosítás 

Foglalkozás egészségügy szakellátása /dologi kiadás/ 10.000 Ft 

Foglalkozás egészségügy szakellátása /személyi juttatás / -10.000 Ft 

Képalkotó diagnosztika / személyi juttatás / 95.000 Ft 

Képalkotó diagnosztika / munkaadót terhelő jutt. / 5.000 Ft 

Képalkotó diagnosztika / dologi kiadás. / -100.000 Ft 

Fizikoterápia személyi juttatás 117.000 Ft 

Fizikoterápia dologi kiadás -117.000 Ft 

 

EFI iroda fenntartása / személyi juttatás / 4.000.000 Ft 

EFI iroda fenntartása / munkaadót terhelő jutt. / 560.000 Ft 

EFI iroda fenntartása / dologi kiadás. / -4.560.000 Ft 

 

 



 

B/ Önkormányzat  

1.Pályázatok, támogatások 

Hungarikum pályázat 2020 átcsoportosítás 

Munkaadót terhelő járulékok 175.628 Ft 

Dologi kiadás 10.000 Ft 

Fedezete: Városközség gazd/dologi, reprezentáció/ - 185.628 Ft 

 

Szépvíz kult kapcs 

Személyi juttatás 1.471.831 Ft 

Munkaadót terhelő jutt. 272.453 Ft 

Dologi kiadás 55.032 Ft 

Fedezete: Beruházás - 1.799.316 Ft 

 

Kerthelyiség többlet költség KT 52/2021 

Beruházás 3.796.284 Ft 

Fedezete:Tartalék - 3.796.284 Ft 

 

Top Csapadékvíz V/91/2021 

Dologi kiadás 161.000 Ft 

Fedezete: Beruházás -161.000 Ft 

 

Vizi megállóhely fejlesztés 

Dologi kiadás 2.620 Ft 

Fedezete: Beruházás - 2.620 Ft 

 

Skate Park V/18/2021, KT 22/2021 

Beruházás 14.988.768 Ft 

Fedezete:Tartalék -8.488.768 Ft 

 Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről 6.500.000 Ft 

 

Lendvai Bronzöntő műhely  

Egyéb működési kiadások 12.246 Ft 

Fedezete: Dologi kiadások -12.246 Ft 

 

Játszótér felújítás, fejlesztés 

Beruházás 138.430 Ft 

Fedezete: Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről 138.430 Ft 

 

 

 

2. Átcsoportosítások: 

Kézilabda csarnok  

 Öltözőbútor beszerzés KT 42/2021 

 Beruházási kiadás 3.104.000 Ft 

Fedezete: Tartalék  3.104.000 Ft 

 Sportinfrastuktúra fejlesztés fel nem használt támogatás visszautalása 

 Egyéb működési kiadások 66.941 Ft 

Fedezete: Dologi kiadások -66.941 Ft 

 Szentgotthárdi Kézilabda Klub támogatás V/100/2021 

 Egyéb működési kiadások 4.500.000 Ft 



 

Fedezete: Dologi kiadások /Versenysport/ -4.500.000 Ft 

 

Szengtotthárd VSE – Teke szakosztály támogatás KT43/2021 

Egyéb működési támogatás 1.500.000 Ft 

Fedezete:Tartalék -1.500.000 Ft 

 

Szombathelyi Tankerület képzőművészeti terem támogatása KT41/2021 

Egyéb működési támogatás 200.000 Ft 

Fedezete:Tartalék -200.000 Ft 

 

Ifjúsági kerek asztal rendezvény - Ifjúsági Tanács keret 

Személyi juttatás 96.454 Ft 

Fedezete: Dologi kiadás -96.454 Ft 

 

Zsidai városrész beszerzés 

Beruházási kiadások 46.990 Ft 

Fedezete: Civil alap(városrészi alap) dologi kiadások - 46.990 Ft 

 

Külkapcsolati keret 

Személyi juttatás 310.939 Ft 

Munkaadót terhelő jutt. 76.999 Ft 

Dologi kiadás 170.707 Ft 

Fedezete: Egyéb működési támogatás - 558.645 Ft 

 

 

Ingatlan beruházás átcsoportosítások 

 József Attila úti társasház tetőfelújítás 

 Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel. -Dologi kiadás 3.271.708 Ft 

Fedezete: Felújítás -3.271.708 Ft 

 

Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium sportcsarnokainak festése 

Sportlétesítmények műk. és fejl. - Dologi kiadás 2.217.313 Ft 

Fedezet: Felújítás/Bölcsőde épület süllyedés (óvodai részen)/ -2.217.313 Ft 

 

 

Zsidai harangláb felújítás 

Dologi kiadás 38.100 Ft 

Egyéb működési támogatás 390.000 Ft 

Fedezete: Beruházás - 428.100 Ft 

 

Színház felújítás 

Egyéb felhalmozási kiadások 3.018.546 Ft 

Fedezete: Beruházás - 3.018.546 Ft 

 

Máriaújfalui Művelődési ház 

Dologi kiadások 1.049.056 Ft 

Fedezete: Beruházások -1.049.056 Ft 

 

Gondozási Központ kerítés felújítás  

Dologi kiadás 754.380 Ft 



 

Fedezete: Felújítás -754.380 Ft 

 

Rákóczi úti házi orvosi rendelő rámpa 

Dologi 479.389 Ft 

Felújítás 4.873.365 Ft 

Fedezete:Beruházás -5.211.309 Ft 

Felújítás Bölcsőde épület süllyedés (óvodai részen)/ -141.354 Ft 

 

Szentgotthárd Deák Ferenc utca 14. 11 lakásos társasház fűtés korszerűsítés 

Felújítás /Egyéb önk ingatlan/ 19.354.800 Ft 

Fedezete: Beruházás/Haris/ -15.000.000 Ft 

 Felújítás Egyéb önk ingatlan/Tekepálya épület tető/ -4.354.800 Ft 

 

Mozi működtetés támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.500.000 Ft 

Fedezete: Ingatlanértékesítés -7.500.000 Ft 

 

Tisztítsuk meg az országot! program 

Dologi kiadás  13.716 Ft 

Fedezete: Város község gazdálkodás /dologi kiadás/ -13.716 Ft 

 

PM keret átcsoportosítás Szt/2839/2021 iktatószámú utasítások szerint 

Város község gazdálkodás: 563.805 Ft 

Ebből: Személyi juttatás 39.370 Ft 

 Dologi kiadás 389.435 Ft 

 Egyéb működési támogatás /áht. belül/ 60.000 Ft 

 Egyéb működési támogatás /áht. kívül/ 140.000 Ft 

Fedezete: Általános tartalék - 628.805 Ft 

 

 

 

 

Muraba V/59/2021 

Város községgazdálkodás /Egyéb működési kiadások/ 125.000 Ft 

Fedezete: Város községgazdálkodás / dologi kiadás/ -125.000 Ft 

 

Köztemetés /Ellátottak pénzbeli juttatása/ 1.000.000 Ft 

Fedezete:Önkormányzati segélyek /Ellátottak pénzbeli juttatása/ -1.000.000 Ft 

 

 

Színház épület karbantartás 

Dologi kiadás 1.816.782 Ft 

Fedezete: Egyéb felhalmozási kiadások /PKKE/ -1.816.782 Ft 

 

Önkormányzati államkötvény vásárlás 

Államkötvény 250.500.000 Ft 

Ebből: Finanszírozási kiadás 250.000.000 Ft 

 Dologi kiadás 500.000 Ft 

Fedezete: Kaszagyári terület beruházási kiadás -250.500.000 Ft 

 



 

Szünidei, felügyeleti étkeztetés 

Szociális ellátás  

 Szünidei étkeztetés dologi kiadás 230.000 Ft 

 Felügyeleti étkeztetés dologi kiadás 70.000 Ft 

Fedezete: Iskolai intézményi étkeztetés -300.000 Ft 

 

 

Top Tourizmus költségnövekmény átcsoportosítás 

Beruházás  100.110.682 Ft 

Fedezete: Tartalék -100.110.682 Ft 

 

 

 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik ebben 

az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni 

az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van. 

Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2021.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….. 

önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi költségvetéséről szóló 

1/2021 (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotó hatáskörében, a 8. § vonatkozásában a Magyarország 2021.évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) 

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

pontjában valamint a 8. § vonatkozásában a Magyarország 2021.évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja 

1. § 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 

Szentgotthárd város képviselő testületének1/2021 (II.26..) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.146.839.201 Ft azaz ötmilliárd – száznegyvenhatmillió 

- nyolcszázharminckilencezer - kettőszázegy forintban 

b) bevételi főösszegét 5.146.839.201 Ft azaz ötmilliárd – száznegyvenhatmillió 

- nyolcszázharminckilencezer - kettőszázegy forintban állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Költségvetési bevételek előirányzata összesen 4.327.321.447 Ft ebből: 

a) Működési bevételek 2.720.551.473 Ft 

aa) Intézményi működési bevételek 486.066.382 Ft, 

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.183.000.000 Ft 

ac) Működési támogatások 805.284.030 Ft 

ad) Egyéb működési bevételek 246.201.061 Ft 

b) Felhalmozási bevételek 1.248.271.974 Ft 

ba) Felhalmozási bevételek 94.120.000 Ft 

bb) Felhalmozási c önkormányzati támogatás 827.844.437 Ft 

bc) Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 326.307.537 Ft 

c) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 358.498.000 Ft” 



 

3. § 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat kiadási előirányzat főösszegén belül: 

a) Működési kiadásokra 2.921.597.374 Ft 

b) Felhalmozási kiadásokra 1.791.272.239 Ft 

c) Támogatási kölcsönök nyújtásra 25.000.000 Ft 

d) Pénzforgalom nélküli kiadásokra 130.778.886 Ft 

e) Finanszírozási kiadásokra 278.190.702 Ft” 

4. § 

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) A 4. § (2) a) pontban szereplő kiadási előirányzat összegén (2.921.597.374 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők 

a) személyi juttatások 532.598.549 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok 85.886.724 Ft 

c) dologi kiadások 1.213.105.974 Ft 

d) egyéb működési kiadások 1.076.596.227 Ft 

da) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 939.836.718 

Ft 

db) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 136.759.509 

Ft, 

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.409.900 Ft 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és 

az Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

(3) A 4. § (2) d) pontjában szereplő kiadási előirányzat összegén (130.778.886 Ft) 

belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

a) Az évközi, előre nem tervezett kiadásokra képzett általános tartalék 

4.000.000 Ft, melyből 

aa) Polgármesteri keret 1.371.195 Ft 

ab) Katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) Általános tartalék 1.000.000 Ft 

b) Vízi közmű számla /szennyvíz/ 40.070.245 Ft 

c) Egyéb céltartalék 63.727.016 Ft 

d) Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet 23.610.430 Ft” 

5. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 



 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

6. § 

A Rendelet 6. §-ában a „791.291.894” szövegrész helyébe a „805.284.030” 

szöveg lép. 

7. § 

Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba. 

 

 

1. melléklet 

„1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi összevont mérleg.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)” 

 

2. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi összevont mérleg megbontva működési, 

felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

3. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi működési kiadások.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)” 

4. melléklet 

„4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi beruházási, felújítási és egyéb kiadások.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

5. melléklet 

„5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

6. melléklet 



 

„14. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2021.évi előirányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

Részletes indokolás 

1. §  

A 2021.évi költségvetésről szóló rendelet 2.§ (1) bekezdésének 

újraszabályozását tartalmazza. A bevételi, kiadási főösszeg változását mutatja 

be. 

2. §  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 3.§-át szabályozza újra. Az 

önkormányzat bevételeinek összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban. 

3. §  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 4.§-át szabályozza újra. Az 

önkormányzat kiadásainak összetételét tartalmazza kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban. 

4. §  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 5.§-át szabályozza újra. Az 

önkormányzat működési kiadásait mutatja be. 

 

5. §, 1-6. melléklet  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet 1-5. , 14. mellékleteinek, 

újraszabályozását tartalmazza az előirányzatokban bekövetkezett változások 

miatt. 

6. §  

A 2021.évi költségvetési rendelt 6.§-ánál szövegcserés változás történt, a 

finanszírozott állami támogatás rendeleten való átvezetésével. 

7. §  

Technikai előírásokat fogalmaz meg a rendeletmódosítás hatályba lépésére 

vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a 

személyes gondoskodásról szóló rendelet megalkotása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya célellenőrzés keretében 

vizsgálta az idei évben a települési önkormányzatok gyermekjóléti ellátásokról alkotott 

rendeleteit, így a szentgotthárdi rendeletet is. A Kormányhivatal az aktuális célellenőrzésre 

tekintettel a rendeletünk felülvizsgálatához támpontokat adott, majd szakmai konzultáció 

keretében – telefonon szóban és e-mailekben írásban is – segítséget adott a szükséges 

rendeletmódosításnak a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) vonatkozó szabályozásának megfelelő elkészítéséhez, 

a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez igazodóan. 

Az ellenőrzés során azt javasolták, hogy  mivel  a rendelet nagyon sok módosításon esett át az 

elfogadása óta, így áttekintése ma már nehézkes és szerkezeti felépítése, tagolása nem felel meg 

az időközben elfogadott jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletnek. 

Mindezek alapján a helyi gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan a meglévő rendelet 

módosítása helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendeletmegalkotását 

javasoljuk. 

Többek között kiegészíteni és pontosítani szükséges a rendelet bevezető részét, pontosan meg 

kell határozni, hogy a rendelet mely rendelkezését mely más önkormányzatokkal egyetértésben 

hozza meg a képviselő-testület, hiszen több ellátás önkormányzati társulásban valósul meg. 

A Gyvt. 14.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és 

önkormányzati feladat. A Gyvt. 16.§-a értelmében az e törvényben meghatározott, a gyermekek 

védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 

valamint a gyámhatóság gyakorolja. 

Ennek tükrében rendelkezni kell gyermekétkezésről, melyre a jogszabály 18. §-a utal.  

(1a) A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, 

természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést. 

A Gyvt. 21/C.§-a a szünidei gyermekétkeztetésről rendelkezik. Önkormányzatunk a szünidei 

gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést  

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.  

A Gyvt 29. §-a előírja: 

(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjról rendeletet alkot. 

(2)  Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben 

szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 



 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

 

Az előterjesztett új önkormányzati rendelet-tervezet a Gyvt, illetve a jogalkotásról szóló 2010. 

évi CXXX. törvény szabályai alapján került kidolgozásra. 

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

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

tájékoztatását: 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról 

és a személyes gondoskodásról szóló rendelkezések új rendeletbe foglalása történik, ezért a 

rendelet elfogadásának említésre érdemes társadalmi hatása van. Az is igaz, hogy ugyanezeket 

a kérdéseket már szabályozza rendelet  és ahhoz képest ezek a változások nem jelentősek.  

Gazdasági, költségvetési hatás: miután itt új rendelettel szabályozunk egy jelenleg is 

rendelettel szabályozott területet, ezért ennek többletforrást igénylő jelentős költségvetési 

kihatása nincsen.  

Környezeti és egészségi következménye: Az újra szabályozásra tekintettel közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Tekintettel arra, hogy a sok korábbi módosítás miatt 

hozunk létre inkább egy új jogszabályt, ezért a rendeletalkotást mindenképpen meg kell tenni – 

ez a terület szabályozás nélkül nem maradhat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2021. október 12. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

  



 

Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... . (... . ... .) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes 

gondoskodásról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) 

bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a 2., 4-5. és 7. §-

ok tekintetében a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban részt 

vevő Szentgotthárd Város Önkormányzata, Felsőszölnök Község 

Önkormányzata, Alsószölnök Község Önkormányzata, Szakonyfalu Község 

Önkormányzata, Apátistvánfalva Község Önkormányzata, Kétvölgy Község 

Önkormányzata, Orfalu Község Önkormányzata, Magyarlak Község 

Önkormányzata, Csörötnek Község Önkormányzata, Rábagyarmat Község 

Önkormányzata, Rátót Község Önkormányzata, Rönök Község Önkormányzata, 

Vasszentmihály Község Önkormányzata, Nemesmedves Község 

Önkormányzata, Gasztony Község Önkormányzata, Kondorfa Község 

Önkormányzata képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli 

el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya a 2., 4-5. és 7. §-ok tekintetében kiterjed a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban résztvevő Szentgotthárd 

Város Önkormányzata, Felsőszölnök Község Önkormányzata, Alsószölnök 

Község Önkormányzata, Szakonyfalu Község Önkormányzata, 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata, Kétvölgy Község Önkormányzata, 

Orfalu Község Önkormányzata, Magyarlak Község Önkormányzata, 

Csörötnek Község Önkormányzata, Rábagyarmat Község Önkormányzata, 

Rátót Község Önkormányzata, Rönök Község Önkormányzata, 

Vasszentmihály Község Önkormányzata, Nemesmedves Község 

Önkormányzata, Gasztony Község Önkormányzata, Kondorfa Község 

Önkormányzata közigazgatási területére. 



 

(2) Természetbeni ellátásként Szentgotthárd Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) gyermekétkeztetést és szünidei 

gyermekétkeztetést biztosít.  

(3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az Önkormányzat 

bölcsődei ellátást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény 

vezetőjénél lehet benyújtani. 

 

2. Gyermekétkeztetés 

2. § Az Önkormányzat a területén működő bölcsődében, óvodában és közoktatási 

intézményekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a szerint intézményi gyermekétkeztetést 

biztosít.  

 

3. Szünidei gyermekétkeztetés 

3. § Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott személyi kör részére biztosítja. 

 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás 

4. § A gyermekjóléti szolgáltatás a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

intézmény keretein belül működik, a gyermekjóléti szolgáltatás 

igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja és a kérelem 

elbírálásának szempontjai, az ellátás megszűnésének esetei, módjai az 

intézmény Szakmai Programjában szabályozottak. 

 

 

5. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

5. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni 

ellátásának biztosítása a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

által fenntartott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Tótágas Bölcsőde intézményegysége feladatkörébe tartozik. Az ellátás a 

szentgotthárdi kistérség területén igénybe vehető szolgáltatás, amely 

ellátásáért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az ellátás 

megszűnésének eseteit és módjait a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 



 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde „Felvételi Szabályzata” határozza 

meg. 

6. § Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozására helyettes szülői 

hálózatot tart fenn, mely térítésmentesen vehető igénybe. 

 

  

6. Térítési díj 

 

7. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetésért és a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért – a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével – térítési díjat kell 

fizetni. 

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátása 

kapcsán az előre befizetett személyi térítési díjból az érintett gyermek 

hiányzása esetén nem jár vissza a napi gondozási díj, de annak összege a 

következő hónap térítési díj összegében beszámítható, ha a gyermek 

távolmaradását a szülő bejelentette. 

(3) A bölcsődei ellátás térítési díját az 1. melléklet, az intézményi 

gyermekétkeztetés térítési díját a 2. melléklete tartalmazza. 

  

 

7. Záró rendelkezés 

 

 

8. § (1) Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester  jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

  



 

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

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2021. 

évben napi 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

 

Az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem (Ft) 

Az egy főre jutó napi 

kedvezmény/mentesség (Ft) 

0 – 37.100,- 795,- 

37.101 – 50.000.- 695,- 

50.001 –  80.000.- 655,- 

80.001 – 95.000.- 545,- 

95.001 – 110.000.- 345,- 

110.001 – 125.000.- 145,- 

125.001- 0,- 

 

  



 

2. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 
Gyermekétkeztetés térítési díjai 

  
Térítési díj naponta  

(Ft) 

(az összegek az 

Áfát nem 

tartalmazzák) 

 

Bölcsőde   

reggeli 75 

reggeli,diétás 139 

tízórai 40 

tízórai, 

diétás 

74 

ebéd 288 

ebéd, diétás 338 

ebéd, 

gluténmentes 

491 

uzsonna 74 

uzsonna, 

diétás 

136 

    

Óvoda   

tízórai 90 

tízórai, 

diétás 

166 

ebéd 307 

ebéd, diétás 338 

ebéd, 

gluténmentes 

491 

uzsonna 74 

uzsonna, 

diétás 

136 

    

Általános 

iskola (7-10 

év) 

  

tízórai 108 

tízórai, 

diétás 

199 

ebéd 358 

ebéd, diétás 417 

ebéd, 

gluténmentes 

573 

uzsonna 105 

uzsonna, 

diétás 

194 



 

    

Általános 

iskola (10-

14 év) 

  

tízórai 108 

tízórai, 

diétás 

199 

ebéd 385 

ebéd, diétás 450 

ebéd, 

gluténmentes 

615 

uzsonna 105 

uzsonna, 

diétás 

194 

    

Középiskola   

reggeli 202 

ebéd 416 

ebéd, diétás 460 

ebéd, 

gluténmentes 

666 

vacsora 248 

    

Felnőtt   

reggeli 202 

ebéd 416 

ebéd, diétás 460 

ebéd, 

gluténmentes 

666 

 

  



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 

alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a gyermekjóléti alapellátásokról, személyes 

gondoskodás nyújtó ellátásokról. A sokszor módosított 23/2003. (IV.30.) rendelet 

felülvizsgálata során a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel indokolttá vált egy új 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet megalkotása. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1.§-hoz 

A vonatkozó jogszabályi rész a rendelet hatályát határozza meg. 

2-3.§-hoz 

A vonatkozó jogszabályi rész a gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés 

szabályait rögzíti. 

4 - 6.§-hoz 

A vonatkozó jogszabályi rész a személyes gondoskodást nyújtó ellátások – így a bölcsődei 

ellátás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást – szabályait rögzíti. 

7.§-hoz 

A vonatkozó jogszabályi rész a térítési díjakról rendelkezik. 

 

8.§-hoz 

A vonatkozó jogszabályi rész hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 

tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek 

kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vas megyei Kormányhivatal ellenőrzi az önkormányzati rendeletek törvényességét is. A 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról 

szóló önkormányzati rendelet korábbi ellenőrzésekor már látszott, hogy a rendeletünk bevezető 

része az időközben történt törvénymódosítások miatt nem teljesen felel meg az előírásoknak 

ám akkor még nem volt lehetőség az önkormányzati rendelet bevezető részét módosítani. Egy 

újabb törvénymódosítás lehetővé tette a bevezető rész módosítását is, így a Vas megyei 

Kormányhivatal kezdeményezte a módosítást. Így most kizárólag formai okok miatt, kizárólag 

csak a rendelet bevezető részét javasoljuk módosítani.   

 

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

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

tájékoztatását: 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 

megalkotásának hatásai: 

Társadalmi: Mivel csak formai okokból kerül sor egy rendelet bevezető részének a 

módosítására, így ennek említhető társadalmi hatása  nincs. 

Gazdasági, költségvetési hatás: Nincsen. 

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz többletfeladatokat az  adminisztráció 

során. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Tekintettel arra, hogy a Vas megyei kormányhivatal 

kezdeményezte a módosítást egyelőre csak szóbeli jelzéssel, az elmaradás esetén írásbeli jelzést 

kaphatunk következő lépésként.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2021. október 18. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

 

 

Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…….. (... ….) önkormányzati r e n d e l e t e a 



 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 

25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el 

1. § 

A Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati 

rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester  jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-

i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

  



 

Indokolás a rendelettervezethez 

 

1. §-ához: A bevezető részben feltünteti a felhatalmazást adó valamennyi 

jogszabályhelyet, valamint a feladatkört is pontos jogszabályi hivatkozással 

meghatározza. Ez a korábbi rendeletünkben hiányos volt, ezért az új bevezető részben 

kiegészítésre került. 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben ösztöndíjat alapított, Széll Kálmán tanulmányi 

ösztöndíjat néven, amellyel a helyi középiskolákban tanuló (Szent Gotthárd Gimnázium, illetve 

a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium) illetve szentgotthárdi lakhellyel rendelkező 

felsőoktatásban résztvevő diákokat támogat évről évre. A beérkezett pályázatok elbírálását a 

Széll Kálmán Bizottság végzi, amelynek utóbbi üléseken merült fel pár konkrét javaslat a 

rendelet módosításával kapcsolatban, amit jelen előterjesztés tartalmaz. A jövő évi pályázati 

felhívást a rendeletnek megfelelően március 31-ig közzé kell tenni a város megfelelő fórumain, 

ezért szükséges előtte a rendeletet módosítani. (A legutóbbi változás 2016-ban történt a 

rendelettel kapcsolatban.) 

 

A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság a korábbi évek tapasztalatai alapján összegezte az 

ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételeit, ezek alapján a javaslatai a következők:  

 

• A helyi középiskolák neveinek aktualizálása. 

• A középiskolai pályázók esetében kerüljön be a rendeletbe a 13. évfolyam is, mivel a 

jelenlegi szabályozásban a III. Béla 13. évfolyamos tanulói nem nyújthatnak be 

pályázatot. 

• A pénzügyi iroda kérése volt, hogy az első 5 havi utalás határidejét módosítsuk január 

10-re, mivel könyvelés technikai szempontból, illetve a szerződések késői 

visszaérkezése miatt ez megfelelőbb számukra. 

• Felmerült az ösztöndíj mértékének emelése is a következő évtől, erre a Bizottság az 

alábbi összegeket javasolja: középiskolásoknál 6.000,- Ft/hó (tehát + 1000,- Ft/hó), 

felsőoktatásban tanulók 12.000,- Ft/hó (tehát + 2.000,- Ft).  

• A tanulmányi átlag tekintetében 4,5-ről 4,2-re csökkenne a minimum tanulmányi átlag, 

de a beadást követően elsődlegesen az átlag rangsorolna. 

• Amennyiben egy adott kategóriában nem érkezik megfelelő számú pályázat legyen 

lehetőség a pályázatot meghosszabbítani. 

 

- A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: az érintett korosztály tekintetében bővülne a pályázati jogosultak köre. 

Gazdasági hatása: A jövő évi költségvetésben magasabb összeget kell betervezni az ösztöndíj 

emelés jóváhagyása esetén. 

- A rendelet módosításának költségvetési hatása: 

Az emelés jóváhagyása esetén a további években kell magasabb összeget biztosítani. 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítás elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek nem fognak jelentősen 

növekedni. 

- Egyéb hatás: 

A rendelet módosítás elfogadásának egyéb hatása nincs.   



 

- A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítása: 

A rendelet módosításának elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, 

tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest. A pénzügyi feltételek változását jelentheti az 

emelt díjazás.. 

- A rendeletmódosításnak elmaradása esetén várható következmények: 

A jelenlegi rendelet alapján a VMSZC III. Béla Technikumában és Kollégiumában tanuló 13. 

évfolyamos tanulók és a 4,2 átlaggal rendelkező tanulók nem nyújthatnak be pályázatot a 

továbbiakban sem. 

 

A módosított rendelet tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza! 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet módosítását az 1. 

számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

        

 

                                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                          jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

42.§ 1., 3. pont alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1. §.  

 

A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet (továbbiakban Rendelet)  2. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„2. § A rendelet célja 

 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata ösztöndíjat alapít középiskolai tanulmányokat 

szentgotthárdi középiskolában folytató, kimagasló eredményt elért középiskolai tanulók, 

valamint a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató szentgotthárdi lakos 

hallgatók számára. 

 
a) Az ösztöndíj célja az, hogy azon 11. és 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók 

tanulmányait és eredményeit elismerje, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek 

a Szent Gotthárd Gimnáziumában, illetve a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumban, 

b) Az ösztöndíj másik célja az, hogy azon 11. 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók 

eredményeit elismerje, akik a Szent Gotthárd Gimnáziumában, illetve a szentgotthárdi 

VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumában tanulmányi eredménytől függetlenül 

rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi-, művészeti-,  sport és egyéb 

területen, 

c) Az ösztöndíj harmadik célja, hogy a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat 

folytató szentgotthárdi fiatalok tanulmányi idejük e rendeletben meghatározott ideje alatt 

tanulmányi ösztöndíjban részesüljenek. 

 

(2) Széll Kálmán ösztöndíjban részesülhet azon 11., 12. és 13. évfolyamos középiskolai 

tanuló, aki kimagasló tanulmányi eredményével – minimum 4,2-es átlag  - illetve saját 

szakterületén kimagasló eredményt ér el – azzal, hogy az elbírálásnál először a tanulmányi 

átlag rangsorolja a pályázatokat; 

valamint azon államilag finanszírozott, első képzésben (alap-mester és osztatlan képzés) 

résztvevő, első diplomáját szerző, 26. életévét a kérelem beadásakor még be nem töltött, 

nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói 

jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgató, aki számára Szentgotthárdhoz való kötődés 

a jövőben is fontos és tanulmányai során szakmai, tudományos tevékenységével segíti a város 

fejlődését. Első diploma megszerzésének számít az is, aki az alapképzésen szerzett első 

diploma után az első mesterdiplomáját szerzi.” 

 

 

 



 

2. § 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az ösztöndíjban támogatott pályázók száma: 

középiskolás korcsoportban 4 fő az 1.§ (1) bek. a) pontja esetében, 1 fő az 1.§ (1) bek. b) 

pontja esetében, 3 fő az 1.§ (1) bek. c) pont esetében, a felsőoktatásban tanulmányokat 

folytatók körében. Amennyiben nem érkezik megfelelő számú pályázat az adott kategóriában, 

a pályázati határidő meghosszabbítható, a meghosszabbításról és ennek határidőjéről a  Széll 

Kálmán Bizottság dönt.” 

3. § 

A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ösztöndíj mértéke a középiskolai pályázók számára 6.000.-Ft/hó, a 

főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató pályázók számára 12.000.-Ft/hó. 

 
(3) Az ösztöndíj folyósítása: 

mind a középiskolások, mind a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára az első 5 

havi rész legkésőbb január 10-ig, a második 5 havi rész március 31-ig; a pályázó által megadott 

bankszámlaszámra utalással.” 

 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
                     Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

                      polgármester  jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Indokolás a rendelettervezethez: 

 

1. §-ához: A helyi középiskolák neve megváltozott, azok aktualizálása szükséges a rendeletben. 

A középiskolai pályázók esetében a 13. évfolyammal is bővül a pályázók köre, 

mivel a jelenlegi szabályozásban a szakközépiskola 13. évfolyamos tanulói nem 

nyújthatnak be pályázatot. A lehetséges pályázók körét szélesíti a 4,2-re csökkentett 

minimum tanulmányi átlag is, mint jogosultsági feltétel. 

 

2. §-ához: Amennyiben egy adott kategóriában nem érkezik megfelelő (maximális) számú 

pályázat, a módosítás által lehetőség lesz a pályázati határidőt meghosszabbítani. 

 

3. §-ához: Könyvelés technikai szempontokra tekintettel szerencsésebb az első öt havi utalás 

határidejének módosítása, illetve az ösztöndíj összegének emelése az ösztöndíj 

értékét/népszerűségét növelheti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

vagyongazdálkodásának  helyzete, a 2022. évi vagyongazdálkodási 

irányelvek elfogadása. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2021. 10.27 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselő-

testületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális 

Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne 

változtatni. 

A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt 

olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé tárni 

azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel évek óta 

visszatérő, meg nem oldódott problémák 

I. 

Beszámoló a 2020. évben elfogadott Vagyongazdálkodási Irányelvek megvalósulásról: 

 

1.) Beépítetlen belterületi ingatlanok: 
1.1.) Építési telkek 

1.1.1.) Új önkormányzati telkek kialakítása és értékesítése: 

Építési telkek mindazok az önkormányzati ingatlanok, melyek a helyi építési szabályzat alapján 

ilyen besorolásba tartoznak. Csak azokon a területeken értékesítünk telket, ahol több telek 

alakítható ki és értékesíthető és ahol a szükséges infrastruktúra már kialakult (a kozművek már 

rendelkezésre állnak) vagy ahol pályázati pénzből az önkormányzat a közművesítést ki tudja 

alakítani vagy ahol a közművesítést az ingatlanok vevői illetve ha vannak, akkor a már ott lévő 

tulajdonosok is finanszírozzák. Az új telkek kialakítására első sorban olyan területeken kerüljön 

sor, amelyek a városközponthoz közelebb vannak – azért, hogy legyen minél több lehetőség 

arra, hogy az ott építkezők lehetőleg gépjármű használata nélkül is el tudják érni a legfontosabb 

közintézményeket – hogy ne növekedjen  tovább a gépjármű terhelés. Különösen ilyenek: 

Akasztó domb nyugati oldala, Akasztó domb keleti oldala, a József A. utcában lévő beépítetlen 

területek a Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen építési 

telkek kialakítása – ez utóbbiak művelés alól történő kivonása, a telekalakítás is szükséges a 

közművesítésen túlmenően. 

 

1.1.2.) A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 

bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 

 

1.1.3.) A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület valamennyi belterületi ingatlan 

esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 

Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 



 

Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott ár 

nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 

Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 

az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a 

vételár részét képezi. 

  

 

1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmim stb,  célra hasznosítható területek 

1.2.1.) Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében mind az önkormányzati 

tulajdonú, mind a Szentgotthárdi Ipari Park KFT tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről 

gondoskodni kell – ki kell használni azt az előnyt, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 100 %-

os önkormányzati tulajdonú társaság és a jelentkező befektetők számára a másik szervezet 

tulajdonában lévő területeket is említeni, ajánlani, koordinálni lehet.  

1.2.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetését biztosítani kell. Egyúttal ki kell használni 

azt az előnyt is, hogy az ipari parkunk tudományos technikai park minősítéssel is rendelkezik. 

Ennek előnyei vannak – első sorban a nem képviselőtestületi tag alpolgármester bevonásával 

erősíteni lehet a személyi feltételeket, amik ezen előnyök feltárásához és kihasználásához eddig 

hiányoztak. 

Ezzel egyidejűleg mint tudományos – technikai parknak meg kell találni azon vonzó 

befektetéshez szükséges feltételek biztosítását ami könnyebbé teszi vállalkozások letelepítését 

1.2.3.) További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as 

gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése annak érdekében, hogy a közlekedési és 

közműberuházás kialakítása után legyen ipari terület, ahová a befektetők meg is tudják 

valósítani beruházásaikat. 

 

1.2.4.) A városi sporttelep tulajdonjogát a sportcsarnok építésének sikkeres befejezése után 

rendezni szükséges.   

 

1.2.5.) A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán megszerzett 

önkormányzati területek idegenforgalmi hasznosítását lehetővé kell tenni. Ehhez  rendezni 

szükséges azok státuszát (nagyvízi meder részei; művelés alől nincsenek kivonva, stb.)  

 

1.2.6.) További, a mai használattól eltérő célra is hasznosítható önkormányzati területek 

(ingatlanok) hasznosítási elképzeléseit számba kell venni, a lehetséges véltoztatási 

elképzeléseket ki kell dolgozni és az elfogadott változtatások megvalósításához hozzá kell 

kezdeni.  

 

- 2019 novembere óta építési telek értékesítésére és új telkek kialakítására nem került sor. 

Jelenleg is  az Akasztó domb keleti oldalán a rendezési terv átdolgozása is folyamatban van.  

Itt szinte csak önkormányzati ingatlanok vannak, forrás rendelkezésre állása esetén közutakat, 

közműveket kell kiépíteni, s nem kell ingatlanokat vásárolni, a tulajdonosokkal egyezkedni. 

Ugyanakkor járható útnak gondoljuk azt is, hogy az út- és közműépítéseket az ingatlanok 

megvásárlói finanszírozzák (saját beruházás) hiszen akkor nem kell várni arra, hogy az 

önkormányzat majd ezekre a feladatokra tud-e forrásokat szerezni. Természetesen az 

ingatlanok ára teljesen más közművesítetlen és közművesített telkek esetén.   

Az elfogadott településrendezési eszközök a telek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. Az I. ütemben megvalósítható, Vadvirág 

utcai megközelítéssel legalább 10 db építési telek kialakítható - közmű- és útfejlesztés 

szükséges. Ahogy írtuk itt a rendezési terv felülvizsgálata szükséges. Bizonyos feltételek 

biztosítása esetén itt látszik olyan érdeklődő, aki hajlandó lenne a közművesítésbe 



 

bekapcsolódni. Jelenleg 2 ingatlanra vonatkozóan van vételi ajánlatunk. Itt több terület is 

haszonbérbe van adva, továbbá Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került. 

 

  

- A már 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a 

volt ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem 

került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a 

„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem 

jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek után, 

de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész, ill. azon belül az 

ingatlanok elhelyezkedése) jelenleg nem vonzza különösebben az érdeklődőket. Ezen 

ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek hasznosításra, mellyel a terület kaszáltatási 

költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt eredményeznek.  

- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető közművesített építési telkek - mint amilyen 

éveken keresztül volt a Felső mező - elfogytak. 

A Vakarcs K. úttól déli irányban lévő területből hármat 100%-ban megvásároltuk, itt több 

építési telek kialakítható lesz. Ezen ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd telekalakítást 

követően közművesíteni kell, s ezután értékesíthetővé válnak A negyedik ingatlan esetében a 

nehézséget legfőképp az okozza, hogy a közúthoz közel eső kis területnagyságú teleknek 

nagyon sok tulajdonosa van, s nem is mindig lehet felvenni velük a kapcsolatot (Külföldi 

állampolgárok is vannak köztük cím nélkül, továbbá a Magyar állam is tulajdonos benne). 

Ugyanígy nehéz a vételárról is megegyezni, mivel van, akinek csak pár száz forint jutna a 

vételárból. Itt lehetőségünk adódik az ügy rendezése érdekében a közös tulajdon 

megszüntetésére az ez évtől hatályos 2020. évi LXXI. tv. alapján például „bekebelezési” eljárás 

indításával is, mely által az utolsó ingtalnban is kizárólagos tulajdonosokká válunk. 

 

- Az Akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban:  

Az elfogadott településrendezési eszközök a telkek kertvárosias lakóterületi hasznosítását 

lehetővé teszik - közművesítés, útépítés szükséges. 

Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük 

többszörösébe kerülnének.  

A Testület döntött az ingatlanok értékesítéséről, vételáráról melyeket meg is hirdettünk több 

ízben, sőt az értékbecsült ár alatt is. a Testület álláspontja az volt, hogy az ingatlanokat akkor 

értékesíti, ha mindegyik ingatlanra érkezik vételi ajánlat. Vételi ajánlat korábban 2-3 ingatlanra 

érkezett. Igazából a terület közművesítése nélkül ez a területfejlesztés nehezen fog megtörténni, 

a közművesítésre viszont anyagi forrással nem rendelkezünk. Itt is elvileg megoldás lenne az, 

ha a vevők saját beruházásban közművesítenének.  

 

 

- A József A. u. 29. és 33. ügyében elakadt az értékesítés, - 3.048.000.-Ft bánatpénz befizetésre 

került, az ingatlanok vételára br. 30.480.000.-Ft. Az értékesítésről 2018. szeptemberében 

döntött a Testület, melyről a pályázó ÉPBEST  Kft-t is tájékoztattuk, -a szerződést nekik kell 

elkészíttetniük, továbbá az MNV ZRT-től is kezdeményeztük az elővásárási joggal kapcsolatos 

nyilatkozat megadását.  

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérte, hogy olyan 

dokumentumot kell küldeni részükre, amely ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául 

szolgálhat. Több dokumentum mellett az Adás-vételi szerződést is szükséges számukra 

megküldeni, viszont annak létrejöttéhez szükséges az ingatlanok megosztása-telekhetár 

rendezése.  



 

A telekalakítás miatt egyeztettünk a Kft ügyvezetőjével, Tóth Lászlóval, s arról tájékoztatott, 

hogy a két ingatlan közti 1326 hrsz-ú terület is megvásárolja, s kérte, hogy majd azután 

történjen meg a telekalakítás - figyelembe véve a beépíthetőséget és a parkolók kialakítását. 

Sajnos  azóta már eltelt három év – nem jött létre megállapodás, többszöri megkeresés és ígéret 

ellenére sem. Tóth László szóbeli tájékoztatása alapján javaslattal fog élni. 

 

-  A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására 

a Képviselő-testület 176/2018. sz. határozata alapján megállapodás köttetett az  ÉPBEST 

Hungary Kft-vel, mely ingatlanon társasház épül, s  a beruházást követően az Önkormányzat 1 

db., legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakáshoz jut. Az ingatlanra 2019. júliusában a 

Képviselő-testületi határozat alapján a korábbi megállapodás módosítása és tulajdonosi 

hozzájárulást tartalmazó ráépítési szerződés aláírásra került. Az eredetileg tervezett határidőig, 

2019.12.31-ig a beruházás nem valósult meg, a határidő két ízben történő módosításához a 

Képvisleő-testület hozzájárult, - feltételekkel - várhatóan 2020.12.31-ig a beruházás befejezésre 

kerül.  

 

A Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. allatti ingatlannal kapcsolatban  a Testület 18/2019. sz. 

határozata alapján megállapodás köttetett az  ÉPBEST Hungary Kft-vel, mely ingatlanon 

társasház épül, s  a beruházást követően az Önkormányzat 1 db., legalább 70 m2 hasznos 

alapterületű lakáshoz jut, továbbá  a társasházban a magántulajdonban lévő szentgotthárdi 

1272/A/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. ajtó 2. sz. alatti 40 m2 

alapterületű lakás megnevezésű ingatlan értékének ellentételezéseként legalább ugyanakkora 

méretű, összkomfortos földszinti (legfeljebb első emeleti) új lakást biztosít Szentgotthárdon – 

az ingatlan elbontását megelőzően és vállalja a 247/2018. Képviselő-testületi határozat szerint 

kiírt feltételeket. A magántulajdonban lévő lakó a szomszédos József A. u. 30. ingtalanban kap 

új lakást, tehát azt követően ezen ingatlanon is indulhat majd a beruházás (II. ütem.) A 

Széchenyi 10. sz. alatti lakóházban lévő lakók elhelyezése megoldódott. A Széchenyi u. 10. sz. 

alatti beruházásnak 2021.12.31-ig kellene elkészülnie, a Kft. kezdeményezni fogja ezen 

határidő meghosszabbítását. 

 

- A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán lévő szentgotthárdi 

04/14 (10.553 m2) és 04/16  (10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlása megtörtént, az 

ingatlanok az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A Testület a 82/2018. sz. határozata alapján 

az ingatlanok idegenforgalmi fejlesztéséhez befektető partnert keres. A 04/16 hrsz-ú ingatlan 

tulajdoni lapjára nagyvízi mederben való elhelyezkedés van bejegyezve, melynek törlése a 

terület feltöltését és geodéziai magassági felmérését követően indítható el. A testület döntést 

hozott a nagyvízi mederből való elhelyezkedés törlésének kezdeményezéséről és a területek 

belterületbe vonásáról, de az idei évben erre még nem került sor, ehhez a következő évben a 

költségvetésben forrást kell biztosítani, csak a földvédelmi járulék mértéke 3.650.000.-Ft, 

továbbá ez egyéb díjak földvédelmi terv készítése is költségekkel jár, kb. 4.5  Millió Forintra 

lesz szükség. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte a 

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen 

növelte a tulajdonában lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére 

maga az Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés volt az 

ingatlanokra, 2019-ben 2 db. ingatlan, (Pallós Marcell; JF Ingatlan Kft.) 2021-ben 1 db. (Riwi 

Buildit Kft.) és további területekre is folynak tárgyalások.  A 0256/5 hrsz-ú ingalan értékesítését 

a Szlovén-Magyar Logisztikai Kft részére jóváhagyta a Testület –ez még nem jött létre. 

 



 

- Az Ipari Park II. területén közlekedőfelület kialakítása (egyesített kerékpárút- és 

járda)  megtörtént.   

 

- Ipari Park III. Az ipari parkban már működő és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozások 

számára az alapinfrastruktúra kialakítása elengedhetetlen, így ezen vállalkozások térségbe 

vonzásához, illetve megtartásához szükséges a III. ütemmel történő bővítés is,).  

 

Az Önkormányzat által elnyert „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése”, TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 pályázati projekt összköltsége 478.000.000,- Ft, 

100%-os támogatási intenzitás mellett. A fejlesztés megvalósult, a projekt által a közlekedési 

infrastruktúra (út) kiépítése és a teljes közművesítés (víz, csatorna, áram, közvilágítás) is 

megvalósult.  Így ha a gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív marad a térségben, 

akkor a területek megszerzésével és értékesítésével foglalkozni kell. Az Ipari Park III esetében, 

vápától északra lévő területek megszerzését kezdeményezzük.  

 

  

- A Sporttelep, tulajdonjoga visszaszállt az Önkormányzatra, a megépült Sportcsarnok 

tulajdonjog megszerzése folyamatban van. – így ezen részt érdemes törölni a 

Vagyongazdálkodási irányelvekben is.   (Az üzemeltetéssel kapcsolatban későbbiekben 

foglalkozunk.) 

  

2.) Külterületi ingatlanok: 

 

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, szántó,) 

 

Át kell tekinteni a korábban már értékesíteni kívánt  1. számú mellékletben látható 

külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú ingatlanok körét abból a szempontból, 

hogy azokat értékesíteni esetleg haszonbérbe adni lehessen, esetleg azok 

hasznosításáról saját magunk gondoskodjunk – akár  a földalapú támogatás felvételét 

is mérlegelni kell  

  

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre 

vonatkozó külön előírások:   

2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az 

ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az erdőgazdálkodó a felelős. 

 

2.3.) A külterületi ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 

értékesíteni. 

Az értékesítés elvei : 

- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 

- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  

- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 

 

 

- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi 

ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen ingatlanok a 

vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.) 

 Az idei évben 1 db. ingatlant értékestésítettünk. 



 

- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan forgalomképes 

vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség megszüntetése céljából 

egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van lehetőség. 

- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az  

erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag 

miatt. Ezen a téren az elmúlt évben nem voltak történések. 

- Külterületi ingatlanokhoz kapcsolódóan megemlítenénk, a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú rét, 

kert, kivett közforgalom elől el nem zárt magánútat, (kiskertek) amit a Magyar államtól szeretne 

az önkormányzat megvásárolni településfejlesztés céljából ,erről a Testület a 91/2020 sz. 

határozattal döntött –melyet a Nemzeti Földügyi Központ jogszabályba történő ütközéssel 

elutasított 2021. augusztásaban, s most a kiskerti utak felújításához kapcsolódó pályázattal 

összefüggésben első körben az utak megszerzését kezdeményezzük térítésmentesen 

megszerezni, s majd ezután kezdeményezzük a területek megszerzését a 45/2021. sz. határozat 

szerint.  

 

3.) Lakások: 

3.1.) Az önkormányzati lakásokkal Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET 

Szentgotthárdi Kft bevonásával hatékony lakásgazdálkodást kíván folytatni a 

lakáskoncepcióban meghatározottak szerint 

3.2.) Szociális alapon nem utal ki összkomfortos lakásokat, még komfortos lakások esetén is 

alaposan vizsgálja a lakás állapotát a szociális alapon történő  kiutalás előtt.  

3.3.) Lakások értékesítésére kivételesen kerül sor 

3.4.) A piaci alapon kiadott lakások állagát javítani kell a minél jobb kiadhatóság érdekében.  

3.5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült lakás-

felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati forrásokat kell keresni, 

illetve külső tőke bevonását is keresni kell. Ilyen igény esetén soron kívül kell döntést hozni.  

3.6.) A piaci alapon történő bérbeadás miatt növekvő bérleti díj bevételek egy részéből a 

rosszabb állapotú lakások felújítására is pénzeszközöket kell fordítani,  

3.7.) A hosszabb ideje üreden álló bérlakások felújítását meg kell kezdeni vagy azokat mint 

alacsony komfortfokozatú lakáésokat ki kell utalni szociális rászorultság alapján.  

  

 

- 2021. évben 2 db lakás került értékesítésre.  

 Ugyanakkor rossz állapotú lakásingatlanokat is tartalmazó épületet (Széchenyi u. 18.) 

szeretnénk értékesíteni azért, hogy a befolyó bevételt önkormányzati bérlakások felújítására 

lehessen fordítani másrészről pedig, hogy ne kelljen a leromlott állapotú ingatlant nagy 

költséggel magunknak felújítani.   

Korábban szóba került az átépítése, ez azonban jelentős összegeket emésztene fel, siekres 

értékesítés esetén a vételárból 3-4 önkormányzati lakás felújítását terveztük megoldani.  

- A Sztg. Széchenyi u. 10. sz. alatti társasházi ingatlanra az épület elbontásával új lakásokat, 

társasházat szeretnénk építtetni. A jelenlegi 4 db. lakás helyett egy új építésű lakást kapnánk. 

Ezen új lakás/lakások piaci alapú bérbeadásával több bevételre teszünk szert, mint a jelenlegi 

szociális alapú lakbérekkel.  

Javasoljuk a lakások értékesítéséből származó bevételt elsősorban bérlekásaink felújítására 

fordítani. 

 

- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások –

ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten elsősorban 

piaci alapon kerülnek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb bevételre lehet 

szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni felújításra is.  



 

 

- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen 

komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 

1990. óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része  jó állapotú és a piaci értéke 

magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke 

esetenként igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi 

forrást évről-évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok (melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi 

években az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014-

ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió, 2017-ben: 15,4 Millió, 2018-ban 

ilyen célra a kialakult helyzet miatt nem került sor, 2019-ben: 14.6 Millió Ft, 2020-ban: 31 

Millió, 2021-ben: 16 Millió Ft. 

 

- Magyar Állam tulajdonában lévő  (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ 1125 Budapest, Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky Egyetemi Kórház 

9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443, hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 776 m2 területű 

ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele megtörtént. Az ingatlant lakás- és helyiséggazdálkodás, 

kulturális szolgáltatás ellátásához szükséges épületigény kielégítése  céljára kívánjuk 

felhasználni.  

Az épület állapota a karbantartás hiánya miatt erősen leromlott, tetőbeázás, beomlás, vizesedés, 

vakolat málások tapasztalhatók. Az épületben lévő lakások elrendezését korszerűtlennek 

mondhatjuk mai szemmel nézve: magas belmagasság, a wc-k a lépcsőházban lakáson kívül 

találhatóak, az összes közművezeték elavult, nyílászárók cserére szorulnak.  

Amennyiben itt lakások kialakítására gondolunk az épületre 80 Millió forintot minimum lehet 

kalkulálni. Megjegyeznénk, hogy a tetőszerkezet több helyen beszakadt, életveszélyes 

állagmegóvó munkát így beszakadt tetővel nehéz kivitelezni, új tetőszerkezet megépítése 

jelentős költségekkel jár, továbbá az épület végleges funkciójának s kialakításának, vagy 

esetleges bővítésének megfelelő ismeretében kerülhetne sor. 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 

4.1.) Üzlethelyiségek: 

Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra, 

korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő a 

munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött megállapodás szerint a 

költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  

4.2.) Értékesíthető garázsok:  

Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény jelentkezik, úgy 

a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 

 

4.3.) A Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) felújításához első sorban 

pályázati lehetőségeket kell keresni, az elnyert pályázatból a pályázat szerinti felújítást 2021-

ben el kell végezni.  

 

- Üzlethelyiség ilyen jellegű felújítására 2020-2021-ben nem került sor. 

- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.  

Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartju járhatónak.  

 

- A garázsok bérbeadásából 2020. évben 2.648.732.- Ft bevétel keletkezett. 

Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét. 

A megüresedett garázs értékesítését a Testület leszvazta. 



 

 

Pályázat keretében a polgármesteri hivatal keleti oldalán  2020-as évben  28 db ablak, 2021-

ben 62 db ablak felújítása megtörtént.     

 

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 

5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 

üzletrészének értékesítését szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a 

fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.  

5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 

élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni kell, 

ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban 

vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.  

5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos kontrollt kell 

gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati feladatok 

megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját valamennyi szervezet esetében egységes 

elvek alapján a következő évben ki kell alakítani. 

 

- Az üzletrészünk  (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben sem került sor mivel 

nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása.  

- A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a Gotthárd-

Therm kft esetében elsősorban az ügyvezető és a polgármester, kisebb részben a kft felügyelő 

bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetések formájában történik.   

- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll heti 

szinten megtörténik.  

 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető vagyonkezelői 

jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát 

tartalmazza.   

Az Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium, a Kollégium, és a Takács 

Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, működtetésük a tankerületi 

központot illeti meg, 

A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti sportterek (Sportcsarnok és 

tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes egészében az önkormányzat 

rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra fontos feladat ezen a területen. 

 

 

Az Arany J. Ált.Iisk. és a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben vannak, 

működtetésük a Szombathelyi Tankerületi Központot illeti meg, a Széchenyi I. Ált. Isk., 

Vörösmarty M. Gimnázium az Egyházmegye vagyonkezelsévbe került 2021.09.01-tő.,  a III. 

Béla Szakképző Iskola és a Kollégium pedig a Vas Megyei Szakképzési Centrum 

vagyonkezelésében van.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január 

1-től a köznevelési intézmények a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésében vannak.   

A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti  sportterek (Sportcsarnok és 

tornaterem) tulajdonosa az önkormányzat, így azok hasznosítása teljes egészében az 

Önkormányzatnál maradt.  

 



 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és 

működtetése Szentgotthárdon 

 

7.)  7.1.) A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 

Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 

meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé 

válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal 

és a kft között.  

7.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése  keretében ezt a szervezettet is be kell vonni 

az önkormányzati feladatok megoldásába is. Ugyanakkor mint tudományos és technikai park 

címet elnyert szervezetnek ebben a minőségében előre kell lépni. Ehhez szükséges a nem 

képviselőtestületi tag társadalmi megbizatású alpolgármester bevonása. 

7.3.)  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek az  Önkormányzat, ezen belól 

különösen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetőjének 

koordinálásával végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. 

A gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal 

továbbá a közterület – felügyelettel.  

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően 

folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1-

től minden szakterületet az irányítása alá vont. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol 

napi egyeztetés történik a Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén 

dolgozókkal továbbá a közterület-felügyelettel.  

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése folyamatos feladat. A SZET Szentgotthárdi Kft 

és  Szentgotthárdi Ipari Park Kft ügyvezetője ez 2018 év közepétől ismét ugyanaz a személy.  

 

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban 

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2019. és 2020-as 

év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve): 

 
2020. 

2021.01.01– 

2021.09.30. 

Az ingatlanok 

értékesítésből származó 

bevételek összesen (bruttó) 

318.e-Ft 41.308.e-Ft 

 

 

 

Ebből: 

 
2020. 

2021.01.01– 

2021.09.30. 

Lakás értékesítésből 

származó bevétel 
0.-Ft 30.697.e-Ft 

Nem lakás célú helyiség 

értékesítéséből 

szárm.bev.(bruttó) 

0.-Ft 2.469.e -Ft 

Telek értékesítésből 

származó bevétel (bruttó) 
0. –Ft  0.-Ft 

Egyéb terület értékesítésből 

származó bevétel 
318.e.-Ft 8.142.e.-Ft 



 

Ipari Park terület 

értékesítéséből származó 

önkormányzati bevétel 

0.-Ft 0.e.-Ft 

 

2.) Üzletrész értékesítés: 2017-ben:  Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság 

részvényeinek értékesítése: 27.087.-Ft  

 

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:  

2017-ben: 0.-Ft 

2018-ban: Busieness Park, Heiligenkreuz 3.238.500.-Ft 

2019-ben: Busieness Park, Heiligenkreuz 6.412.000.-Ft osztalék, RÉGIÓHŐ KFT 

osztalék: 8.750.000.-Ft 

2020-ban: Busieness Park, Heiligenkreuz 3.489.900.-Ft osztalék 

 

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 

kivételével)  

   

   

 2020-ban: 14.601.365.-Ft (ebből: közterület: 1.620.845.-Ft, DIGI bérleti díj: 3.084.000.-Ft, 

Charpathia vízerőmű: 2.400.000.-Ft,  haszonbérlet: 1.264.320.-Ft,  AXILL  díj: 5.565.000.-

Ft, Tekepálya: 667.200.-Ft) 

 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:  

   

 2015-ben: 30.699.500.-Ft 

 2016-ban: 30.883.117.-Ft 

 2017-ben: 33.002.043.-Ft 

 2018-ban: 34.017.610.-Ft 

 2019-ben: 33.556.501.-Ft 

 2020-ban: 33.469.295.-Ft 

 

6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából 

származó bevételek összege: 

  

 2015-ben: 8.448.885.-Ft  

 2016-ban: 8.259.660.-Ft 

    2017-ben: 9.805.405.-Ft 

 2018-ban: 9.109.024.-Ft 

 2019-ben: 14.807.008.-Ft ( ebből: C.Tessile kollégium hátsó épület: 3.255.000.-Ft, 

sportcsarnokok: 6.033.223.-Ft, Just Food konyhák bérlete 5 évre előre: 5.518.785.-Ft) 

 2020-ban: 8.931.905.-Ft (ebből: C.Tessile kollégium hátsó épület: 4.172.855.-Ft,  

sportcsarnokok: 4.759.050.-Ft 

 

7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:  

2019. 2020.01.01– 2020.09.30. 

2.393.e.-Ft 3.491.e. –Ft 

 

8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke: 

2015: lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft 

2016.ban: hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken. 



 

2017-ben: Ipari Park II-ben 1615 hrsz.: 2.860.000.-Ft 

2018-ban: --- 

2019-ben:--- 

2020-ban: Baross G. u. 8.  

9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft 

  

A Vagyongazdálkodási Irányelveknek az Előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakat 

javasoljuk.. Az elvi kitételeket kell az év során megtölteni konkrét tartalommal és a 

beszámolóban majd a most meghatározott inkább elvi pontokat töltjük meg tartalommal. Az 

irányelvek mellékletében szerepelnek konkrét főleg külterületi ingatlanok helyrajzi számai is – 

ez viszont azonos a korábbi években követett gyakorlattal.   

 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja/.  

VAGY: 

Az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:  …….. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelveket az Előterjesztés  1. számú 

melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

          

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 



 

1. számú melléklet  

Vagyongazdálkodási irányelvek 
 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei: 
 
I. Hasznosítható vagyoni kör 
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok 
    1.1.) Építési telkek 
    1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi célra hasznosítható területek 
2. Külterületi ingatlanok 
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő) 
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok 
3. Lakások 
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek 
  
1.) Beépítetlen belterületi ingatlanok: 
1.1.) Építési telkek 
1.1.1.) Új önkormányzati telkek kialakítása és értékesítése: 
Építési telkek mindazok az önkormányzati ingatlanok, melyek a helyi építési 
szabályzat alapján ilyen besorolásba tartoznak. Csak azokon a területeken 
értékesítünk telket, ahol több telek alakítható ki és értékesíthető és ahol a szükséges 
infrastruktúra már kialakult (a közművek már rendelkezésre állnak) vagy ahol pályázati 
pénzből az önkormányzat a közművesítést ki tudja alakítani vagy ahol a közművesítést 
az ingatlanok vevői illetve ha vannak, akkor a már ott lévő tulajdonosok is 
finanszírozzák. Az új telkek kialakítására első sorban olyan területeken kerüljön sor, 
amelyek a városközponthoz közelebb vannak – azért, hogy legyen minél több 
lehetőség arra, hogy az ott építkezők lehetőleg gépjármű használata nélkül is el tudják 
érni a legfontosabb közintézményeket – hogy ne növekedjen  tovább a gépjármű 
terhelés. Különösen ilyenek: Akasztó domb nyugati oldala, Akasztó domb keleti oldala, 
a József A. utcában lévő beépítetlen területek a Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező 
utca kereszteződéséig lévő területen építési telkek kialakítása – ez utóbbiak művelés 
alól történő kivonása, a telekalakítás is szükséges a közművesítésen túlmenően.  
 
 
1.1.2.) A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket. 
 
1.1.3.) A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület valamennyi belterületi 
ingatlan esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által. 
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja. 
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet. 
Az értékbecslés költségei általában a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken 
köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi. 
  



 

 
1.2.) Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmim stb,  célra hasznosítható területek 
1.2.1.) Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében mind az 
önkormányzati tulajdonú, mind a Szentgotthárdi Ipari Park KFT tulajdonát képező 
ingatlanok értékesítéséről gondoskodni kell – ki kell használni azt az előnyt, hogy a 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság és a 
jelentkező befektetők számára a másik szervezet tulajdonában lévő területeket is 
említeni, ajánlani, koordinálni lehet.  
1.2.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetését biztosítani kell. Egyúttal ki kell 
használni azt az előnyt is, hogy az ipari parkunk tudományos technikai park 
minősítéssel is rendelkezik. Ennek előnyei vannak – első sorban a nem 
képviselőtestületi tag alpolgármester bevonásával erősíteni lehet a személyi 
feltételeket, amik ezen előnyök feltárásához és kihasználásához eddig hiányoztak. 
Ezzel egyidejűleg mint tudományos – technikai parknak meg kell találni azon vonzó 
befektetéshez szükséges feltételek biztosítását ami könnyebbé teszi vállalkozások 
letelepítését 
 
1.2.3.) További cél az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-
as gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése illetve befektetők szerzése 
már az Ipari Park III-ba is. Befektető jelentkezése estén a befektetői igényeknek 
megfelelő terület megszerzését kell rendezni.  Cél, hogy a kialakított közlekedési és 
közműberuházásoknak köszönhetően minél előbb  legyenek  befektetők akik ott tudják 
megvalósítani beruházásaikat. A terület hasznosítására egyéb befektetői megoldások 
is lehetségesek 
 
 
1.2.4.) A St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető út szemközti oldalán 
megszerzett önkormányzati területek idegenforgalmi hasznosítását lehetővé kell tenni. 
Ehhez szükséges: A nagyvízi mederben való elhelyezkedés bejegyzés törése, a 
művelésből való kivonás, a  területek belterületbe vonása.  
 
1.2.5.) További, a mai használattól eltérő célra is hasznosítható önkormányzati 
területek (ingatlanok) hasznosítási elképzeléseit számba kell venni, a lehetséges 
változtatási elképzeléseket ki kell dolgozni és az elfogadott változtatások 
megvalósításához hozzá kell kezdeni.  
1.2.6.) A Kaszagyári negyed fejlesztésének elindítása 
 
2.) Külterületi ingatlanok: 
 
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, 
szántó,) 
 
Át kell tekinteni a korábban már értékesíteni kívánt  1. számú mellékletben látható 
külterületi  gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú ingatlanok körét abból a 
szempontból, hogy azokat értékesíteni esetleg haszonbérbe adni lehessen, esetleg 
azok hasznosításáról saját magunk gondoskodjunk – akár  a földalapú támogatás 
felvételét is mérlegelni kell  
 
  



 

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:   
2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással 
kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági előírások betartásáért, 
az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért az erdőgazdálkodó a felelős. 
 
 
2.3.) A külterületi ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet 
értékesíteni. 
Az értékesítés elvei : 
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos. 
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.  
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni! 
 
 
3.) Lakások: 
3.1.) Az önkormányzati lakásokkal Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET 
Szentgotthárdi Kft bevonásával hatékony lakásgazdálkodást kíván folytatni a 
lakáskoncepcióban meghatározottak szerint 
3.2.) Szociális alapon nem utal ki összkomfortos lakásokat, még komfortos lakások 
esetén is alaposan vizsgálja a lakás állapotát a szociális alapon történő  kiutalás előtt.  
3.3.) Lakások értékesítésére kivételesen kerül sor – az értékesítésből származó 
bevételeket elsősorban önkormányzati bérlakások, önkormányzati tulajdonú 
(kizárólagos és résztulajdonú) társasházak, lakóházak felújítására, illetve új lakások 
építésére, kialakítására kell fordítani.   
3.4.) A piaci alapon kiadott lakások állagát javítani kell a minél jobb kiadhatóság 
érdekében.  
3.5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült 
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati forrásokat 
kell keresni, illetve külső tőke bevonását is keresni kell. Ilyen igény esetén soron kívül 
kell döntést hozni.  
3.6.) A piaci alapon történő bérbeadás miatt növekvő bérleti díj bevételek egy részéből 
a rosszabb állapotú lakások felújítására is pénzeszközöket kell fordítani,  
3.7.) A hosszabb ideje üreden álló bérlakások felújítását meg kell kezdeni vagy azokat 
mint alacsony komfortfokozatú lakáésokat ki kell utalni szociális rászorultság alapján.  
 
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 
4.1.) Üzlethelyiségek: 
Azoknál az üzleteknél, ahol valóban halaszthatatlanul fontos, jelentős, a tulajdonos 
önkormányzatot terhelő felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra feltétlenül 
szükség van, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze 
és az önkormányzattal előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a 
bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).  
4.2.) Értékesíthető garázsok:  
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény 
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre. 
 
4.3.) A Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) felújításához 
(tetőhéjjazat, homlokzat, villamos hálózat, fűtés korszerűsítés) első sorban további 
pályázati lehetőségeket kell keresni,  



 

 
5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása 
 
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft 
üzletrészének értékesítése abban az esetben, ha a fürdőberuházás miatt keletkezett 
banki kötelezettségek maradéktalanul megszűnnek.  
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú 
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is 
keresni kell, ami megvalósulhat bármilyen, az önkormányzat számára előnyös 
formában is.  
5.3.) A 100%-os önkormányzati  tulajdonú szervezetek felett folyamatos kontrollt kell 
gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati feladatok 
megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját valamennyi szervezet 
esetében egységes elvek alapján a következő évben ki kell alakítani.    
 

II. Vagyonkezelői jog létesítése 
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási 
terv is ennek fontosságát tartalmazza.   
 
Az Arany J. Ált.Iisk. és a Takács Jenő Zeneiskola ingatlanai állami vagyonkezelésben 
vannak, működtetésük a Szombathelyi Tankerületi Központot illeti meg, a Széchenyi 
I. Ált. Isk., Vörösmarty M. Gimnázium a Szombathelyi  Egyházmegye 
vagyonkezelsébe került 2021.09.01-től.,  a III. Béla Szakképző Iskola és a Kollégium 
pedig a Vas Megyei Szakképzési Centrum vagyonkezelésében van.  
 
A Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti sportterek (Sportcsarnok 
és tornaterem) mint önálló helyrajzi számú ingatlanok teljes egészében az 
önkormányzat rendelkezése alatt állnak, azok hasznosítása városi sportcélokra fontos 
feladat ezen a területen.   
 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása 
és működtetése Szentgotthárdon 

 
7.)  7.1.) A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET 
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon 
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon 
kezelőjévé válik.  Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a kft között.  
7.2.) A Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése  keretében ezt a szervezettet is be 
kell vonni az önkormányzati feladatok megoldásába is. Ugyanakkor mint tudományos 
és technikai park címet elnyert szervezetnek ebben a minőségében előre kell lépni. 
Ehhez szükséges a nem képviselőtestületi tag társadalmi megbízatású alpolgármester 
bevonása. 
7.3.)  Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek az  Önkormányzat, 
ezen belül különösen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési vezetőjének koordinálásával végzik – minden szereplő a 
vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát adja. A gyakorlati operatív munkát 



 

elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a közterület – 
felügyelettel.  
 



 

Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete: 
Értékesítésre, hasznosításra  javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes  törvény a. (3) szántó (1) 1950 1.83 74 649    
Sztg-Farkasfa 

       

 

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 
Műv.ág 
területe 

m2 

AK 
legelő 

Eladási ár 
(Ft) 

Elhelyezkedés 

1 __0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 2961 0.62 10 116    Rábafüzes-Jakabh. 
közt Észak 

2 __0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) legelő (3) 950 0.33 5 385    

 

 

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok 

Srsz. Hrsz. 
Összterület  

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv-ág: AK  
Eladási ár  

(Ft.)  
Elhelyezkedés 

1 ___036/103/_/ 
3960 1320 3 / 9 szántó (1) 15.84 

305 341  Sztg-Rábakethely 
2067 689 3 / 9 rét (2) 8.27 

2 __0104/100/_/ 3783 1891 4 / 8 rét (2) 1.32 21 532    Sztg-Zsidah. 

3 __0651/_34/_/ 1619 72 8 / 180 szántó (1) 4.23 7 674    Sztg-Máriaújf. 

4 __0699/_11/_/ 896 50 3 / 54 rét (2) 0.97 1 766    

S
z
tg

-F
a
rk

a
s
fa

 

5 __0699/_12/_/ 945 53 3 / 54 rét (2) 1.02 1 867    

6 __0699/_14/_/ 2383 132 3 / 54 rét (2) 2.57 4 646    

7 __0699/_16/_/ 1034 57 3 / 54 rét (2) 1.12 2 015    

8 __0699/_17/_/ 1098 61 3 / 54 rét (2) 1.19 2 157    

9 __0699/_18/_/ 910 51 3 / 54 rét (2) 0.98 1 792    

10 __0699/_19/_/ 807 45 3 / 54 rét (2) 0.87 1 583    

11 __0699/_21/_/ 1491 83 3 / 54 rét (2) 1.61 2 925    

12 __0699/_22/_/ 478 27 3 / 54 rét (2) 0.52 959    

13 __0703/__6/_/ 986 55 3 / 54 rét (2) 0.35 637    

14 __0707/__4/_/ 5157 368 3 / 42 rét (2) 5.57 12 971       

15 __0741/105/_/ 3246 541 8 / 48 szántó (1) 3.05 20 736    

16 __0775/_52/_/ 2828 566 4 / 20 rét (2) 0.99  6 466       

17 __0795/_11/_/ 2160 360 8 / 48 szántó (1) 0.67 9 392 

18 
__0795/_11/_/ 
__0798/_39/_/ 

2534 422 8 / 48 rét (2) 0.89  9 392 
1 807    2582 143 1 / 18 szántó (1) 0.8 

19 __0817/_33/_/ 1447 482 4 / 12 rét (2) 0.51  5 544       

20 __0826/__3/_/ 778 43 1 / 18 szántó (1) 0.49 1 105    

21 __0826/__4/_/ 1738 97 1 / 8 szántó (1) 1.09 2 482    

22 __0826/_16/_/ 260 26 1 / 10 rét (2) 0.28 914    

23 __0828/_20/_/ 2138 119 3 / 54 rét (2) 0.75 1 362    



 

Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok: 

 

 

 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

Önk. 
Tulajd. 

m2 
Önk-i részarány 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

Elhelyezkedés 

1 ___054/_18/_/ 3665 1629 24 / 54 3665 
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2 ___054/_20/_/ 1.1570 m2 2892 m2 3/12 1.1570 m2 

3 ___054/_24/_/ 1.1328 m2 3304 m2 21 / 72 1.1328 m2 

4 ___054/_26/_/ 5544 m2 2464 m2 48 / 108 5544 m2 

5 ___054/_46/_/ 4184 m2 523 m2 2/16 4184 m2 

6 ___054/_49/_/ 4370 m2 1457 m2 4/12 4370 m2 

7 ___054/_52/_/ 7091 m2 2364 m2 8/24 7091 m2 

8 ___054/_61/_/ 1.4098 m2 2820 m2 2/10 1.4098 m2 

9 ___055/_13/_/ 256 m2 6 m2 15 / 630 256 m2 

10 ___055/_20/_/ 369 m2 164 m2 48 / 108 369 m2 

11 ___055/_26/_/ 330 m2 111 m2 8/24 330 m2 

12 ___055/_27/_/ 268 m2 15 m2 1260 / 22050 268 m2 

13 ___055/_36/_/ 734 m2 245 m2 48 / 144 734 m2 

14 ___057/_10/_/ 286 m2 143 m2 1/2 281 m2 

15 ___057/_18/_/ 504 m2 378 m2 3/4 504 m2 

16 ___057/_24/_/ 1162 581 m2 1/2 1162 

17 ___057/_28/_/ 568 m2 5 m2 96 / 12096 568 m2 

 ___059/_33/_/ 1583 m2 528 m2 48 / 144 1583 m2 

19 ___059/_42/_/ 467 m2 27 m2 1260 / 22050 467 m2 

20 ___059/_43/_/ 574 m2 191 m2 8/24 574 m2 

21 ___059/_49/_/ 502 m2 223 m2 48 / 108 502 m2 

22 ___059/_56/_/ 398 m2 9 m2 15 / 630 398 m2 

23 ___070/_13/_/ 3870 m2 3225 m2 120 / 144 3870 m2 

24 ___070/_14/_/ 1.0334 m2 2583 m2 6/24 1.0334 m2 

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1 

  Hrsz. 
összterület 

m2 

erdő műv. 
ág területe 

(erdő 
részarány) 

tulajdoni viszony Elhelyezkedés 

1 ___070/_19/_/ 1694 m2 1694 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 
Hársas Tó és Zsida között 

2 ___070/_22/_/ 1709 m2 1709 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

3 ___075/__2/_/ 332 m2 332 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg. Zrínyi u. vége 

4 __0402/___/_/ 1279 m2 1279 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes Északra 

5 __0412/___/_/ 1224 m2 1224 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) R.füzes- Jakabháza között 
Északra 6 __0413/___/_/ 1334 m2 1334 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

7 __0422/___/_/ 2242 m2 2242 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

Sztg-Rábafüzes Észak 8 __0425/___/_/ 725 m2 725 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

9 __0427/___/_/ 6827 m2 6827 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 

10 __0440/___/_/ 2840 m2 2840 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábafüzes Észak-Határ 

11 __0807/_47/_/ 2977 m2 2977 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Sztg-Farkasfa 

12 __0835/__9/_/ 2119 m2 2119 m2 a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) Rábatótfalu-Tégalgyár mögött 



 

25 ___070/_53/_/ 8184 m2 468 m2 1260 / 22050 8184 m2 

26 ___070/_54/_/ 8429 m2 2810 m2 8/24 8429 m2 

27 ___070/_67/_/ 5102 m2 2268 m2 15 / 630 5102 m2 

28 ___070/_73/_/ 768 m2 43 m2 672 / 12096 768 m2 

29 ___070/_77/_/ 2827 m2 67 m2 15 / 630 2827 m2 

30 ___088/__1/_/ 36 2 1260 / 22050 36 

31 ___088/__2/_/ 108 36 8/24 108 

32 ___088/_11/_/ 1521 m2 85 m2 672 / 12096 1521 m2 

33 ___088/_43/_/ 76 m2 4 m2 672 / 12096 76 m2 

34 ___097/_15/_/ 3915 m2 1958 m2 2/4 3915 m2 
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 35 ___097/_18/_/ 747 m2 374 m2 2/4 747 m2 

36 ___097/_21/_/ 1601 m2 801 m2 2/4 1601 m2 

37 ___097/_51/_/ 7097 m2 1774 m2 2/8 7097 m2 

38 ___097/_53/_/ 6679 m2 1670 m2 2/8 6679 m2 

39 ___097/_58/_/ 3235 m2 404 m2 6 / 48 3235 m2 

40 ___099/__5/_/ 3920 m2 980 m2 2/8 3920 m2 

41 ___099/__6/_/ 4135 m2 1981 m2 23 / 48 4135 m2 

42 __0100/__5/_/ 1769 m2 590 m2 4/12 1769 m2 
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43 __0100/_17/_/ 1972 m2 246 m2 3/24 1972 m2 

44 __0104/_18/_/ 2392 m2 1196 m2 4/8 2392 m2 

45 __0104/_35/_/ 1895 m2 632 m2 4/12 1895 m2 

46 __0104/_58/_/ 1.0996 m2 5498 m2 2/4 1.0996 m2 

47 __0104/_67/_/ 3436 m2 229 m2 8 / 120 3436 m2 

48 __0104/_70/_/ 2.0193 m2 4039 m2 8 / 40 2.0193 m2 

49 __0104/_71/_/ 877 m2 88 m2 1/10 877 m2 

50 __0104/_74/_/ 5559 m2 1112 m2 8 / 40 5559 m2 

51 __0104/_87/_/ 2.9576 m2 4929 m2 60 / 360 2.9576 m2 

52 __0110/_15/_/ 1.5673 m2 2612 m2 60 / 360 1.5673 m2 

53 __0110/_17/_/ 1.8874 m2 5995 m2 81 / 255 1.8874 m2 

54 __0112/__1/_/ 1.1718 m2 3722 m2 81 / 255 1.1718 m2 

55 __0119/__2/_/ 6049 m2 2898 m2 23 / 48 6049 m2 

56 __0119/__9/_/ 1.3548 m2 2694 m2 21 / 96 1.3548 m2 

57 __0119/_33/_/ 4604 m2 307 m2 8 / 120 4604 m2 

58 __0121/__2/_/ 1.3002 m2 867 m2 8 / 120 1.3002 m2 

59 __0439/___/_/ 3821 m2 318 m2 5 / 60 3821 m2 Sztg-Rábafüzes határ 

60      
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61 __0703/__3/_/ 3420 m2 684 m2 12 / 60 3420 m2 

62 __0703/_16/_/ 3219 m2 644 m2 1/5 3219 m2 

63      

64 __0711/_20/_/ 7996 m2 5331 m2 10/15 7996 m2 

65 __0711/_24/_/ 2.0106 m2 1127 m2 2 / 36 2.0106 m2 

66 __0718/__2/_/ 2753 m2 918 m2 6/18 2753 m2 

67 __0718/__3/_/ 2731 m2 910 m2 24 / 72 2731 m2 

68 __0726/__7/_/ 3072 m2 1024 m2 48 / 144 3072 m2 

69 __0731/179/_/ 903 m2 151 m2 8 / 48 903 m2 

70 __0741/__9/_/ 1117 m2 559 m2 2/4 1117 m2 

71 __0741/_26/_/ 4186 m2 2791 m2 18 / 27 4186 m2 

72 __0741/_31/_/ 856 m2 161 m2 15 / 80 856 m2 

73 __0741/_41/_/ 4700 m2 2350 m2 2/4 4700 m2 

74 __0741/111/_/ 1272 m2 424 m2 6/18 1272 m2 

75 __0741/112/_/ 1990 m2 618 m2 6/18 1990 m2 

76 __0741/138/_/ 6732 m2 4208 m2 25 / 40 6732 m2 



 

77 __0741/139/_/ 2922 m2 1461 m2 2/4 2922 m2 

78 __0741/141/_/ 1363 m2 341 m2 120 / 480 1363 m2 

79 __0741/143/_/ 676 m2 127 m2 15 / 80 676 m2 

80 __0745/__4/_/ 2815 m2 528 m2 15 / 80 2815 m2 

83 __0745/__7/_/ 1.2567 m2 3142 m2 120 / 480 1.2567 m2 

84 __0745/_11/_/ 5685 m2 3790 m2 12/18 5685 m2 

85 __0745/_12/_/ 3227 m2 605 m2 15 / 80 3227 m2 

86 __0745/_17/_/ 3684 m2 461 m2 3/24 3684 m2 

87 __0745/_26/_/ 2651 m2 1326 m2 2/4 2651 m2 

88 __0745/_51/_/ 1036 m2 207 m2 4/20 1036 m2 

89 __0745/_54/_/ 449 m2 90 m2 4/20 449 m2 

90 __0745/_57/_/ 3296 m2 165 m2 18 / 360 3296 m2 

91 __0762/__4/_/ 1636 m2 545 m2 5/15 1636 m2 

92 __0762/__8/_/ 6698 m2 372 m2 2 / 36 6698 m2 

93 __0762/_10/_/ 8505 m2 473 m2 2 / 36 8505 m2 

94 __0762/_11/_/ 1.1474 m2 637 m2 2 / 36 1.1474 m2 

95 __0762/_29/_/ 3908 m2 651 m2 1/6 3908 m2 

96 __0765/__4/_/ 1393 m2 464 m2 5/15 1393 m2 

97 __0767/__5/_/ 4920 984 36 / 180 4920 

98 __0767/_13/_/ 2.6117 m2 1451 m2 2 / 36 2.6117 m2 

99 __0767/_16/_/ 3.1007 m2 9819 m2 57 / 180 3.1007 m2 

100 __0767/_18/_/ 5857 1171 36 / 180 5857 

101 __0767/_20/_/ 5385 m2 1077 m2 36 / 180 5385 m2 

102 __0770/_35/_/ 1.5892 m2 5297 m2 48 / 144 1.5892 m2 

103 __0770/_55/_/ 1.0594 m2 6621 m2 25 / 40 1.0594 m2 

104 __0770/_57/_/ 7467 m2 3734 m2 2/4 7467 m2 

105 __0770/_68/_/ 6093 m2 1333 m2 7 / 32 6093 m2 

106 __0770/_76/_/ 8259 m2 1377 m2 3/18 8259 m2 

107 __0775/_26/_/ 109 m2 14 m2 15 / 120 109 m2 

108 __0775/_32/_/ 1743 m2 349 m2 4/20 1743 m2 
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109 __0775/_48/_/ 3070 m2 614 m2 4/20 3070 m2 

110 __0775/_55/_/ 2465 m2 1233 m2 2/4 2465 m2 

111 __0775/_58/_/ 1.0288 m2 5141 m2 2/4 1.0288 m2 

112 __0775/_74/_/ 3388 m2 677 m2 23328 / 166640 3388 m2 

113 __0775/_79/_/ 3249 m2 650 m2 23328 / 166640 3249 m2 

114 __0775/_81/_/ 948 m2 190 m2 36 / 180 948 m2 

115 __0775/_89/_/ 2068 m2 414 m2 36 / 180 2068 m2 

116 __0775/104/_/ 923 m2 185 m2 36 / 180 923 m2 

117 __0775/106/_/ 498 m2 100 m2 36 / 180 498 m2 

118 __0775/107/_/ 3842 m2 768 m2 36 / 180 3842 m2 

119 __0775/110/_/ 4360 m2 872 m2 36 / 180 4360 m2 

120 __0775/120/_/ 9542 m2 4771 m2 1/2 9542 m2 

121 __0775/126/_/ 4877 m2 975 m2 36 / 180 4877 m2 

122 __0775/129/_/ 2935 m2 587 m2 36 / 180 2849 m2 

123 __0777/_19/_/ 1835 m2 229 m2 15 / 120 1835 m2 

124 __0777/_20/_/ 7860 m2 2858 m2 12 / 33 7860 m2 

125 __0777/_29/_/ 2.1449 m2 7150 m2 1/3 2.1449 m2 

126 __0777/_32/_/ 1.0222 m2 5111 m2 1/2 1.0222 m2 

127 __0777/_35/_/ 9904 m2 5777 m2 14 / 24 9904 m2 

128 __0777/_37/_/ 3445 m2 646 m2 15 / 80 3445 m2 

129 __0779/__6/_/ 805 m2 45 m2 6 / 108 805 m2 

130 __0779/_15/_/ 7622 m2 423 m2 6 / 108 7622 m2 



 

131 __0779/_20/_/ 677 m2 395 m2 14 / 24 677 m2 

132 __0779/_21/_/ 159 30 m2 15 / 80 159 

133 __0779/_34/_/ 2.5830 m2 1435 m2 6 / 108 2.5830 m2 

134 __0779/_50/_/ 4667 m2 2593 m2 60 / 180 4667 m2 

135 __0779/_62/_/ 1.6066 m2 10041 m2 25 / 40 1.6066 m2 

136 __0779/_66/_/ 5289 m2 1744 m2 12 / 36 5289 m2 

137 __0779/_67/_/ 4904 m2 1635 m2 6/18 4904 m2 

138 __0779/_71/_/ 3093 m2 1856 m2 12/20 3093 m2 

139 __0779/_81/_/ 5922 m2 1110 m2 15 / 80 5922 m2 

140 __0779/_84/_/ 1.0308 m2 1581 m2 88 / 576 1.0308 m2 

141 __0779/_91/_/ 9192 m2 1532 m2 8 / 48 9192 m2 

142 __0779/_96/_/ 1745 m2 291 m2 9 / 54 1745 m2 

143 __0779/_97/_/ 5966 m2 994 m2 8 / 48 5966 m2 

144 __0781/__2/_/ 1496 249 8 / 48 1469 

145 __0781/__4/_/ 504 m2 202 m2 46656 / 166640 504 m2 

146 __0781/__9/_/ 12 m2 7 m2 12/20 12 m2 

147 __0781/_11/_/ 3143 m2 1048 m2 1/3 3143 m2 

148 __0781/_14/_/ 1498 m2 899 m2 12/20 1498 m2 

149 __0781/_17/_/ 5294 m2 1059 m2 8 / 40 5294 m2 

150 __0781/_18/_/ 3989 m2 2393 m2 12/20 3989 m2 

151 __0781/_52/_/ 5490 3050 60 / 108 5490 

152 __0789/_20/_/ 1495 m2 83 m2 3 / 54 1495 m2 

153 __0792/100/_/ 2.0923 m2 13077 m2 75 / 120 2.0923 m2 

154 __0792/132/_/ 6804 952 23328 / 166640 6804 

155 __0792/138/_/ 8332 m2 4999 m2 12/20 8332 m2 

156 __0792/139/_/ 7958 m2 1592 m2 1/5 7958 m2 

157 __0792/140/_/ 5545 m2 1848 m2 1/3 5545 m2 

158 __0792/142/_/ 2875 958 1/3 2875 

159 __0795/_41/_/ 3510 1755 m2 1/2 3510 

160 __0798/_55/_/ 8588 m2 5153 m2 12/20 8588 m2 

161 __0798/_68/_/ 7549 m2 2516 m2 1/3 7549 m2 

162 __0798/_72/_/ 885 m2 531 m2 12/20 885 m2 

163 __0798/_73/_/ 9017 m2 5410 m2 12/20 9017 m2 

164 __0798/_76/_/ 5349 m2 1783 m2 1/3 5349 m2 
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165 __0802/__7/_/ 1.7081 m2 6832 m2 24 / 60 1.7081 m2 

166      

167 __0807/_24/_/ 1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880 1.5939 m2 

168 __0807/_28/_/ 3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880 3.4142 m2 

169 __0815/__1/_/ 1.3796 m2 4599 m2 6/18 1.3796 m2 

170 __0815/__9/_/ 9405 m2 3135 m2 1/3 9405 m2 

171 __0815/_13/_/ 6239 m2 1248 m2 4/20 6239 m2 

172 __0817/_27/_/ 260 m2 87 m2 6/18 260 m2 

173 __0817/_36/_/ 1791 m2 299 m2 12 / 72 1791 m2 

174 __0826/_36/_/ 954 m2 318 m2 4/12 954 m2 

175 __0826/_37/_/ 6743 m2 2452 m2 2880 / 7920 6743 m2 

176 __0826/_38/_/ 1701 m2 619 m2 2880 / 7920 1701 m2 

177 __0826/_39/_/ 1699 m2 618 m2 2880 / 7920 1699 m2 

178 __0826/_40/_/ 4376 1459 4 / 12 4376 

179 __0826/_41/_/ 1.8104 m2 6037 m2 66 / 198 1.8104 m2 

178 __0826/_42/_/ 8262 m2 3004 m2 2880 / 7920 8262 m2 

179 __0828/_24/_/ 4912 m2 388 m2 270 / 3420 4912 m2 



 

180 __0860/_14/_/ 8132 3253 144 / 360 8132 
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 181 __0860/_18/_/ 3749 m2 1875 m2 36 / 72 3749 m2 

182 __0864/__1/_/ 36295 7260 12 / 60 36295 

183 __0864/_16/_/ 6432 m2 3216 m2 1/2 6432 m2 

184 __0864/_49/_/ 4619 m2 3464 m2 60 / 80 4619 m2 

185 __0864/_50/_/ 24401 6354 125 / 480 24401 

186 __0866/__3/_/ 1257 m2 629 m2 1/2 1257 m2 

187 __0869/__1/_/ 3.1158 m2 2077 m2 1/15 3.1158 m2 

188 __0869/__8/_/ 5598 m2 1866 m2 12 / 36 5598 m2 

189 __0869/_35/_/ 3300 m2 1650 m2 2/4 3300 m2 

190 __0878/_13/_/ 4.6795 m2 9359 m2 2/10 4.6795 m2 

Sztg-Rábatótfalu 191 __0882/__8/_/ 6422 m2 3211 m2 1/2 6422 m2 

192 __0882/_11/_/ 1.2665 m2 5066 m2 144 / 360 1.2665 m2 

 



 

Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete: 
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok: 

 

Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 
Hrsz. forgalomképesség műv.ág: 

terület 
(m2) 

AK 
szántó 

Elhelyezkedés 

1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 
Sztg-Rábafüzes 

Átkelőnél  2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 5000 13.05 

3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5) szántó (1) 29235 97.49 

 

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

Srsz. 

Hrsz. forgalomképesség Összterület Műv.ág 
Műv. ág 
területe 

AK 

CSAK a 
Mezőg.műv. 
ág eladási 

ára (Ft) 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 0395 
Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 5621 m2 szántó  2522 2.37 96 677    

erdő 3099 
m2 

Rábafüzes-
Jakabh. közt 
Észak 

2 0444/2 

Korlát. 
forgalomképes  
törvény a. (3) 1.1768 m2 rét  6124 16.47 671 843    erdő 5644 

Sztg-Rábafüzes 
Határ (Észak) 

3 0564 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 szántó  9886 31.73 1 294 327    

legelő 5940, 
műv .alól kiv. 
2917 m2 

Sztg-
Jakabháza 
agyaggödör 

Üzleti vagyon 
(forgalomképes) (5) 1.8743 m2 legelő  5940 5.58 227 619    

szántó 9886 
m2, műv.alól. 
Kiv.: 2917 m2 

 

 

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK 

Srsz. Hrsz. 
Összterület 

m2 

Önk. 
tulajdon 

m2 

Önk. 
Részarány 

műv.ág: 
Műv.ág  
területe 

m2 
AK  műv. ág. 

értékeFt. 

További 
művelési ág 
besorolások 

Elhelyezkedés 

1 

0705/9 46174 15391 12 / 36 rét  2415 0.85 9 246    

Erdő 40635 m2  
műv.alól kiv.3124 
m2  

Sztg-Farkasfa 

2 0826/46 11662 649 8 / 144 legelő  1786 0.38 690    9876 m2 erdő 

3 0844/16 21705 7461 11 / 32 legelő 4758 1.66 18 621    
16983 m2 
erdő 

Sztg-Rábatótf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: A közlekedés helyzete Szentgotthárdon  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület  

2021. október 27-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  

Bevezetés 

 

 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a 

közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a települési 

önkormányzatok tulajdonában vannak.  

Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével átfogóan legutóbb a 

Képviselő-testület 2020. októberi ülésén foglalkozott. 

A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 

rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott kiegészítésekkel és 

kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 

jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell vizsgálni, és ha szükséges, 

módosítani kell. 

A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente egyszer, 

az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a képviselő-

testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése, behajtási 

tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a sürgős 

beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.  

A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, 

alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai is.  

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók: 

1. M8 autóút (Szentgotthárd közigazgatási területén haladó szakasza) 

2. 8. sz. főútvonal  

3. Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

4. Mártírok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)  

5. Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd – 

Rábafüzes összekötő út)   

6. Árpád u. (7458. sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)  

7. Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 

8. Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út) 

9. Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út) 

10. Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út) 

 

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 

kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele, engedélyezése. 

Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve hozzájárulása 



 

nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti jelzőtáblákat ezen utak 

mentén.  

 

 

II.  

Útfelújítások 

 

Ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek 

burkolat-felújítására kerül / került sor: 

 

Munka megnevezése Műszaki tartalom 
Bekerülési 

költség (br. Ft) 

1.) Rákóczi úti orvosi rendelő 

előtt parkolók, járda felújítása  

Közlekedési felületeken cca. 250,00 

m2 felületen térköves burkolat 

kialakítása (beruházás része volt az a 

főbejárati lépcső átépítése,  ill. új 

rámpa építése is) 

12.393.704,- Ft* 

2.) Felső utca nagy felületű 

úthelyreállítás 

Felső út 20-24. ingatlanok előtt 

útburkolat leszakadás javítása, ill. árok 

zárttá tétele 

3.178.169,- Ft* 

3.) Arany J. utca parkolásra 

alkalmas felület kialakítása I. 

Arany J. utca 0+003-0+031 km 

szelvények között 
1.461.927,- Ft* 

4.) Arany J. utca parkolásra 

alkalmas felület kialakítása II. 

Arany J. utca 0+091-0+154 km 

szelvények között 
4.086.371,- Ft* 

5.) Zsilavek út felújítása I. 

ütem 

350,00 m2 útburkolat felújítása, 140 

fm hosszon új földárok kialakítása stb. 
1.636.395,- Ft 

6.) Vis maior I. út 

helyreállítások 

17 helyszínen kőzuzalékos út-, 

útpadka, valamint csapadékvíz-

elvezetés helyreállítása. Teljesítése 

folyamatban! 

25.578.264,- Ft 

7.) Úthibák helyreállítása 245 m2-en körülvágásos, 77 m2 

körülvágás nélküli kátyúzás 
5.460.594,- Ft 

8.) Sport-, ill. Skate parkhoz 

járda építése 

59,00 fm hosszúságú új térköves járda 

építése 1.750.807,- Ft 

9.) Ipari Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése II. ütem (Ipari 

Park III. ütemű területek új 

feltáró út építése, 

közművesítés) 

565,04 m hosszúságú új feltáró út 

csapadékvíz-elvezetéssel, vízi-

közművekkel, közvilágítással (villamos-

energia ellátás áramszolgáltató 

beruházásában (fejlesztési forrás 

átadásával) 

A forgalomba-helyezési elj. elindult ! 

286.651.245,- Ft** 

 

• * Teljes bekerülési költség vízrendezési, közlekedés építési, egyéb építési munkálatok 

• **A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok közlekedés fejlesztéseket 

érintő kivitelezési munkákra eső költsége 

 

III. 

Forgalmi rend változások  

 



 

Tájékoztatás a legutóbbi 2020. októberi ülésen a 105/2020. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról: 

 

Határozati javaslat Intézkedés 

Szentgotthárd, Deák F. utcában megállási tilalom 

elrendelését. 
A tábla kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, István király utcában Rábaliget 

lakópark mögötti önkormányzati úton (1694 hrsz.), 

illetve a műfüves pályához vezető úton (1682 hrsz.) 

behajtási tilalom elrendelése 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Gárdonyi utca Hunyadi utcai 

kereszteződésben lévő  „Elsőbbségadás kötelező” 

tábla „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára 

történő cseréje 

A tábla cseréje megtörtént. 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui úti (2718 

hrsz.), illetve Szentgotthárd-Rábakethely, Radnóti úti 

(475/38 hrsz.)  játszóterek megközelítésére szolgáló 

útszakaszokon az „Elsőbbségadás kötelező” táblák 

kihelyezését 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd, Árpád úton a Szabadság téri Liget déli 

oldalán lévő út kereszteződésében lévő megállási 

tilalom 15 m szakaszra történő korlátozása, illetve a 

Szabadság téri Liget déli oldalán lévő úton a 

várakozási korlátozás kezdetének az út 

kereszteződéstől nyugati irányba 20 méterrel történő 

áthelyezése. 

A táblák kihelyezése megtörtént. 

Szentgotthárd város gyalogos közlekedésével 

kapcsolatos tájékoztatót, illetve a 7. számú melléklet 

szerinti járdaépítési, -felújítási ütemtervet elfogadása 

- 

A Szentgotthárd, Deák F. utca 9-11. alatti társasház 

kapcsán információt kér az építési- és 

használatbavételi engedélyben meghatározott 

parkolókról az építési hatóságtól 

Az építési és használatbavételi 

engedély csak akkor kiadható, ha a 

megfelelő parkolási lehetőség 

biztosítva van – így ennek a feltételnek 

megfelelt az ingatlan.   

Gyalogos közlekedésfejlesztési javaslat szerint a 

„tervezett rövid időtávú távú fejlesztések” terveinek 

költségét a 2021. évi költségvetésben szerepeltetni 

kell 

Haris gyalogos vasúti átjáró, ill. új járda 

építésén kívül nem szerepelt forrás a 

2021. évi költségvetésben a rövid 

időtávú fejlesztések megvalósítására.  

 

IV.  

Javaslatok  

 

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat 

javasoljuk: 

 

1. A Szentgotthárd, Vakarcs K. utcában a csatlakozó Szentgotthárd 360., illetve 375. hrsz.-

ú utak kereszteződésében az elsőbbségadás jelenleg jelzőtábla nélkül kerül 

szabályozásra (jobbkéz-szabály). Lakossági kezdeményezés alapján kérik, hogy 

jelzőtáblával szabályozzuk ezeknél a kereszteződéseknél is az elsőbbségadást, mivel az 

érintett utcákban a Vakarcs Kálmán utca a fő közlekedési irány. Továbbá a csatlakozó 



 

további utcákban (Felsőmező u., Tóth Á. u., Zöld Mező u.) is jelzőtáblával szabályozott 

az elsőbbségadás. Tájékoztatásuk alapján a gyakorlatban nem is adják meg az 

elsőbbséget egymásnak a közlekedők, ezért gyakran balesetveszélyes helyzetek 

alakulnak ki. A két út Rábakethely városrészen a Duxler utca és a Vakarcs Kálmán utca 

közötti rövid útszakaszok, az egyik nem is rendelkezik szilárd burkolattal. A forgalmi 

rend egyértelműsítése végett javasoljuk „Elsőbbségadás kötelező” táblák 

kihelyezését a Szentgotthárd 360., illetve 375. hrsz-ú közutakra a Vakarcs Kálmán 

utcai kereszteződésbe. (1. sz. melléklet). 

2. Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hegyalja utca Máriaújfalui út kereszteződésében sincsen 

jelzőtáblával szabályozva az elsőbbségadás. Ebben az esetben nem két lakóút 

kereszteződéséről van szó, hanem egy számozott összekötő útról és egy szilárd 

burkolattal nem rendelkező lakóútról. Ebben az esetben ugyan nem előírás az 

elsőbbségadás szabályozására jelzőtábla kihelyezése.  viszont javasoljuk itt is a 

jelzőtáblával történő szabályozást. A forgalmi rend egyértelműsítése végett 

javasoljuk „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését a Szentgotthárd-

Máriaújfalu, Hegyalja utcába a Máriaújfalui úti kereszteződésbe. (2. sz. melléklet). 

3. Lakossági kérelemben a polgármesteri online fogadóórán fogalmazódott meg, hogy a 

Szentgotthárd, József A. utca egyirányú szakaszán változtassunk a menetirány szerinti 

jobb oldalra felfestett parkolók elhelyezkedésén, mivel emiatt az utca Deák F. utcai, 

illetve Rákóczi F. utcai kereszteződései nehezen beláthatóak. Kérik a menetirány 

szerinti baloldali, illetve váltakozó elhelyezkedésű várakozóhelyek kijelölését. Az 

érintett utcában az egyirányú közlekedés elrendelésével közlekedési szakértő 

bevonásával került kialakításra annak idején az új forgalmi rend, illetve későbbiekben a 

várakozóhelyek felfestése. Továbbá a KRESZ 40. § (2) bekezdése alapján „Egyirányú 

forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más nem következik – akkor 

szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter 

szélességű hely marad.” Az előírás betartásával csak minimális parkolóhely kerülhetne 

felfestésre a menetirány szerinti baloldalon. A Rákóczi F. utca – József A. utca 

útkereszteződésének jobb belátás érdekében javasoljuk forgalomtechnikai tükör 

kihelyezését. (3. sz. melléklet). 

4. A Szentgotthárd, Arany J. utcában az Árpád úti kereszteződéstől az északi oldalon, 

illetve a Városi Gondozási Központ előtt a nyílt csapadékvíz-elvezető árkok zárttá 

tételével újabb parkolásra alkalmas felületeket alakítottunk ki. közlekedésszervezési, 

forgalomtechnikai kérdésekkel is foglalkozni kell. (4. sz. melléklet). 

a. A Városi Gondozási Központ előtt kialakított új parkolásra alkalmas területek 

előtt részben megállási tilalom volt érvényben, ezt ideiglenes közútkezelői 

intézkedéssel vissza kellett vonni, javasoljuk a visszavonás véglegesítését.  

b. Az intézmény előtti részen ki kell jelölni azokat a várakozó helyeket, amelyeket 

csak az intézményben dolgozók vehetik igénybe (a volt gondozóház épülete 

előtt jelenleg is ilyen parkolók vannak). Az intézménnyel egyeztetve 

javasoljuk további dolgozói várakozó helyek kijelölését is. 

c. A fizetőparkolókról szóló helyi rendeletünk alapján az egész Arany J. utca 

beletartozik a fizető-parkolási övezetbe. A kialakított új parkolásra alkalmas 

területekhez – a dolgozói várakozóhelyek kivételével - a fizetőparkolókra 

vonatkozó jelzőtáblákat ki kell helyezni a helyi rendelettel összhangban.  

d. A Városi Gondozási Központ előtt lévő gyalogos-átkelőhelynél a 

szabálytalan várakozások miatt sokszor balesetveszélyes helyzetek alakultak ki. 

Az átkelő biztonságosabbá, láthatóbbá tétele érdekében ideiglenesen 

lekorlátoztuk az érintett területrészeket, fizikai akadályok kihelyezésére került 



 

sor. A későbbiekben városképi szempontból esztétikusabb lekorlátozásokat 

kell kialakítani (pl.: sövény telepítés, virágláda elhelyezés). 

5. A Szentgotthárd 33., illetve 35. hrsz.-ú ingatlanon működő magánparkolóba (ÁFÉSZ-

udvar) nagyobb méretű áruszállító gépjárművek csak a Kossuth L. utca felőli kapualjon 

keresztül, forgalommal szemben tudnak behajtani, mivel a területre történő behajtásra 

szolgáló Széll Kálmán tér felöli kapualj már alacsonyabb. Az „ÁFÉSZ” parkoló és a 

várkerti önkormányzati parkolón keresztül pedig a nagyobb áruszállító gépjárművek 

elérhetik a Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolót (CORSO étteremnél lévő 

parkolóba), vagy a Közös Önkormányzati Hivatal,  járási hivatal, templom stb. épületét 

is. Jelenleg is  a Kossuth L. utca felől hajtanak be a nagyobb áruszállító járművek az ott 

működő élelmiszerüzlethez, illetve többször okozott már problémát, hogy a Széll 

Kálmán tér felől az önkormányzat előtt lévő díszkapun próbáltak behajtani és ezáltal 

megrongálták a kaput. Javasoljuk a Kossuth L. utcai kapualjnál és a várkerti, illetve 

a Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolók átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz kivéve áruszállítás kiegészítő táblák elhelyezését. (5. sz. melléklet). 

6. Lakossági kérelemre, született 194/2019. számú képviselő-testületi határozat 7. pontja 

alapján kezdeményeztük az állami közútkezelőnél Szentgotthárd, Széchenyi utca 27-43, 

illetve 32-38. számú ingatlanok környezetében, az útszakasz mindkét oldalán veszélyes 

útkanyarulatba megállási tilalom elrendelését. Az állami közút kezelője hozzájárult a 

megállási tilalom elrendeléséhez és ezzel a jelzőtáblák kihelyezéséhez. A Szentgotthárd, 

Széchenyi utca 38., illetve 41-43. számú ingatlanok (híd után Rábatótfalu irányába) 

lakói kérték, hogy az előttük lévő szakaszokon a megállási tilalom helyett várakozási 

tilalom legyen elrendelve. A korábbi kezdeményezés legfőbb indoka az volt, hogy az 

utca páratlan oldalán folyamatosan gépjárművek várakoznak és a Szentgotthárd, 

Széchenyi utca 29/A-C. társasház útjára a városközpont felől érkezve balra 

kanyarodáskor a parkoló járművektől nem lehet látni az egyesített gyalog és 

kerékpárúton közlekedőket, mellyel balesetveszélyes helyzeteket okoznak. A 

kérelmezők szerint a folyamatos balesetveszély nem az ő előttük lévő útszakaszokon 

jelentkezett és a várakozási tilalommal is megakadályozásra kerül a folyamatos 

parkolás, viszont az ingatlanuk előtti megállás (pl.: futár) nem lesz tiltott, ezért kérik a 

megállási tilalom helyett a várakozási tilalom elrendelését helyett várakozási tilalom. A 

fent leírtak alapján javasoljuk a Széchenyi utca 38., illettve 41-43. ingatlanok előtti 

szakaszokon - megállási tilalom, helyett várakozási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését a közútkezelő Magyar Közút NZrt. Vas megyei Igazgatósága 

felé. (6. sz. melléklet). 

7. A Szentgotthárd, Árpád úton az Akasztó domb felől érkező járművek nagy sebességgel 

érkeznek a lakott területen belüli szakaszra, jóval túllépve az 50 km/h megengedett 

sebességhatárt és ezáltal veszélyeztetik az úton közlekedők biztonságát. Lakossági 

jelzés alapján képviselői kérésre javasoljuk, hogy a Szentgotthárd, Árpád úton 

kezdeményezzük 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését a közútkezelő Magyar 

Közút NZrt. Vas megyei Igazgatósága felé.  

8. A Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út keleti végén lévő zsákutca jellegű útszakasz 

közkedvelt volt éjszakai parkolásokra, a kamionosok részére éjszakai pihenőhelynek. 

Ennek következtében az érintett útszakaszon elszórt hulladékkal erősen szennyezett 

volt. A helyi civilek által megtisztított területrész csak ideig-óráig maradt tiszta, nem 

lehetett normális rendet fenntartani. Ennek megakadályozása érdekében a zsákutca 

jellegű útszakaszt fizikailag lezártuk, lánckorlátot helyeztünk el, de ez sem hozta meg a 

kívánt eredményt a lánckorlátot folyamatosan megrongálták és továbbra is ott parkoltak. 

A probléma rendezése érdekében ideiglenes közútkezelői intézkedésként behajtani tilos 

táblát helyeztünk ki az érintett útszakaszra, hogy adott esetben lehessen szankcionálni.  



 

Javasoljuk az ideiglenes közútkezelői intézkedés – táblakihelyezés – véglegesítését. 

(7. sz. melléklet). 

9. Képviselői javaslat, hogy Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen az Alkotmány úton 

korlátozzuk az átmenő forgalmat, vagy sebességkorlátozást kerüljön elrendelésre, mivel 

többen a 8-as főúton lévő lámpás kereszteződést próbálják így kikerülni. Az átmenő 

forgalom korlátozása, illetve annak ellenőrzése nehezen lenne kivitelezhető, viszont 

esetlegesen a sebességkorlátozást amennyiben indokolt el lehet rendelni a városrészre 

például korlátozott sebességű övezet kijelölésével. Egy ilyen intézkedés viszont 

mindenkire vonatkozna, arra s vélhető többségre is, a városrészen lakókra is, akik 

szabályosan az 50 km/h-ás sebességhatárt betartva közlekednek/közlekedtek eddig is. 

Amennyiben a közlekedés biztonsága érdekében, valóban indokolt a nagyszámú 

sebességhatár túllépők miatt a sebességhatár korlátozása, akkor javasoljuk a 

városrészen 30 km/h-ás korlátozott sebességű övezet kijelölését. 

10. Ugyancsak képviselői javaslat, hogy Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen a Kodály 

Z. utca és a 8-as főút kereszteződésében kerüljön kiépítésre a közvilágítás, mivel a 

kereszteződés megvilágításának hiányában az esti órákban veszélyes helyzeteket okoz 

a 8-as főútról történő lekanyarodás. A 8-as számú főútvonal állami tulajdonban és a 

Magyar Közút NZrt. Vas Megyei Igazgatósága kezelésében van. Közvilágítás létesítése 

terv és engedélyköteles tevékenység, amelyhez az állami közútkezelő hozzájárulását, 

illetve a benne foglalt előírásokat be kell tartani. Véleményünk szerint először elvi 

döntés kellene hozni a közvilágítás létesítéséről, vagy a javaslat elutasításáról. A 

javaslat elvi elfogadása esetén és utána meg kell keresni az állami közútkezelőt és ki 

kell kérni az előzetes véleményüket. Ennek ismeretében vissza kell hozni a kérdést a 

képviselő-testület elé a végleges döntés meghozatala érdekében. 

11. A rábafüzes felé vezető kerékpárúton I. ütemben kiépítésre került a közvilágítás a Füzesi 

úti vasúti átjárótól a Felsőliget utcai kerékpárút csatlakozójáig. Több lakossági, illetve 

képviselői jelzés érkezett, hogy a közvilágítást a teljes szakaszon ki kellene építeni. Az 

I. ütemben 650,00 fm hosszon épült ki a napelemes közvilágítási rendszer, amelynek 

bekerülési költsége 2020-ban bruttó 6,00 mFt volt. Jelenleg még cca. 1500,00 méteren 

nincs kiépítve a közvilágítás, amelynek bekerülési költsége cca. 15,00 mFt lenne. 

Javasoljuk legalább ütemezetten a közvilágítás kiépítésének folytatását a 

kerékpárúton 

12. Szentgotthárd Pável Á. ltp.-hez bevezető út első szakaszán jelenleg a keleti oldalon 

megállási tilalom, a nyugati oldalon (Kebabos üzlet felől) várakozási tilalom, kivéve 

áruszállítás korlátozás van érvényben. Képviselői javaslat, hogy a várakozási tilalom 

helyett itt is legyen megállási tilalom, mert az ott várakozó autók miatt veszélyes 

helyzetek alakulnak ki. Egyrészt a Spar üzlet hátsó áru ki-, illetve berakodó felől érkező 

nagy szállító járművek kikanyarodásakor, másrészt a Pável Á. ltp-re érkező 

gépjárművek bekanyarodásakor is. Javasoljuk a Pável Á. ltp. bevezető út nyugati 

oldalára a várakozási tilalom helyett, 20 méteres hatállyal megállási tilalom 

elrendelését. (8. sz. melléklet)  

 

 

 

Többször általánosságban felvetődik lakossági, képviselői stb. jelzésekben is bizonyos 

útszakaszokon a sebességhatárok rendszeres túllépése. Az érintett útszakaszok szinte kivétel 

nélkül a nagy forgalmú városi fő közlekedési utak, amelyek állami tulajdonú és kezelésű utak 

városi átkelési szakaszai, ahol jelentősen túllépik a sebességhatárokat. (pl.: Árpád út, Széchenyi 

út-Tótfalusi út, Füzesi út, Kethelyi út stb.).  A múlt évi anyagban ezzel a témával is részletesen 

foglalkoztunk. Összefoglalva elmondható, hogy valamilyen ténylegesen pozitív eredményt is 



 

felmutató intézkedésnek (forgalomlassító sziget, fix traffipax stb.) jelentős költségvonzata van 

és csak az intézkedések helyszínén csökken a járművek sebessége, mivel mindenhol nem 

helyezhetünk ki ilyen berendezéseket. Véleményünk szerint több helyszínen a rendőrség által 

végzett rendszeres mobil sebességmérésekkel lehet valamilyen eredményeket elérni a 

gyorshajtások visszaszorítása érdekében. 

 

A tavalyi anyagban részletesen foglalkoztunk a gyalogos közlekedés helyzetével, amellyel 

kapcsolatban a képviselő-testület elfogadta, illetve aktualizálta Szentgotthárd Város 

Közlekedésfejlesztési koncepciójában az elkövetkező években (rövid-, közép- és hosszútávon) 

a gyalogos közlekedés fejlesztésével elérendő célokat (új járdák építése, meglévő járdák 

felújítása) az előterjesztés 9. számú mellékletéhez csatolt táblázata szerint. A Haris új gyalogos 

vasúti átjáró, illetve új gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig projekt a vasúttársaság (GYESEV 

Zrt) az érintett ipari üzemek és az önkormányzat együttműködésével, közös finanszírozásával 

tervezzük megvalósítani. Az érintett ipari üzemekkel felvettük a kapcsolatot, viszont írásos 

kötelezettségvállalásuk még nem érkezett meg ezzel kapcsolatban. Addig nem tudjuk 

megkezdeni, illetve megvalósítani ezt a beruházást, amíg a fejlesztéshez szükséges teljes forrás 

nem áll rendelkezésünkre. A Máriaújfalui járda I. ütem felújítása pedig része az önkormányzat 

által a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 kódszámú 

Szentgotthárd város csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére elnyert pályázatnak, amely 

keretében önkormányzati saját forrás hozzáadásával a jövő évben valósulhat meg ennek a 

járdaszakasznak a felújítása.  Sajnos a koncepcióban meghatározott további rövid távú célok 

megvalósítására, illetve a gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tételére az önkormányzat 

2021. évi költségvetésében nem volt forrás.  

 

 

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok 

bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 

költségei: 

 

Javaslatok: Bekerülési költség: 

1., Vakarcs K. utca és a csatlakozó 

Szentgotthárd 360., illetve 375. hrsz.-ú utak 

kereszteződésében az elsőbbségadás 

jelzőtáblával történő szabályozása 

80.000,- Ft 

2., Máriaújfalui út - Hegyalja utca 

kereszteződésében az elsőbbségadás 

jelzőtáblával történő szabályozása 

55.000,- Ft 

3., Rákóczi F. utca – József A. utca 

útkereszteződésének forgalomtechnikai tükör 

kihelyezése 

90.000,- Ft 

4., Arany J. utca közlekedésszervezési 

kérdések 

150.000,- Ft 

5., Kossuth L. utcai kapualjnál és a várkerti, 

illetve a Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon 

lévő parkolók átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz kivéve áruszállítás kiegészítő 

táblák elhelyezése 

70.000,- Ft 



 

6., Széchenyi utca 38., illetve 41-43. 

ingatlanok előtti szakaszokon - megállási 

tilalom, helyett várakozási tilalom elrendelése 

50.000,- Ft 

7., Árpád úton 30 km/h sebességkorlátozás 

elrendelése 

320.000,- Ft 

8., Alkotmány út keleti végén behajtási 

tilalom elrendelése 

68.000,- Ft 

9., Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen 30 

km/h-ás korlátozott sebességű övezet 

kijelölését 

300.000,- Ft 

10., 8-as számú főút - Kodály Z. utca 

kereszteződésében közvilágítás kiépítése 

elvi döntés 

11., Rábafüzesi kerékpárúton a közvilágítás 

kiépítés folytatása, teljes fennmaradó 1,50 

km-es szakaszon teljes egészében, vagy 

legalább ütemezetten, szakaszolva  

cca 15m.-Ft 

a teljes hiányzó szakaszra 

12., Pável Á. ltp-re bevezető útszakasz 

nyugati oldalán megállási tilalom elrendelése   

35.000,- Ft 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati 

tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.  

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd 360. hrsz.-ú, illetve 375. hrsz.-ú útszakaszok Vakarcs Kálmán utca felöli 

végébe „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezését. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd 360. hrsz.-ú, illetve 375 hrsz.-ú útszakaszok Vakarcs Kálmán utca felöli 

végébe „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hegyalja utcába a Máriaújfalui út felöli végébe „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 



 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hegyalja utcába a Máriaújfalui út felöli végébe „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezésével. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd, 

József Atilla utcába a Rákóczi Ferenc utcai kereszteződésbe forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd 

keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, József 

Attila utca – Rákóczi Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza: … 

 

Határidő: … 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Arany János utcában az alábbi közlekedésszervezési kérdésekkel: 

• Arany J. utca 1. szám előtt megállási tilalom visszavonásával; 

• Arany J. utca 1-3. előtt az intézmény igényeinek megfelelő darabszámú dolgozói 

parkoló kijelölésével; 

• Arany J. utca északkeleti végében, illetve az Arany J. utca 1-3. szám előtt – a 

dolgozó parkolók kivételével – fizetőparkoló jelzőtáblák kihelyezésével; 

• Arany J. utca 1. szám előtt lévő gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele 

érdekében parkolásra használt helyek lekerítésével. 

A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Arany 

János utcában közlekedésszervezési kérdésekkel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

... 

 

Határidő: … 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 



 

 

5. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 

Kossuth L. utca 35. hrsz.-ú ingatlan (ÁFÉSZ-udvar) kapualjnál és a várkerti, illetve a 

Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolók átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz kivéve áruszállítás kiegészítő táblák elhelyezésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd Kossuth L. utca 35. hrzs.-ú ingatlan kapualjnál és a várkerti, illetve a 

Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolók átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz kivéve áruszállítás kiegészítő táblák elhelyezésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7454. jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út Szentgotthárd, 

Széchenyi utca 38., illetve 41-43. ingatlanok előtti szakaszán a megállási tilalom, helyett 

várakozási tilalom elrendelését.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 7454. jelü 

Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő úton a Szentgotthárd, Széchenyi utca 38., 

illetve 41-43. ingatlanok előtti szakaszokon a megállási tilalom, helyett várakozási 

tilalom elrendelésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7458. jelű Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út Szentgotthárd, 

Árpád úti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Árpád úton 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését. 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd-

Rábafüzes, Alkotmány út keleti végében kivéve engedély kiegészítő táblával ellátott 

behajtási tilalom elrendelését. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út keleti végében kivéve engedély kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

9. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd-

Rábafüzes városrészen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen 30 km/h korlátozott sebességű övezet 

kijelölésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

10. 

 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért  a 8-as 

számú főút Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán utca kereszteződésében 

közvilágítás létesítésével. Az állami közútkezelő véleményének, feltételeinek és a 

beruházás várható bekerülési költségének ismeretében a végleges döntés meghozatala 

érdekében a képviselő-testület 2022. januári ülésére a kérdést újra elő kell terjeszteni. 

 

Határidő: 2022. januári testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 



 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 8-as számú 

főút és a Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán utca kereszteződésében közvilágítás 

létesítésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

11. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd-

Rábafüzesi kerékpárúton a napelemes közvilágítási rendszer kiépítésének folytatásával. 

A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2022. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Rábafüzesi kerékpárúton a napelemes közvilágítási rendszer kiépítésének folytatásával 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: … 

 

Határidő: …. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

12. 

 

c) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd, 

Pável Á. ltp-re bevezető út nyugati oldalán a várakozási tilalom helyett a Hunyadi úti 

kereszteződéstől 20 méterig megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

d) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Pável Á. ltp-re bevezető út nyugati oldalán a várakozási tilalom helyett 

a Hunyadi úti kereszteződéstől 20 méterig megállási tilalom elrendelésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

                  

 Huszár Gábor 

 polgármester 

Ellenjegyzem:  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 



 

1.számú mellék 

 



 

2.számú melléklet 

 
  



 

3.sz.melléklet 

 



 

4.sz.melleklet 

 



 

5.sz.melléklet 

 



 

6.sz.melléklet 

 



 

7.sz.melléklet 

 



 

8.sz.melléklet 

 
 

  



 

9.számú melléklet 

 

S.sz. 
Gyalogos közlekedés fejlesztési javaslat 

megnevezése 

Várható 

bekerülési 

költség 

Tervezett időtáv 

rövid/közép/hossz

ú 

1. 

Máriaújfalui városrész meglévő járdák 

felújítása I. ütemben (Máriaújfalui út 

Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig),  

65,- mFt  rövid 

2. 
Haris új gyalogos vasúti átjáró, illetve új 

gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig 
30,- mFt* rövid 

3.  

Szentgotthárd délnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása I-II. ütemben (Arany 

J. utca, Széchenyi utca, Rákóczi F. utca, 

József A. utca, Vörösmarty M. utca, Eötvös 

J. utca, Bethlen G. utca)  

45,- mFt rövid 

4. 

Szentgotthárd északnyugati rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Baross G. utca, 

Móricz Zs. utca, Jókai M utca, Ady E. utca, 

Gárdonyi G. utca, Mátyás király utca) 

35,- mFt 
rövid 

 

5. 

Máriaújfalui városrész meglévő járdák 

felújítása II-III. ütemben (Máriaújfalui út II. 

ütem, Kis utca, Parkerdő utca, Fenyvesalja 

utca, Fő utca) 

50,- mFt közép 

6. 

Zsidai városrészre vezető új járda kiépítése 

(Rózsa F. utca – Zsidai út (Tompa M. utca 

kereszteződésétől – Zsida-patak hídjáig) 

40 mFt közép 

7. 

Szentgotthárd délkeleti rész meglévő 

járdacsoport felújítása (Mária utca, Táncsics 

M. utca, Petőfi S. utca, Kisfaludy S. utca) 

25 mFt közép 

8. 

Máriaújfalui út új járda kiépítése hiányzó 

szakaszon (Magyarlak felé vezető 

szakaszon) 

15 mFt közép 

9.  
Felső utca új járda kiépítése hiányzó 

szakaszon  
6 mFt közép 

10. 
Árpád utca új járdaszakasz kiépítése 

hiányzó szakaszon 
5 mFt közép 

11.  
Május 1. út új járdaszakasz kiépítése 

hiányzó szakaszon 
15 mFt közép 

12. 
Kethelyi úton a meglévő járda felújítása 

(keleti vége) 
15 mFt közép 

13.  
Tótfalusi utca új járdák építése hiányzó 

szakaszokon I-II. ütemben 
70 mFt hosszú 

14. 
Zsidai városrészen új járdák kiépítése I-II. 

ütemben (Zsidai utca, Örökzöld utca) 
60 mFt hosszú 

15. 

Kethelyi mezőben új járdák kiépítése 

hiányzó szakaszokon I-II-III. ütemben 

(Vakarcs K. utca, Radnóti M. utca, Tóth 

120,- mFt hosszú 



 

Árpád utca, Zöld Mező utca, Felsőmező 

utca, III. Béla király utca, Duxler utca) 

16. 
Kis utca, Sallai I. utca új járdák kiépítése 

hiányzó szakaszokon 
30 mFt hosszú 

17. 
Rábafüzes városrészen meglévő járdák 

felújítása (Alkotmány út, Kodály Z. utca) 
30 mFt hosszú 

18. 
Jakabháza városrész meglévő járdák 

felújítása 
10 mFt hosszú 

19. Farkasfa városrész meglévő járdák felújítása 15 mFt hosszú 

20. Zsidahegyi városrészen új járdák építése 60 mFt hosszú 

 

*az Ipari Park II. területén működő üzemek anyagi hozzájárulásával csökkenthető összeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október 27. ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. az önkormányzat 

kötelező feladatává teszi a köztemetők kialakítását és fenntartását. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről szóló 20/2019. 

(IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. 

 

A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a közigazgatási 

területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és fenntartását: 

 

1.1.1. Szentgotthárd, Hunyadi úti temető 0181. hrsz. 15.830,00 m2 

  0180. hrsz. 4.832,00 m2 

   0201/4. hrsz. 9.783,00 m2 

1.1.2. Szentgotthárd, Rábafüzesi temető 2429. hrsz. 8.833,00 m2 

1.1.3. Szentgotthárd, Jakabházi temető 0498. hrsz. 1.287,00 m2 

1.1.4. Szentgotthárd, Rábatótfalui temető 3864. hrsz. 6.740,00 m2 

1.1.5. Szentgotthárd, Farkasfai temető 3223. hrsz. 2.960,00 m2 

1.1.6. Szentgotthárd, Zsidai temető 097/99. hrsz. 3.667,00 m2 

1.1.7. Szentgotthárd, Rábakethelyi temető 082. hrsz. 9.019,00 m2 

1.1.8. Szentgotthárd, Szent Erzsébet utca izraelita temető919. hrsz. 2.936 m2 

 

 Összesen  65.934,00 m2 

 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a Kegyeleti közszolgálati szerződés alapján 2013. január 1. 

napjától 15 éven keresztül látja el a szentgotthárdi temetők üzemeltetési, kegyeleti 

közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatási feladatait. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolójában (1. számú melléklet) részletezi az elmúlt évek 

temetési és halálozási adatait, a temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységüket, a beruházásokat és fejlesztéseket, az általa elvégzett temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet, valamint a temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását. 

 

A beszámoló elején a lezárt jakabházi temető kapcsán leírtakat pontosítva a Szentgotthárd-

Jakabháza városrészen lévő lezárt temető nem a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemeltetésében 

van, hanem helyi civil szervezet végzi a munkát. Az évente kétszeri kaszálása folyamatosan 

megtörténik. Az önkormányzatnak megállapodása van a Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel, amely szerint a lezárt temető kaszálását legalább évi két 

alkalommal elvégzik. Az idei évben áprilisban gyomirtóztak a temetőben (kiálló 

betonmaradványok (sírhelymaradványok) körül a motoros fűkaszák védelme érdekében), az 

idei első kaszálás 2021. július 08-án, a második kaszálás pedig 2021. október 08-án elvégezték.  

A temetkezés kapcsán vannak olyan állandó problémák, amelyeken segíteni nem nagyon lehet. 

Örökké probléma marad, hogy egy ilyen kis városban  mint Szentgotthárd hét temető van 

egymástól nagy távolságra így a feladat ellátása során ez többlet költségeket és többlet 



 

nehézséget jelent – ám ez biztosan így marad, mert városrészi temetőket nem szándékozunk 

megszüntetni – még ha ettől olcsóbb is lenne a temetőfenntartás. A másik problémát jelentő  

dolog a lakosságszám. Az való igaz, hogy a temetők nagy száma a kis  lakosságszámmal nincs 

arányban,  így a bevételt jelentő temetkezési szolgáltatás is kevesebb  mint amekkora lehetne 

jóval nagyobb lakosságszám esetén. Változtatni egyelőre ezen sem tudunk. Ez a két valós 

probléma azonban az egész temetkezési ágazatot nehéz helyzetben tartja – jogosak az ezzel 

kapcsolatos meglátások. 

 

Az ágazat bevételeit növelni kellene hiszen olyan problémák vannak a szolgáltatónál mint a 

minimálbér várható, egyes információk szerinti majdnem 20%-os emelése, ami szinte minden 

ebben az ágazatban dolgozót érint. Ezt a költségnövekedést lehetne ellensúlyozni bizonyos 

szolgáltatások díjainak emelésével. Ezekre a szolgáltató javaslatokat is tesz. (egy javaslat az 1. 

számú mellékletben olvasható ) 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.  

 

Az is igaz továbbá, hogy van olyan, a beszámoló 2. pontjában leírt jogszabályi előírás, miszerint 

a temetőüzemeltetésből származó veszteség a temetkezési szolgáltatás nyereségéből nem 

kompenzálható - tehát ezen a módon sem tud a társaság pénzt bevonni a rendszerbe. Majd a 

költségvetés összeállításakor, és a keretszerződések megkötésekor erre figyelni kell.  

 

A köztemető fejlesztési terv elfogadása óta az alábbi felújítások, fejlesztések valósultak meg 

(2020), illetve vannak folyamatban (2021): 

 

Év 
Fejlesztés 

  

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása (10 db) 
2020 Főbejárati kapu átépítése 

2021 
Magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön 

sírhelytábla kijelölése 
2021 Észak-Déli fősétány mellé 29 db gömbkőris ültetése 
2021 Ravatalozó mellé 2 db előnevelt lombos fa ültetése 

Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések 

2020 Raktárhelyiség kialakítása 
2020 Bejárat előtti fák metszése 
2020 Halotthűtő cseréje 
2021 Hunyadi út felőli két bejárati kapu felújítása 
2021 Tető beázásának és mohásodásának megszüntetése 
2021 Keleti oldali kerítés javítása 
2021 C és D parcella közötti sétány felújítás 
2021 Kerékpártároló kialakítása 

Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Kerítés felújítása 
2021 Kút felújítása 
2021 Temetőkapu zárhatóvá tétele 

Jakabházi temetőt érintő fejlesztések 

2021 Ravatalozó épületén ereszcsatorna kiépítése 



 

2021 Térkőburkolat javítása a ravatalozó előterében 

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések 

2020 Új ravatalozó épületén javítási munkák 
2021 Konténer helyének térkövezése, körbeültetése tujákkal  
2021 Ravatalozó hátsó bejáratához térköves járda készítése 
2021 Ravatalozó mellé gömbkőris beszerzési és elültetési munkái 

Zsidai temetőt érintő fejlesztések 

2020 Bejáti kapu felújítása, zárhatóvá tétele 
2021 Elöregedett, kiszáradt fák kivágása (5 db) 
2021 Kerítés felújítása 

Farkasfai temetőt érintő fejlesztések 

2020 Temető hátsó kapujához zúzottköves út kialakítása 

2021 Zúzottköves parkoló kialakítása 

Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Parkolótábla kihelyezése 
2020 Nyugati oldali kapu és kerítés javítása 
2020 Déli oldalon található épület maradványainak elbontása 
2021 Északi oldali kerítés javítása 
2021 Parkoló kialakítás 

Minden temetőt érintő fejlesztések 

2021 Padok felújítása a temetőkbe 

 

A Járási hivatal is folyamatosan ellenőrzi a temetők fenntartását és üzemeltetését, amely során 

a Hivatal hiányosságokat is megállapíthat. 

 

Összességében a SZET Szentgotthárdi Kft-től kapott beszámoló jónak, előre mutatónak 

mondható ami a felmerült problémákkal megpróbál szembenézni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nek a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja/ 

a következőkkel fogadja el: ……. 

azzal, hogy a temetőben fizetendő díjak emelésére vonatkozó javaslatokra a veszélyhelyzet 

megszüntetését követően vissza kell térni.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2021. október 18. 

                
      Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

 

1.sz.melléklet 

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 
2020. január 1-től 2020. december 31-ig 

terjedő időszakra 

 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. (továbbiakban: SZET) 

beszámolója a szentgotthárdi temetőkben 2020. évben végzett temetőüzemeltetési, kegyeleti 

közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a megvalósult és 

tervezett fejlesztésekről, valamint halálozási adatokról. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Társaságunk Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven 

keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési 

szolgáltatás tevékenységet is. 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján az 

üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni. 

 A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2020. évi bevételekről, felmerült 

költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb 

tevékenységektől, valamint a temetők állapotát meghatározó felújítási, rekonstrukciós 

feladatokról. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási és temetési 

adatokról. 

Jelen beszámoló nem tér ki egy Szentgotthárdon található temetőre, mert azt nem a SZET 

üzemelteti. Ez a jakabházi régi temető, melyre jellemző az elhanyagoltság, még az évenkénti 3 

kaszálás sem valósul meg. Egy pályázatnak köszönhetően a zsidótemető kerítése és kapuja a 

SZET kivitelezésében megújult, a régi elemek cserélésre kerültek. Az Önkormányzat a 

pályázatban vállalta 10 évig a temető fenntartását, melyet a SZET Szentgotthárdi Kft lát el a 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása szerint. 

 

 

 

 

1. Temetési és halálozási adatok: 

 

Temetési 

statisztika 
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Koporsós (saját) 3 5 2 1 2 4 2 1 2 2 6 4  34  

Koporsós (vállalk.)   1            1 



 

                

Hamvasztás (saját) 3 5 6 3 2 3 4 3 12 9 5 4  59  

Hamvasztás (vállalk.) 1 3 1 2   3 3  2 1    16 

                

Köztemetés(kopors

ós) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

2 5 3 2 1  1 2 3 4  1  24  

Hamvak postázása 1 3  1  3   1 1  1  11  

Hamvak átadása    3 2 2 1  1 1    10  

Kórház beszáll., 

átadás 

2             2  

Összesen: 12 21 13 12 7 12 11 9 19 19 12 10  14

0 

17 

 

 

Összes temetés: 134 

Átadott hamvak: 21 

Kórházi átadás: 2 

Elhunytak száma: 157 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 
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Hunyadi út 8 12 3 5 2 4 5 6 13 10 6 5  79 

Rábatótfalu   1 1  1      1  4 

Zsida  1 1 2   1   2 2   9 

Rábakethely  1 3   1 1  1 3 1   11 

Farkasfa  2 1    1 1      5 

Rábafüzes   2  1   1 2  1   7 

Jakabháza              0 

Vidék 1 2 2  2 1 2 1 1 2 2 3  19 

Összesen: 9 18 13 8 5 7 10 9 17 17 12 9  134 

 

 

Temetési 

statisztika 

2016. év 
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Koporsós (saját) 6 3 1 4 1 2 1 6 2 1 1 2  30  

Koporsós (vállalk.) 1  1      2 1 1    6 



 

                

Hamvasztás (saját) 5 5 10 7 3 5 4 3 6 4 8 3  63  

Hamvasztás (vállalk.) 1 2 3 1  1  2 3 1  1   15 

                

Köztemetés(kopors

ós) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

1  1 3 1  1 1  3  2  13  

Hamvak postázása  1  2  1        4  

Hamvak átadása  2    2 1 3 2     10  

Kórház beszáll., 

átadás 

 1  2          3  

Összesen: 14 14 16 19 5 11 7 15 15 10 10 8  12

3 

21 

 

 

 

Összes temetés: 127 

Átadott hamvak: 14 

Kórházi átadás: 3 

Elhunytak száma: 144 

 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 
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Hunyadi út 6 4 13 10 3 4 4 3 4 6 4 4  65 

Rábatótfalu 3 1 1   1   1  1   8 

Zsida  1    1  1  1 1 1  6 

Rábakethely 3 1 1 2  1 2 2 3  1 2  18 

Farkasfa 1       1  1 1   4 

Rábafüzes  1  1 1   3 2 2 1 1  12 

Jakabháza               

Vidék 1 2 1 2 1 1  2 3  1   14 

Összesen: 14 10 16 15 5 8 6 12 13 10 10 8  127 

 

Temetési 

statisztika 
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Koporsós (saját) 4 8 3 5 4 1 2 1 3 2 1 4  38  



 

Koporsós (vállalk.) 1    1 3         5 

                

Hamvasztás (saját) 6 2 6 7 4 6 4 4 7 6 6 3  61  

Hamvasztás (vállalk.) 2 3 2  2  2  5 1  1   18 

Exhumálás       1         

Köztemetés(kopors

ós) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

2 1 6  2  2 1 2  1   17  

Hamvak postázása  1 2 1 1 2  1 1  1   10  

Hamvak átadása 1 2     1     1  5  

Kórház beszáll., 

átadás 

 1    2    1  1  5  

Összesen: 16 18 19 13 14 14 12 7 18 10 9 10  13

7 

23 

 

 

Összes temetés: 139 

Átadott hamvak: 15 

Kórházi átadás: 5 

Exhumálás: 1 

Elhunytak száma: 160 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2017. év J
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Hunyadi út 9 5 11 5 8 5 5 5 8 2 6 3  72 

Rábatótfalu 1 3 1  1 1   2 2  3  14 

Zsida  2 1 1 2     1 2    9 

Rábakethely 1 1  2   1  3 1 1   10 

Farkasfa 2   1 1  1  1   1  7 

Rábafüzes  1 1   1 2       5 

Jakabháza              0 

Vidék 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1  23 

Összesen: 15 14 17 12 14 10 10 6 17 9 8 8  140 

 
 

Temetési 

statisztika 
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Koporsós (saját) 3 5 3 3 2 1 1 2 2   2  24  

Koporsós (vállalk.)   1  1  2        4 

                

Hamvasztás (saját) 5 1 8 7 2 4 3 7  6 4 9 4  60  

Hamvasztás (vállalk.) 2  1 2   1 1 1  2    10 

Elhunyt átadása 

kop. 

           1  1  

Köztemetés(kopors

ós) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

  2  2 1 2 1    2  10  

Hamvak postázása 1 1 1 1 2  1 2 2     11  

Hamvak átadása 1 2 1 1   1 1 5 1  1  14  

Kórház beszáll., 

átadás 

1 1            2  

Összesen: 13 10 17 14 9 6 11 14 16 5 11 10  12

2 

14 

 

 

Összes temetés: 109 

Átadott hamvak: 25 

Kórházi átadás: 2 

Exhumálás: 1 

Elhunytak száma: 137 

 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2018. év J
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Hunyadi út 6 4 7 4 6 4 5 8 3 3 7 6  63 

Rábatótfalu   1 1    1    1  4 

Zsida 1 1 1    1 1  1 1    7 

Rábakethely 3  4   1 1  1     10 

Farkasfa  1 1 1 1      1   5 

Rábafüzes    2   1  1  1   5 

Jakabháza              0 

Vidék   1 4  1 1 1 3  2 1  14 

Összesen: 10 6 15 12 7 6 9 11 9 4 11 8  108 

 

Temetési 

statisztika 

2019. év 
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Koporsós (saját) 1 7 2 4 1 6 3 3 3 0 4   34  

Koporsós (vállalk.) 1 2             3 

                

Hamvasztás (saját) 10 9 12 10 4 5 9 7 5 8 4   83  

Hamvasztás (vállalk.) 3  1 2   2  3  2    13 

Elhunyt átadása 

kop. 

           1  1  

Köztemetés(kopors

ós) 

               

Köztemetés 

(hamvas) 

1 1 3 1 1  2 1  1 1   12  

Hamvak postázása  2 1 1  1  1 1 1 1   9  

Hamvak átadása  1 2     1      4  

Kórház beszáll., 

átadás 

               

Összesen: 16 20 21 18 6 12 16 13 14 10 12   14

2 

16 

 

 
Összes temetés: 145 

Átadott hamvak: 13 

Kórházi átadás: 0 

Exhumálás: 0 

Elhunytak száma: 158 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2019. év J
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Hunyadi út 12 8 14 9 4 4 10 7 11 4 7   90 

Rábatótfalu  1   1  1  1 1 1   6 

Zsida    1  1        2 

Rábakethely  3 2 2  1 2   1 3   14 

Farkasfa    3    1 2     6 

Rábafüzes  1      2  1    4 

Jakabháza 1      1       2 

Vidék 3 4 2 2 1 5 2 1  2    22 

Összesen: 16 17 18 17 6 11 16 11 14 9 11   146 

Temetési 

statisztika 

2020. év 
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Koporsós (saját) 4 2 3 1 1 1 1 6 6 2 7 8  42  

Koporsós 

(vállalk.) 

       1  1 1    3 

                

Hamvasztás (saját) 8 6 7 8 3 5 8 3 11 7 14 6  86  

Hamvasztás 

(vállalk.) 

   1 1  2 2 1      7 

Elhunyt átadása 

kop. 

               

Köztemetés(kopor

sós) 

             0  

Köztemetés 

(hamvas) 

3 1 2 3 1  2  1  1   14  

Hamvak postázása 1       1      2  

Hamvak átadása 2 2  1  1  1  1 2 1  11  

Kórház beszáll., 

átadás 

             0  

Összesen: 18 11 12 14 6 7 13 14 19 11 25 15  155 10 

 

 
Összes temetés: 152 

Átadott hamvak: 13 

Kórházi átadás: 0 

Exhumálás: 0 

Elhunytak száma: 165 

 

Temetőkre  

lebontott 

temetési 

statisztika 

2020. év J
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Hunyadi út 10 4 8 9 4 2 7 5 8 2 10 2  71 

Rábatótfalu 1 1  1 1 3 1    1   9 

Zsida  1    1     1  4   7 

Rábakethely 4 1  1 1   2 2   2  13 

Farkasfa   1        1   2 

Rábafüzes   1      1 1    3 

Jakabháza        1        1 

Vidék 1 1 1 2  1 5 4 7 7 7 10  46 

Összesen: 16 8 11 13 6 7 13 12 19 10 23 14  152 

 

2. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység: 

Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező 

temetőfenntartási feladatait: 

- meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 



 

- a helyi rendelet alapján elvégzi a temetkezési tevékenységet; 

- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, és 

erről a temetőlátogatókat tájékoztatja; 

- biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (pl.: 

ravatalozók) és ezek technikai berendezései (pl.: tárolók és hűtők), valamint a temető 

egyéb közcélú létesítményei (infrastrukturális), továbbá közcélú zöldfelületei 

karbantartását, és működteti azokat: 

o füves területek kaszálása szükség szerint, de évente legalább 5 alkalommal, 

o murvás felületű utak karbantartása, 

o kerítés rendszeres karbantartása, 

o fák és bokrok nyesése, indokolt esetben kivágása, 

o halottak napjára a köztemetők általános rendbetétele, 

o koszorúzások alkalmával az érintett környék rendbetétele, 

o temető területén vízvételi helyek üzemképes állapotban tartása, 

o ravatalozók és technikai berendezései karbantartása, javítása, előírt módon és 

gyakorisággal történő fertőtlenítése, helyiségek festése és mázolása, 

o csoportos sírhelyek gondozása; 

- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

- jogszabályokban előírt kötelező temetői nyilvántartások vezetése és megőrzése; 

- kijelöli a temetési helyeket; 

- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-

mentesítését és a hóeltakarítást; 

- összegyűjti és elszállítja a hulladékot, amellyel kapcsolatos valamennyi költség a 

szolgáltatót terheli; 

- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos szolgáltatói 

tevékenységeket; 

- Megrendelő részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba történő betekintést lehetővé 

teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitásra igény szerint javaslatot készít; 

- temetkezési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében ügyeletet biztosít; 

- ellenjegyzi az engedélyköteles síremlékek építési engedélyeit. 

65.934 m2-nyi temetőterületet kellett üzemeltetnünk, illetve fenntartanunk nettó 9.000.000 

forintból. Ez jelentős előrelépés az előző évekhez képest, de a fenntartásra fordítható 136,5 

forintos nettó négyzetméterár se sok mindenre elegendő. Ebből az összegből talán a füvet lehet 

lenyírni az előírt 5 alkalommal. Ezzel szemben 2020-ban 9 alkalommal történt fűnyírás. 

Hasonló nagyságú városok nagyságrenddel többet költenek a temetőik üzemeltetésére és 

fenntartására. Szentgotthárdon is beszédes adat, hogy amíg a 120.000 m2 parkfenntartásért a 

SZET kapott az Önkormányzattól 19,2 millió forintot, addig a temetők üzemeltetéséért 

mindössze 9 millió forintot. Ez az összeg éppen csak a fűnyírásra és sövénynyírásra lenne 

elegendő, de jutnia kell az egyik legnagyobb üzemeltetési költségre a hulladékelszállításra. 

Sajnos a 2020-as évben a szolgáltató több, mint 20 %-kal megemelte a temetőkben keletkezett 

hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját 2020. január 1-től, mely nagy terhet ró 

ránk. Megpróbáljuk az elszállítandó hulladék mennyiségét csökkenteni és így talán elegendő 

lesz 2,5 millió forint a kiadásra. Sajnos ehhez még hozzájön a városrészi temetőkből beszállított 

hulladék logisztikai költsége, mely nagyságrendileg 1 millió Forint. Nyilván vannak az egyéb 

kegyeleti szolgáltatásokból bevételek és ezeknek a nyeresége, valamint a temetések számának 



 

növekedése miatt talán kisebb mértékű lesz a veszteség. 

A bruttó 11.430.000 Forint 2 ember foglalkoztatását teszi lehetővé, de akkor még nem jut egyéb 

anyagköltségre (üzemanyag, damil, festék, tisztító- és fertőtlenítő szerek stb.), és két ember 

nem tudná ellátni közel sem az előírt feladatokat. 

Célunk a bevételek további növelése, mert költséget csökkenteni nem nagyon lehet. Szükséges 

az év eleji áremelésen felül a rendeletben meghatározott fix díjak emelése is, így talán még 

többen hozzá tudnak járulni a temetők megfelelő szintű fenntartásához. Költségcsökkentést már 

a dolgozók számának további csökkentésével nem tudunk elérni, hiszen a minimálisan 

szükséges létszámmal kell megoldanunk az esetlegesen felmerülő feladatokat. Az alacsony 

létszám miatt nehézséget okoz az ügyeleti idő beosztása és ellátása is. Bizonyos esetekben 

szükség van már a biztonságos feladatellátáshoz dolgozók áthelyezésére a Parkfenntartási 

ágazatból. A létszámhiány elsősorban a koporsós temetéseknél okoz problémát. Ezen fajta 

búcsúzási mód sajnos egyre ritkább, napjainkban már csak a temetések 25 %-a hagyományos, 

és már csak a falusias településeken jellemző. A kegyeleti szolgáltatás ellátásához, 

mindenképpen szükség van 1 fő irodai ügyintézőre, 2 főre a 24 órás ügyelet ellátásához, és a 

koporsós temetésnél is kell a 4-5 fős létszám. Ahhoz, hogy temetkezéssel és 

temetőüzemeltetéssel foglalkozhassunk szükséges 1 fő, akinek megvan a temetkezéshez 

szükséges végzettsége, és 1 fő kertész végzettségű dolgozóra, valamint az ügyvezetőnek is meg 

kell, hogy legyen 2019. július 1-től a temetkezési szolgáltatás szakképesítése. Ezen 

végzettségek hiányában a Járási hivatal visszavonja a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges 

engedélyeket. 

2020-ban a temetkezési ágazatban összesen 7 fő dolgozott, ebből 6 főállásban és 1 megbízási 

szerződéssel. Dolgozóink egy részével megszűnt a munkakapcsolat és helyettük nehéz új 

megbízható dolgozókat felvenni. A temetkezési ágazat nem vonzó munkahely, elég nagy a 

fizikai és a pszichés megterhelés is; a fizetés pedig amit nyújtani tudunk, minimálbér közeli.  

2020-ban a SZET temetkezési ágazata már lényegesen kevesebb órát töltött üzemeltetéssel, 

mint kegyeleti tevékenységgel az egyre növekvő számú temetések miatt. Ebből is látszik, hogy 

törekedtünk a két óraszám megfordítására, ami sikerült is, mert a SZET 2900 forintos rezsi 

óradíjával 14.674.319 forintba került az üzemeltetés. Ez a veszteség a temetkezési szolgáltatás 

nyereségéből a törvény szerint nem kompenzálható. 

 

Beruházások, fejlesztések: 
 

A SZET 7 éve 2013. január 1-től végzi a szentgotthárdi temetők üzemeltetését. Az azóta eltelt 

időszakban néhány fejlesztést sikerült megvalósítani az Önkormányzat segítségével. 

A rábatótfalui temetőben lévő ravatalozó építése volt az elmúlt évek nagyobb beruházása. 

2018-ban kihelyezésre került minden temetőhöz egy információk közlésére alkalmas zárható 

tájékoztató felület, továbbá beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes hulladékgyűjtő 

edények a temetők rendezettebbé tétele miatt. Ez több mint 1 millió Forintos költséget jelentett. 

Felmértük a Szentgotthárdon lévő temetők állapotát, és az alábbi karbantartási, fenntartási, 

felújítási és fejlesztési javaslatokat tettük, melyet a képviselő testület elfogadott. A munkákhoz 

az önkormányzat 2020-ban bruttó 10 millió Forintot biztosított. 

 

A köztemető fejlesztési terv elfogadása óta az alábbi felújítások, fejlesztések valósultak meg 

(2020), illetve vannak folyamatban (2021): 

 

Év 
Fejlesztés 

  

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása (10 db) 



 

2020 Főbejárati kapu átépítése 

2021 
Magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön 

sírhelytábla kijelölése 
2021 Észak-Déli fősétány mellé 29 db gömbkőris ültetése 
2021 Ravatalozó mellé 2 db előnevelt lombos fa ültetése 

Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések 

2020 Raktárhelyiség kialakítása 
2020 Bejárat előtti fák metszése 
2020 Halotthűtő cseréje 
2021 Hunyadi út felőli két bejárati kapu felújítása 
2021 Tető beázásának és mohásodásának megszüntetése 
2021 Keleti oldali kerítés javítása 
2021 C és D parcella közötti sétány felújítás 
2021 Kerékpártároló kialakítása 

Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Kerítés felújítása 
2021 Kút felújítása 
2021 Temetőkapu zárhatóvá tétele 

Jakabházi temetőt érintő fejlesztések 

2021 Ravatalozó épületén ereszcsatorna kiépítése 
2021 Térkőburkolat javítása a ravatalozó előterében 

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések 

2020 Új ravatalozó épületén javítási munkák 
2021 Konténer helyének térkövezése, körbeültetése tujákkal  
2021 Ravatalozó hátsó bejáratához térköves járda készítése 
2021 Ravatalozó mellé gömbkőris beszerzési és elültetési munkái 

Zsidai temetőt érintő fejlesztések 

2020 Bejáti kapu felújítása, zárhatóvá tétele 
2021 Elöregedett, kiszáradt fák kivágása (5 db) 
2021 Kerítés felújítása 

Farkasfai temetőt érintő fejlesztések 

2020 Temető hátsó kapujához zúzottköves út kialakítása 

2021 Zúzottköves parkoló kialakítása 

Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések 

2020 Parkolótábla kihelyezése 
2020 Nyugati oldali kapu és kerítés javítása 
2020 Déli oldalon található épület maradványainak elbontása 
2021 Északi oldali kerítés javítása 
2021 Parkoló kialakítás 

Minden temetőt érintő fejlesztések 

2021 Padok felújítása a temetőkbe 

 

3. Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

 

Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési szolgáltatási, 

kegyeleti közszolgáltatási feladatait az elmúlt évben is jó színvonalon biztosította. Mindig 

törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre. 



 

 A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges tárgyi 

eszközöket, (gépjárművek, hangosító berendezések, koporsóleeresztő szerkezet). Nagy 

hangsúlyt fektettünk a teljeskörű szolgáltatás biztosítására, valamint a munkavállalóink 

megjelenésére, és a munkavédelmi előírások betartására, betartatására. Dolgozóinknak 

egységes ruhát biztosítunk. 

 A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál 

törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál ügyeltünk, 

hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a bemutatótermünkben. 

 A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen elégítettük 

ki. 

 A 2020-as évben 152 temetést végeztünk Szentgotthárdon és környékén, mely 6-tal több az 

előző évinél. Ez most a bevétel növekedését eredményezte, de ez egy olyan tényező, melyre 

nincs befolyásunk. Hagyományos temetés 42, közköltséges temetés 14, hamvasztásos temetés 

86 volt. 

 A SZET 2020. évben a szentgotthárdi temetőkön kívül 20 km-es körzetben végzett 

rendszeresen temetkezési szolgáltatást. 

 2013 január óta először 2017 év végén kezdeményeztük a temetkezési szolgáltatási díjak 

módosítását, az azóta megnövekedett költségeink miatt (bér- és járulékköltség, valamit 

rezsiköltségek) a szolgáltatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez mindenképp 

szükséges volt díjak felülvizsgálata és sajnos szükséges a folyamatos megemelése az emelkedő 

költségek miatt. 

 

4. A temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulása: 

 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

Temetkezési Ágazat 

Tényadatok 

2020.01.01-2020.12.31. 

 Temető 

kegyeleti 

szolgáltatás 

Temető 

üzemeltetés 

Anyagköltség (üzemanyag, víz, villany stb.) 1.107.255 1.408.224 

Igénybe vett szolgáltatás (hulladék, telefon, posta stb.) 110.977 2.392.563 

Egyéb szolgáltatások (hatósági-, igazgatási és illeték díj)  4.618 

Személyi jellegű ráfordítás (bér + járulék, egyéb 

kifizetés) 

15.680.557 6.783.940 

Értékcsökkenési leírás  322.946 

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása 8.905.043  

Felosztott költség 9.545.124 3.762.028 

Költségek 35.348.956 14.674.319 

Árbevétel és egyéb bevételek 38.147.642 14.233.328 

EREDMÉNY 2.798.686 -440.991 

 

A táblázatokból kitűnik, hogy az üzemeltetési költségek meghaladják a szentgotthárdi 

temetőfenntartásból, üzemeltetésből képződött árbevételeket. A szentgotthárdi temetők 

működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből származó 



 

árbevételt meghaladó többletköltséget, az üzemeltetés veszteségét a saját kegyeleti 

szolgáltatásának nyereségéből fedezte. 

Véleményünk szerint szükséges lenne a minimálbér emelkedésével megegyező, rendeletben 

szereplő díjtételek differenciált emelésére, hogy az ágazat biztonsággal tudjon működni. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A SZET Szentgotthárdi Kft. ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak 

érdekében, hogy Szentgotthárd temetőit hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, 

hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel 

elégítsük ki. 

Köszönöm szépen, hogy elolvasták javaslatainkat és terveinket, természetesen tudjuk, hogy 

ezen kívül is még számos ötlet megfogalmazódik, de bízunk benne, hogy nagy része olyan 

igény, aminek megvalósítását a temetőlátogatók is elvárják tőlünk, hogy a szentgotthárdi 

temetők fejlődésnek indulhassanak. 

Kérjük Önöket beszámolónk elfogadására, valamint arra, hogy továbbra is támogassák a 

temetők fejlődését.  

Szentgotthárd, 2021. október 14.      

 Gál József  

 ügyvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogkörét 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 92/A. § és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján 

a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról és évente egy alkalommal értékeli a 

szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és a környező 15 településen szociális alapszolgáltatásokat – köztük kötelező 

és nem kötelező ellátásokat - vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- idősek nappali ellátása, 

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (speciális szolg: pszichológus, jogász, mediátor, 

utcai szociális munka, kapcsolattartás, kórházi szoc. munka, készenléti szolgálat) 

- továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei 

nevelés, gondozást. 

 

Szentgotthárdon személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban a 

szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást (személyi segítés, 

szállítás) biztosítják a rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB 

Tótágas Bölcsődéje biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ intézménye látja el.  

 

Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-

án kelt Egyezmény kihirdetéséről. 

- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 



 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények 

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

- 6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 

határozza meg. 

 

A tavalyi és idei év eleje ezen a területen is jelentős kihívások elé állította az 

intézményeinket: a járványhelyzet kapcsán az egyes szolgáltatások működtetése a 

központi előírásoknak, módszertani útmutatóknak megfelelően és a mindenkori 

helyzethez igazodva történt. A szociális szakembereink a nehezebb időszakokban is 

példaértékű munkát végeztek. 

 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 
 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye egyrészt kötelező, másrészt önként 

vállalt szociális szolgáltatásokat biztosít. A személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. 

törvény 57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó 

feladatként csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, 

illetve a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási 

területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), 

önként vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot 

és közösségi pszichiátriai alapszolgáltatást nyújt. 

 

A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami 

támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó Társulás között létrejött 

megállapodás alapján 2021. december 31-ig szól. Az intézmény egyes szakfeladatainak 

teljesítése 2021. augusztus hónapig kb. 63 %-os. 

 

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett 

indokoknál fogva – információink szerint ezek a szolgáltatások jövőre is hasonló 

feltételrendszerrel működtethetők, mint 2021-ben. 

 

Engedélyezett álláshelyek száma 2021. október 01-én: 39 fő. A 39 főből 38 fő főfoglalkozású, 

2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  



 

Intézményi alkalmazottak létszáma 2021. október 01-én 41 fő. Ebből 37 fő főfoglalkozású, 2 

fő 4 órában, 1 fő 8 órában megbízási (gépjárművezető) és 1 fő (pszichológus) vállalkozási 

szerződéssel foglalkoztatott. Jelenleg üres álláshely nincs az intézményben. 

A tárgyévben 2 fő megszerezte a szakgondozói végzettséget, így a szakalkalmazottak 

valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, 

az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, valamint érvényes működési 

nyilvántartási számmal. 

 

• A szolgáltatások közül az étkezést 2020. decemberi statisztika alapján 179 fő vette 

igénybe, 139 fő kiszállítással, 40 fő az idősek klubjában helyben étkezett. 2021. 

szeptemberi adatok alapján a létszám pár fővel csökkent, összesen 174 fő veszi igénybe 

az étkezést, 134 fő kiszállítással, 40 fő helyben étkező. 

• Az idősek klubjában lehetőség van az ellátottak részére napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, étkezésre, 

készségfejlesztésre stb. – a klubot 2020. decemberében 49 fő vette igénybe. A 2021 

szeptemberi ellátotti létszám 40 főre csökkent.   

• A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható, 

2020. decemberi adatok szerint 64 fő vette igénybe a szolgáltatást – 28 fő a kistérségből, 

36 fő Szentgotthárdról. 2021-es első féléves statisztika alapján elmondható, hogy az 

ellátotti létszám jelentősen növekedett, összesen 75 fő veszi igénybe a szolgáltatást, ebből 

42 fő szentgotthárdi, 33 fő kistérségi. 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, valamint a segélyhívó készülék használatára képes 

időskorú személyek veszik igénybe. A működési engedély alapján 60 db készüléket 

helyezhetünk ki. MOTIVAGE projekt keretében a nyár folyamán vásároltunk új, 

korszerűbb és több információt adó VIVAGO DOMI típusú készülékeket. A 2020. 

decemberi adatok alapján 34 fő szentgotthárdi és 17 fő kistérségi, összesen 51 fő 

vette igénybe a szolgáltatást.  A készülékek cseréjének is köszönhetően folyamatosan 

nő az ellátottak létszáma. 

• A támogató szolgáltatást a mindenkori jogszabályban rögzített célcsoport a szociálisan 

rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre (látási-, hallási-, értelmi-, 

mozgásszervi-, pervazív-, halmozottan-, egyéb fogyatékosság). A teljesített 

feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a személyi 

segítés aránya 2015-től fokozatosan a szállítás felé tolódott. A szolgáltatásinkat leginkább 

a fogyatékkal élő gyermekek és az idős generáció veszi igénybe. Az igénybevevők között 

az elmúlt években megjelentek a 18-59 év közöttiek is. Ebben a kategóriában az ellátottak 

elsősorban személyi segítést, azon belül is lakókörnyezeten kívüli mobilizációt, 

gondozási-ápolási feladatok elvégzésében igényeltek segítséget, mivel a szülőknek már 

nehézséget jelent beteg gyermekük ellátása. 2020. december 31-ei adatok alapján 

összesen 48-an vették igénybe a szolgáltatást, ebből 36 fő Szentgotthárdról, a kistérségből 

pedig 12 fő.  

2021 szeptemberében az intézmény a támogató szolgálat feladatellátáshoz egy új autót 

szerzett be, amelynek megvásárlásához a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás biztosított fedezetet. Az új Opel Combo Life típusú személygépkocsi 7 

személyes, prémium kényelmi és biztonsági funkciókkal gazdagított. Elsődlegesen a 



 

térségben élő gyermekek speciális közoktatási intézménybe, iskolába történő napi 

szállítását segíti majd, de szabad kapacitás idején az idősek egészségügyi intézménybe 

történő eljutását és az intézmény egyéb szállítással kapcsolatos feladatainak ellátását is 

segíteni fogja az új gépjármű.  

• A közösségi pszichiátriai ellátást az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, 

hosszas pszichiátriai problémával küzdő emberek veszik igénybe. Kötelezően 

teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 fő. 2020. évre befogadott feladatmutató 42 fő 

volt, melyből ténylegesen 42,29 teljesített az intézmény. Az ellátást Szentgotthárdon 30 

fő, a kistérségben 13 fő veszi igénybe. 2021 szeptemberében az ellátást igénylők száma 

43 fő, 29 fő Szentgotthárdról, 14 fő pedig a Kistérségből. 

 

Nagyon takarékos, átgondolt, szigorú gazdálkodás mellett az intézmény által működtetett 

szolgáltatások folyamatos és zavartalan működtetése biztosított volt. A szolgáltatások iránti 

igények a COVID- 19 járványveszély ellenére a kérelmek beérkezésének időpontjától 

folyamatosan kielégítésre kerültek. A veszélyhelyzet ideje alatt az intézmény munkatársai is 

példa értékű kitartással, erejükön felül gondoskodtak egyrészt ellátottaikról, másrészt a 

városban élő, segítséget kérő, a megbetegedés kockázatának fokozottan kitett időskorú és 

fogyatékkal élő lakosságról. A Vas Megyei Kormányhivatal 2021-ben az intézmény által 

működtetett valamennyi szolgáltatás vonatkozásában hatósági ellenőrzést végzett. 

Összességében megállapították, hogy a szolgáltatások szakmai színvonala kiemelkedő, az 

intézmény vezetése és dolgozói a jogszabályok előírásait szem előtt tartva, az ellátottak 

érdekeinek figyelembevételével végzik tevékenységüket. 

 

Az intézményben infrastruktúra fejlesztésre lenne mielőbb szükség (fűtéskorszerűsítés, 

villamoshálózat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet cseréje, udvarrendezés, klíma 

szerelés), amit jövőbeni célkánt tűzött ki az intézmény. Ezek fokozatos megvalósítása 

elengedhetetlen a zavartalan működéshez. 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 

tartalmazza. 

 

 

II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  

Tótágas Bölcsődéje 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta lehetőségnek 

megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag önálló 

intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

 

Az intézmény a szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján végzi, a feladatok ellátásánál a bölcsődei nevelés, 

gondozás országos alapprogramja célkitűzéseit veszi figyelembe. 

 

Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, napi 12 órás nyitvatartási 



 

renddel.  A Bölcsőde 5 csoporttal és 67 betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti 

feltételek megfelelnek a kisgyermekek nevelésére/gondozására. 

Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában 11 

kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai 

munkát függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi.  

 

2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2020-2021-es nevelési 

évben 4.524.875,- Ft folyt be. A fennálló pandémia miatt az életbelépett központi támogatások 

révén a gyermeklétszám elszámolása módosult, így kedvezőbb helyzetbe került a szolgáltatás. 

→A 2021-es évben központi utasítás alapján a január 1-én beíratott, vagy a befogadható 

összlétszám 80 %-a (melyik a kedvezőbb) szerint kell a létszámadatokat megadni. Ez a 

számolási módszer az idei évre vonatkozik, a jövő évi módszerről jelenleg még nincs 

információnk.  

 

2020-2021 nevelési évben 2 fő gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

1 gyermek hátrányos helyzetű és 4 fő tartósan beteg gyermeket neveltek, gondoztak a 

bölcsődében. 

 

A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik és kezdte meg a 

2021/2022-es nevelési évet.  A bölcsőde bővítését célzó pályázati projekt kivitelezését – a 

tervezettekkel szemben - egyelőre nem sikerült megkezdeni, két eredménytelen közbeszerzési 

eljárás után a harmadik van folyamatban. 

 

A járványhelyzet idején nagymértékben átalakult és megváltozott a családokkal való 

kapcsolattartás: az online felületek előtérbe kerültek, hisz ezek segítségével azonnali, gyors 

információátadásra volt lehetőség. A járványhelyzet miatt szigorúbb szabályozást alkalmaztak 

a bölcsőde életében.   

 

A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

2021. évben is a szentgotthárdi kistérséghez tartozó 15 településen biztosította a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a Család-és Gyermekjóléti Szolgáltat 

keretében az alapszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti alapellátást, illetve a Család- és 

Gyermekjóléti Központ a hatóság közeli tevékenységet, az óvodai és iskolai szociális segítő 

munkát, valamint az ingyenesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat fogja össze, valamint 

alapszolgáltatás keretében biztosítja a Helyettes szülői ellátást, ami két gyermek befogadására 

alkalmas. A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 NM 

rendelet, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik. 

 

Az intézmény alkalmazottainak munkaköre összefügg, egy-egy munkatárs több szakterületen 

is lát el feladatot az intézményen belül. Az intézmény száma jogszabály alapján 12 fő, ebből 

jelenleg 1 fő intézményvezető; 1 fő mb. intézményvezető helyettes – esetmenedzser, szükség 

esetén szociális diagnózist felvevő esetmenedzser; 1 fő tanácsadó; 1 fő óvodai, iskolai szociális 



 

segítő; 1 fő szociális asszisztens; 1 fő szakmai vezető, családsegítő; 2 fő családsegítő látja el a 

feladatokat. 

 

A speciális feladatok nagy részét külsős szakemberek (1 fő jogász, 1 fő pszichológus, 2 fő 

mediátor) látja el. 

 

Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, jelenleg 12 fő státusszal, 

melyből aktív, napi szinten munkára képes alkalmazottainak száma 8 fő. Ezen felül 2 személy 

tartósan távol tartózkodik, így 2 megüresedett pozíció van jelenleg az intézményben. Az 

intézmény a megüresedett 2 fő státusz (1 fő szociális diagnózist felvevő esetmenedzser, 1 fő 

családsegítő) vonatkozásában pályázatot ír ki. 

 

A feladatellátásához a tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak. 

 

Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

IV. Értékelés a szakmai munkáról  

 

Mivel a jogszabályi előírás szerint a fenntartó évente értékeli a szakmai munka 

eredményességét, így az intézmények beszámolóit áttekintve az állapítható meg, hogy 

mindhárom intézmény – Városi Gondozási Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

a szakmai munkáját jó színvonalon végezte. Ezt alátámasztják azok az ellenőrzésekről készült 

jegyzőkönyvek is, amelyeket a különböző szakmai szervezetek folyamatosan végeznek 

valamennyi intézményben. Annak ellenére is nagyon jó színvonalú a munka, hogy valamennyi 

intézmény folyamatosan létszámgondokkal küszködik. Külön ki kell emelni, hogy az 

intézmények a koronavírus járvány alatt is alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Ebből a 

szempontból ismét külön kell említeni a Városi Gondozási Központot, ahol a vírus második-

harmadik hullámában folyamatosan, napi szinten az emberekkel végezték a munkájukat. Az 

intézmény idén is nagyon sokat vállalt abból a feladatból, amit a veszélyhelyzetben nehezebb 

élethelyzetbe jutott emberek segítése, ellátása jelentett.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló testületi anyagot 

megismerte. A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas 

Bölcsődéje szakmai munkáját jónak értékeli és köszönetét fejezi ki az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak. A Tájékoztatót elfogadásra javasolja a fenntartó 



 

Szentgotthárd és Térsége Társulási Tanácsnak / az alábbi kiegészítéssel javasolja 

elfogadásra: 

 ……………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                     Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, 

Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is 

működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség 

területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2021.október 14.  

                                                                                                           Huszár Gábor  

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: 2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2018.02.19-én 5 éves határozott időtartamú szerződést  kötött közétkeztetésre Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a JustFood Kft. A szerződés II.sz mellékletében foglalt 

nyersanyagköltséget az önkormányzat jogosult megállapítani a Vállalkozó javaslatát 

figyelembe véve. A 112/2020 sz. határozatban a Képviselő-testület döntött a 2021.01.01. - 

2021.12.31. közötti időszakra vonatkozóan alkalmazandó nyersanyagnorma mértékéről, 10 %-

os nyersanyagnorma emelés került elfogadásra. 

A nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást 

végző JustFood Kft 2022. évre a mellékletekben csatolt nyersanyagnorma igénnyel fordult az 

Önkormányzat felé(1. sz. melléklet), melyben 8,5 %-os nyersanyagnorma emelést javasol, 

mivel a közétkeztetésben leginkább használt alapvető élelmiszerek ára nagy mértékben 

emelkedett és további emelkedés várható az üzemanyag árakban történő emelések, a 

minimálbért érintő várható emelések, illetve a termelési adatok hatására. 

A nyersanyagnorma emelése befolyásolja a rezsiköltség mértékét is, mivel a rezsiköltség a 

nyersanyagnorma 85%-a. /nyersanyagnorma + nyersanyagnorma x rezsikulcs 85% = nettó 

eladási ár/ 

Tekintettel arra, hogy a Városi Gondozási Központ fenntartója a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás, ezért ezen intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács dönt. a 

kérdésben, az önkormányzat javaslattételi joggal rendelkezik. A gyermekétkeztetés mint 

önkormányzati feladat vonatkozásában a Testület rendelkezik döntési jogkörrel. 

Javasoljuk a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat 

döntése szerinti mértékben fogadja el.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

Határozati javaslat  

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. és 2022. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában 8,5 %-os mértékű 

nyersanyagnorma emelést határoz meg. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a fenntartása alá 

tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben az élelmezési 

nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 



 

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

 

         Huszár Gábor  

          polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Szentgotthárd. 0167/71 hrsz-ú ingatlan ügye (Rábaparti 

kiskertek területe) 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület szeptemberi ülésén tárgyalta a kiskertek, illetve a pályázat keretében 

felújítandó kiskerti utak ügyét.  

 

Az alábbi határozat született: 

 

45/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ A szentgotthárdi 0166/1 hrsz- magánút térítésmentes tulajdonba vétele 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, külterület, 0166/1 

hrsz-ú. 8321 m2 területű kivett magánút megnevezésű ingatlan térítésmentes tulajdonba adását 

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  21.§. (5) bekezdése alapján önálló 

helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása céljából. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a szerződés aláírására. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal hozzájárul az  

előterjesztés 4. sz. mellékletét képező „Kérelem, nemzeti földalapba tartozó földrészlet 

térítésmentes tulajdonba adása iránt” dokumentum Huszár Gábor polgármester által történő 

aláírásához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

városüzemeltetési vezető 

 

2./ A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

megvásárlása  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Államtulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, 

külterület,0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és kivett 

közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, ingatlan megvásárlását a Nemzeti 

Földalapról szóló 2010.évi LXXXVII. törvény  21.§. (3a) bekezdés b) pontja és a mező- és 

erdőgazdasági földek  forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c) pontja 

alapján „településfejlesztés” céljából. 

Ajánlott vételár: 2.895.000.-Ft  

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a jogügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és az adásvételi szerződés aláírására. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 5. sz. 

mellékletét képező „Ajánlat a Nemzeti földalapba tartozó földrészlet vételére” dokumentum 

Huszár Gábor polgármester által történő aláírásához.  

 



 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

városüzemeltetési vezető 

 

3./ A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

telekmegosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –amennyiben a jelen határozat 2. 

pontjában szereplő adásvétel nem valósul meg - kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában 

és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, külterület, 0167/71 hrsz-ú, 5 

ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

megnevezésű ingatlan megosztását, mely megosztást követően kezdeményezi a 2610 m2 

területű „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  21.§. (5) 

bekezdése alapján önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása céljából.  

Felkéri a városüzemeltetést a szükséges változási vázrajzok elkészíttetésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a szerződés aláírására. 

 

Azóta körvonalazódott a követendő irány és  V. Mémeth Zsolttal történt egyeztetést követően 

az a megállapítás született, hogy a 3. pontnak megfelelően megyünk tovább a 0167/71 hrsz-ú 

kiskertek ügyében. 

Viszont a fentiek alapján szükséges a 3. pont módosítása, kiegészítése és a 2. pont 

visszavonása. 

 

Tájékoztatásul még annyit, hogy az 1. pontban említett szentgotthárdi 0166/1 hrsz-ra 

vonatkozóan benyújtottuk térítésmentes tulajdonba vételi igényünket. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2021. sz. határozat 2 

pontját visszavonja.   

2./   Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2021. sz. határozat 3. 

pontját az alábbi szövegezéssel fogadja el:  

„3.) A Szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

telekmegosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, külterület, 

0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és kivett közforgalom elől 

el nem zárt magánút megnevezésű, ingatlan megosztását, mely megosztást követően 

kezdeményezi a 2610 m2 területű „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” 

térítésmentes tulajdonba adását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  

21.§. (5) bekezdése alapján önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása céljából.  

Felkéri a városüzemeltetést a szükséges változási vázrajzok elkészíttetésére. 

A telekmegosztással és az ingatlan térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő 

összes költséget Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a szerződés aláírására”. 

 

 

 



 

Határidő a közlésre azonnal,  

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

városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. október 19. 

                 
                                                                                          Doncsecz András 

                  városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Helyiségbérleti szerződés megszüntetése, Merkli Bernadett 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

fszt. 3. sz. alatti, 1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011.10.21-n megkötött, bérleti szerződés 

módosításához a 2021.09.15-i ülésén hozzájárult, mely alapján egyedüli bérlőként az üzletben 

Merkli Bernadett (9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7.) maradt, aki rendes felmondással a 

szerződében foglalt 3 hónap felmondási határidővel 2021.11.30-ra a bérleti szerződést 

felmondta. 

Ezért az üzlethelyiséget bérbeadásra meg is hirdettük 2021.12.01-i bérbe vételi lehetőséggel a 

Testület 49/2021. sz. határozat 2. pontja alapján első körben 2020.10.12-i pályázati határidővel, 

ennek eredménytelensége esetén 2021.11.08-ig. 

 

Merkli Bernadett a mellékelt levélben (1. sz. melléklet) kezdeményezte a szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését 2021.10.31-vel, mivel a rendes felmondási határidő előtt 

abba kell hagynia a fodrász tevékenységét orvosi utasításra, mivel várandós. 

 

Amiben dönteni kell: A közös megegyezéssel történő szerződésbontásra a bérlő által kért 

időpontban kerüljön-e sor, vagy maradjon a rendes felmondási határidő. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 

1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011.10.21-n megkötött és azóta többször módosított 

bérleti szerződés Merkli Bernadett 9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7., egyéni vállalkozóval 

közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2021. október 31. napjával. A rezsiköltségeket 

eddig a napig Merkli Bernadett köteles rendezni.  
 

Határidő a közlésre azonnal,  

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

Szentgotthárd, 2021. október 08. 

             

           
Doncsecz András 

                          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

1.sz. melléklet: 

 
 

 

 



 

Tárgy: Gotthárd-Therm Kft fejlesztési, karbantartási támogatás iránti 

kérelem 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október  27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Gotthárd-Therm Kft elkészítette a pénzügyi beszámolóját a 2021.01.01-09.30. időszakra 

vonatkozóan. Átfogó képet mutat a Kft jelenlegi helyzetéről. A tájékoztatóban illetve, külön 

levélben is támogatás iránti kérelemmel fordul az ügyvezető a fenntartó felé. 

 

A pandémia miatti leállást a Kft próbálta kihasználni, és a szükséges karbantartási, fejlesztési 

feladatokra fordítani, ezt az időszakot. Az idei évben már az akkori ügyvezető – Koós Melinda 

-  végzett egy felmérést, és a fontosnak vélt feladatokat megcsinálták, melyekhez Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatást biztosított a V/82/2021. sz. határozatában. A 

pénzügyi beszámolóban bemutatásra is kerül a támogatás felhasználása, jól látható mely 

feladatok valósultak meg, és melyek vannak folyamatban.  

Most az új ügyvezető  is bemutatja átvilágítása alapján az extrém prioritású munkálatokat, 

melyek jelentős részének elvégzését szükségesnek tartja. A feladatok megvalósításához 

52.247.817 Ft nagyságú forrás szükséges, aminek biztosításához a tulajdonos hozzájárulását, 

támogatását kéri. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kft részére idei évben 15.000.000 Ft kölcsönt nyújtot a 

V/1/2021 sz. határozat alapján, 40.000.000 Ft összegben vállalt kezességet a Kft által felvett 

rövid lejáratú hitel ügyében a V/14/2021 sz. határozatban, továbbá V/82/2021. számú 

határozattal 50.000.000 Ft összegben tulajdonosi pótbefiztésről döntött. Összesítve eddig a 

működés, fennmaradás biztosításához 105.000.000 Ft kötelezttséget vállalt.  

A másik oldalon természetesen azt is említeni kell, hogy a hitelmoratóriumnak köszönhetően, 

az idei évben nem kellet a felvett hitelt törleszteni, az önkormányzatnak kezességet vállalni. 

A két terhet együtt  /működés fenntartása, és hiteltörlesztés/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának költségvetése nem tudná biztosítani. 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Gotthárd-Therm Kft fejlesztési, karbantartási támogtási 

kérelme. 

 

Az igénylésben legnagyobb összeggel a homokszűrő tartályok cseréje szerepel, melynek 

felújítása az elmúlt években megkezdődött, a folyamat befejezése szükséges lenne, mivel a 

fürdővíz minőségének romlását jelenti, 30-40%-os többlet vegyszerigényt okoz. A Vas Megyei 

Kormányhivatal ellenőrzése során ezt kifogásolta is. Figyelembe véve a látogatói számok 

alakulását, illetve a folyamatos úszásokatásokat, a feladat valóban magas prioritást élvez.  

A pénzügyi beszámolóban a többi felsorolt karbantartási, fejlesztési tétel is részletes leírással 

szerepel, bemutatva annak jelenőségét, fontosságát. 

Sajnos azt biztosan lehet mondani, hogy ezt az összeget önkormányzati forrásból most nem 

lehet előteremteni – de nagy valószínűséggel nem is feltétlenül kell azonnal – viszont kérnünk 

kell a vezetéstől szakmai szempontból egy ütemezést ami arról szól, hogy mi a legfontosabb és 

leghalaszthatatlanabb feladat és sorban utána a többi – fontosság szerint.  Továbbá azt is kérni 



 

kell, hogy ehhez időbeli  ütemezés is legyen dátumszerűen meghatározva azt az időpontot, 

amikorra az önkormányzati segítség már valóban halaszthatatlan lesz. A költségvetésben  

ugyanis csak így lehet felkészülni ezekre a kiadásokra.. 

 

 Hatásvizsgálat 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának legfontosabb idegenforgalmi  vállalkozása a 100 %-

os tulajdonát képező Gotthárd – Therm Kft. A fürdő 15 éves fennállása és azóta elvégzett 

karbantartási, fejlesztési tevékenységek miatt szükséges további feladatok elvégzése, a 

biztonságos működéshez, az állagmegóváshoz, a minőség fenntartásához, javításához. 

 

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

feltételek?  

Ekkora összegű támogatási igény 2021.évbennem áll rendelkezésre. Az önkormányzat fő 

bevételi forrását jelentő iparűzési adóból következő év márciusában várható legközelebb  

bevétel. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az elmúlt másfél évben a működést jelentősen befolyásolta a pandémia miatti zárás illetve zárás 

nélkül is a forgalom igen jelentős visszaesése. Mivel most sem zárható ki egy újabb hullám 

érkezése korlátozásokkal, így elképzelhető, hogy további forrás biztosítására lesz szükség a 

működőképesség fenntartásához. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A fejlesztések elmaradása esetén akár romolhat is a nyújtható színvonal, minőség, a biztonságos 

fürdőélmény. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd Therm Kft képviselője 

által benyújtott fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelmet. Felkéri az ügyvezetőt, hogy 

a felsorolt igények között a prioritási sorrendet határozza meg a legfontosabb, teljességgel 

halaszthatatlan feladatoktól a kevésbé fontos, még halaszthatókig. ig. Felkéri az ügyvezetőt, 

hogy a sorrendbe rakott igényeknél jelezze azt az időpontot is, amikorra az adott feladat 

mindenképpen megvalósítandó – hiszen ez a költségvetés készítésekor fontos szempont.  

A kérelemben felsorolt igények közül  a ….. feladat azonnali, halaszthatatlan elvégzéséhez  ..... 

összegű egyszeri támogatást biztosít. A támogatás fedezete: ......évi költségvetés ..... kerete. 

 

 

 

 



 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely Igazgató 

              Kovács  Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. október 19.  

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Helyi védelem alá helyezés – Rábafüzes Hianz ház 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021.október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatónőjétől Horváth Tibornétól 

kezdeményezés érkezett az Önkormányzat tulajdonában levő,  Rábafüzes városrészen a Móra 

Ferenc u. 3. szám alatt elhelyezkedő ingatlan - volt Hianz ház - helyi védelembe helyezése 

kapcsán. (kérelem – 1.sz. melléklet)  

Az épület Rábafüzes városrészben az utóbbi években „Hianz tájház”-ként is ismert, hiszen az 

épület ad otthont a rábafüzesi hianz közösség (német nemzetiség) tárgyi emlékeinek a 

bemutatására. Az épület teljes mértékben őrzi a nemzetiségi közösség építészeti örökségének 

vonásait, hiteles képet mutat a tájház látogatóinak arról, hogy milyenek lehettek az épületek, a 

gazdasági udvarok akkor, amikor a hianz közösség még jelentős számban jelen volt a 

településrészen.  

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény szerint, az 

építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos 

egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi 

vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából 

kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját 

híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. A helyi építészeti örökség értékeinek 

feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének 

biztosítása a települési önkormányzat feladata.  

 

 

A helyi védett értékek listáját a településkép védelméről szóló, többször módosított 5/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: TKR) 2. melléklete foglalja magába. 

 

A lista módosításához a TKR-t módosítani kell.  

 

A TKR módosításának menetét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

tartalmi kövteleményeit a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  419/2021. (VII. 

15.) Kormányrendelet szabályozza. 

 

Az eljárás menete: 

- a Képviselő-testület támogató döntése esetén a partnerségi szabályok szerinti 

tájékoztatás kiadása, vélemény nyilvánítás lehetőségével 

a tervezett rendelet módosítás véleményeztetése az előírt hatóságokkal  

- a Képviselő-testület a beérkezett vélemények alapján dönt a helyi védelem alá 

helyezésről 



 

A Főépítészi vélemény az előterjesztés 2.számú melléklete. 

 

Kérem, a fentiek megtárgyalása után az ingatlan helyi védelembe vételével kapcsolatos 

kezdeményezésről döntsenek. 

   

 

Hatásvizsgálat 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges? 

Az ingatlan a rábafüzesi német nemzetiség népi építészetét tükrözi. Helyi védelem alá 

helyezése eredeti megjelenésének megőrzését garantálja. A helyi védelem alá helyezés  

lehetővé teszi a kifejezetten helyi védett épületek körére kiírt pályázati források 

igénybevételét.    

 

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

feltételek?  

Rendelkezésre állnak. 

 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A kérdés nem releváns. 

 

10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincsenek kockázatai. 

 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az épület megjelenésében kedvezőtlen elemek jelenhetnek meg, a  helyi védett épületek 

körére kiírandó pályázatokon nem lesz lehetőség részt venni.   

 

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincsenek. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1) .Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 

Rábafüzes városrészen a Szentgotthárd, Móra Ferenc u. 3. szám alatti, a szentgotthárdi 2222/2 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan –  jelen pillanatban is Hianz tájházként működtetett kiállító 

helynek otthont adó épület -  helyi védelem alá helyezésének kezdeményezésével, az ingatlan 

helyi védelem alá helyezését támogatja.  

 

A Képviselő-testület elrendeli továbbá egy, a hatályos jogszabályi feltételek alapján íródott, új 

településkép-védelmi rendelet alkotásának megindítását és egyeztetésének államigazgatási 

eljárásban történő lefolytatását, a tárgyi kérelmen felül keletkezett egyéb tartalmak rögzítésével 

együtt.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Móra Ferenc 

u. 3. szám alatti, a szentgotthárdi 2222/2 hrsz. alatt nyilvántartott  Hianz tájházként működő  -

ingatlan helyi védelem alá helyezésének kezdeményezését nem támogatja. 

 



 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

Szentgotthárd, 2021. október 13. 

          
         Doncsecz András 

         városüzemeltetési vezető

    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.sz. melléklet 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

2.sz. melléklet 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

Tárgy: Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzatának 

kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 

hogy az 51/2021. számú határozatban részükre megszavazott 350.000,- Ft-ot más célra 

használhassák fel, mint ami a benyújtott kérelmükben, a határozatban és az SZT/321-43/2021. 

sz. támogatási szerződésben szerepel. Eredeti kérelmük az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódó programok szervezésére irányult. A városrészi önkormányzat 2021. október 13-i 

döntésének értelmében a korábban megszavazott 350.000,- Ft felhasználásának módosítását 

kéri, az elnyert összeget a Radnóti úti játszótéren kialakítandó közösségi szalonnasütő 

költségeinek finanszírozására szeretnék felhasználni.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd-Rábakethely 

Városrészi Önkormányzat kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az 51/2021. számú 

képviselő-testületi határozat g. pontja értelmében elnyert 350.000,- Ft összeget a Radnóti úti 

játszótéren kialakítandó közösségi szalonnasütő költségeinek finanszírozására használhassa fel. 

Az SZT/321-43/2021. sz. támogatási szerződést jelen határozat szerint módosítani kell.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

Szentgotthárd, 2021. október 16.  

         Huszár Gábor 

         polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

1. sz. melléklet  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás 

korszerűsítéshez támogatási kérelem 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október  27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Templom felújítása a tervek szerint halad. A 

templomban látható plakáton az áll, hogy a templom  felújításának időtartama: 2012 – 2022 

vagyis mai szemmel nézve nagyon hosszú időn keresztül valósul meg. Ez idő alatt 

önkormányzatunk Rimfel Ferenc plébános kérésére ólomüveg ablakok felújítását finanszírozta 

öt millió Ft-tal illetve a templom külső felújításakor kapcsolódott a tetőfelújításhoz 

hozzájárulva.   A megvalósításra váró folyamatok között szerepel a plébániatemplom 

világítástechnikai, hangosítási korszerűsítése, belső téralakítási munkálatok, amelyek 12,5 

MFt-os többletköltséget jelentenek. 

 

Bodorkós Imre püspöki referens, érd. esperes plébános az 1. számú mellékletként csatolt 

támogatási kérelemmel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához, melyben a felújítási 

költségekhez 5 MFt értékű hozzájárulást igényel. 

 

A támogatás nagy segíséget jelentene a plébániatemplom épületének felújításában, biztosítaná 

a munkálatok finanszírozását. 

 

A több éve tartó felújítással városunk egyik legfontosabb épülete újul meg, amely egyben a 

szentgotthárdi idegenforgalmi, turisztikai látnivalóknak is kiemelkedő eleme. 

 

 

 

 Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom Szentgotthárd fontos szakrális, és 

kulturális épülete, és turisztikai szempontból is meghatározó szerepe van. A támogatás 

segítséget nyújtana a már több éve folyamatban lévő felújítás befejezéséhez. 

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

feltételek?  

A 2021.évi költségvetésben tervezett Városi Alap nem került felhasználásra. Az itt tervezett 

előirányzat nagysága megegyezik az igényelt támogatási összeggel, ebből biztosítható a 

fedezet. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  



 

Az önkormányzat költségvetésében a rendelkezésre álló szabad forrás ennyivel kevesebb lesz, 

illetve a támogatást nem erre a célra használják fel vagy nem számolnak el vele.   

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A plébániának más forrásból kell pótolnia a többletköltséget. Amennyiben nem tudja a 

szükséges fedezetet előteremteni, a korszerűsítésnek a hang- és világítástechnikai fejlesztés 

része nem tud megvalósulni a jelenlegi tervek szerint. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns. 

 

 

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

dönteni szíveskedjen. Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület ehhez a támogatását 

megadni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony Plébánia részére 5.000.000 Ft értékű támogatást nyújt a szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony (Barokk)  plébániatemplom világítástechnikai, hangosítási rendszerének  

korszerűsítéshez. 

Forrás: a 2021.évi költségvetés Városi Alap keret. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács  Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. október 19. 

 Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzathoz (1. sz. 

melléklet). A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 2021-ben ünnepli fennállásának 40. 

évfordulóját. Ezen alkalomból az Alapítvány támogatásával egy jubileumi hangversenyt és 

kiállítást szervez az intézmény 2021. december 3-án. Ennek célja, hogy bemutassák az iskola 

elmúlt 40 évi tevékenységét, eredményeit és a jelenleg is folyó munkát. A rendezvényen az 

iskola jelenlegi és volt növendékei, tanárai adnak ízelítőt zenei és képzőművészeti munkáikból. 

  

A program színvonalas lebonyolításához az Alapítvány 500.000,- Ft támogatást kér az 

Önkormányzattól.  

 

A rendezvény összköltsége a tájékoztatás alapján 600.000,- Ft, ebből 100.000,- Ft-ot egyéb 

forrásból fedeznek. A kiadások a mellékletben foglaltak szerint oszlanak meg. Arra nézve, hogy 

az intézmény fenntartója, a Tankerületi Központ hozzájárul-e az évforduló ünnepléséhez 

jelenleg nincs információ.  

 

A kérelem kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy az intézmény számos eredményével viszi a város 

hírét, emellett pedig minden városi-önkormányzati rendezvényen számíthatunk a tanárok 

és a diákok fellépésére, közreműködésére – térítésmentesen.  

 

Hatásvizsgálat 

 

13. Mi indokolja, miért szükséges? 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, 

amelyet szeretnének méltóképpen megünnepelni. Az intézmény a város kulturális 

életének szerves részét képezi évtizedek óta, számos szentgotthárdi diák tanult az 

intézményben, a városi ünnepségeken rendszeresen közreműködnek ingyenesen.  

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

feltételek?  

Személyi és tárgyi igen, az igényelt összeg azonban nincs betervezve a 2021. évi 

költségvetésben, így támogatás esetén a fedezetet meg kell jelölni.  

15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. 

16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

A támogatásról el kell számolni és amennyiben nem megfelelően történik a támogatási 

összeg felhasználása, akkor a támogatási szerződésben foglalt szankciók életbe lépnek.  

17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az intézmény nem, vagy nem a tervezett színvonalon tudja megszervezni a programot.  

18. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Adminisztrációs feladatai az előterjesztést és támogatási szerződést elkészítő civil 

referensnek, illetve az utalást, majd elszámolás vizsgálatát végző pénzügyes 

kollégáknak lesznek.  

 



 

Határozati javaslat: 

 

A./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány kérelmét – amely a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 40. 

évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség támogatására irányul – ……….. Ft-tal 

támogatja. Az összeget  2021. november 20. napjáig átkell utalni a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára abban az esetben, ha a rendezvény megtartásának az esetleges járványhelyzet 

miatt akadálya nem lesz. A támogatás elszámolásának határideje: 2021. december 31.  

 

B./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány kérelmét – amely a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 40. 

évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség támogatására irányul – nem tudja támogatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

Szentgotthárd, 2021. október 16.  

         Huszár Gábor 

         polgármester                        

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Tárgy: Skorpió SE - kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Skorpió SE elnöke a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. 

számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a 2021. évi Utánpótlás Európa Bajnokságon 

való részvételhez. Az egyesület versenyzője ifj. Bedi Miklós képviseli egyesületét és 

városunkat ezen a rangos utánpótlás eseményen. 

 

Másfél év kényszerű szünet után elindult a versenyszezon a kick-boxosoknál is. Szeptember 

közepén rengeteg versenyen vehettek részt a honi kick-box versenyzők. A Budapesten 

megrendezett Világkupa 45 országgal, 3200 versenyzővel az idei szezon egyik legnagyobb 

ilyen rendezvénye volt. A Skorpió SE versenyzője Bedi Miklós a Cadett 2, -63 kg 

súlycsoportban 32-es tábláról indult neki a küzdelmeknek, remek teljesítménye ellenére az igazi 

bravúr, a dobogó ezúttal elmaradt. Az Utánpótlás Magyar Bajnokságon október 2-án 

Csongrádon a kategóriák győztesei a Magyar Bajnoki cím mellé válogatott kvótát is szereztek 

és novemberben indulhat a montenegrói budvai kontinens viadalon. 

 

A versenyző idei formája alapján komoly eséllyel pályázik kiemelkedő eredmény elérésére. A 

versenyen való részvételnek jelentős anyagi vonzatai vannak, amihez kérik Szentgotthárd város 

segítségét, mivel ezeket a versenyzőnek és az egyesületnek kell önállóan finanszírozni. Az 

előzetes kalkulációk alapján a költségek tekintetében az Európa Bajnokságon való részvételnek 

kb. 200.000, -Ft-os költségei vannak, ami az utazásból, szállásból, étkezésből és egyéb 

dolgokból fog összetevődni. 

 

A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Utánpótlás Európa Bajnokságon 

való részvételhez 100.000,- Ft-os anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőt. 

 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick Box SE 

Szentgotthárd kérelmét 100.000, - Ft összegben támogatja, a 2021. évi Diáksport keret 

terhére, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzatot az erre rendelkezésre álló felületein 

támogatóként tünteti fel.  

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick Box SE 

Szentgotthárd kérelmét forrás hiányában NEM tudja támogatni. 

 

Határidő: azonnal 



 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

Szentgotthárd, 2021. október 14. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester    

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

  



 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Tűzoltók elismerése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október 27- i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A csatolt kérelem érkezett Király Lajostól, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjétől – lásd: 1. sz. melléklet. 

 

A Magyar Tűzoltók Napja május 4., Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének az ünnepe. 

Ezen a napon tűzoltók kapnak elismerést országszerte. A vírushelyzet miatt ez a rendezvény 

idén is elmaradt, a megkeresés szerint a Nemzeti Ünnep alkalmából kerül erre sor – előre 

láthatólag. Erre tekintettel kérik, hogy Önkormányzatunk a Kirendeltségen szolgálatot teljesítő 

tűzoltók közül 2 fő elismeréséhez  járuljon hozzá anyagiakkal is. . 

 

A Körmendi Katasztrófavédelem Szentgotthárd tűz- és katasztrófavédelmét egy 

Katasztrófavédelmi őrs segítségével ellátja – tehát a kérelmet előterjesztő szervezet 

Szentgotthárd védelméről is jó színvonalon gondoskodott az elmúlt évben is. Mivel ilyen 

jellegű megkeresés a legutóbbi években is érkezett és akkor ugyanilyen konstrukcióban 

összesen 150.000.- Ft biztosítását jelentette, így az idei évben is ugyanezt kellene megadni. 

 

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

szíveskedjen. Mivel a kérelem későn érkezett, így a testület csak az ünnepet követően tud erről 

határozni. A probléma áthidalására a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megoldást 

talál. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen dolgozók közül szolgálatot teljesítő  két személy 2021. 

évi jutalmazásához …….. Ft támogatást biztosít a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2021. október 17. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. sz. melléklet 



 

 
 

 

 

 



 

Tárgy: Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv 

kiadása 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. október  27 .-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Sütő Ferenc képviselőtől az Előterjesztés 1. számú  melléklete szerinti megkeresés érkezett.  A 

Rábatótfaluban élő, 86 esztendős Sömenek István atyáról, nyugalmazott érseki tanácsosról, 

életéről és papi szolgálatáról könyv készül, amely bemutatja a Hitből élő Embert. A könyv 

nyomdai, szerkesztési és kiadói költségei összesen 1,5 millió forintot tesznek ki. Szponzorok 

révén az író maga eddig 300.000 Ft-ot már összegyűjtött. 

Megkeresés érkezett Szentgotthárd Város Önkormányzatához, hogy egy jelképes összegű 

hozzájárulással segítse a Vendvidék lelkületét képviselő pap életét bemutató könyv 

megjelenését. 

 

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

szíveskedjen. Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület ehhez a támogatását megadni 

szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábatótfalun élő 

Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadását, és a költségekhez 

hozzájárul: 100.000 forintot elkülönít erre a célra a költségvetésben a tartalék keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2021. október 21.  

  Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


